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ABSTRACT

To μάρκετινγκ αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στον 

επιχειρηματικό κόσμο και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο αντιμετώπισης 

του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Εχει δανειστεί πολλά από 

τη στρατιωτική θεωρία και πράξη, τόσο για τις ορολογίες που 

χρησιμοποιεί, όσο και για τις στρατηγικές αντιμετώπισης του 

ανταγωνισμού. Στην παρούσα μελέτη αναπτύσσεται ο συσχετισμός 

ανάμεσα στον παραδοσιακό πόλεμο και στον ανταγωνισμό των 

επιχειρήσεων, όπως και αυτός ανάμεσα στις στρατιωτικές στρατηγικές και 

τις στρατηγικές μάρκετινγκ. Γ ια την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, υπάρχουν κάποιες στρατηγικές άμυνας και επίθεσης 

ανάλογα με τη θέση που κατέχει μία επιχείρηση στον κλάδο που ανήκει. 

Με την περιγραφή μίας από τις μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την 

αντιστοίχιση των ορισμών των στρατιωτικών στρατηγικών άμυνας και 

επίθεσης και των αντίστοιχων στρατηγικών μάρκετινγκ, τη θεωρητική 

ανάλυση των στρατηγικών άμυνας και την έρευνα στις ελληνικές 

επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους, επιτυγχάνεται η 

σύγκριση ανάμεσα στην χρησιμοποίηση των ενεργειών αυτών για τη 

διεξαγωγή του παραδοσιακού πολέμου και του πολέμου μάρκετινγκ.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων οξύνεται συνεχώς, 

εντείνονται δηλαδή οι προσπάθειες των επιχειρήσεων για διατήρηση και 

αύξηση του μεριδίου αγοράς τους, σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξομοιώνεται 

με πόλεμο. Το μάρκετινγκ προσφέρει τα όπλα για τη διεξαγωγή αυτού 

του πολέμου. Εντοπίζει ευκαιρίες και απειλές στο εξωτερικό περιβάλλον 

και ανάλογα με τις δυνάμεις και αδυναμίες της επιχείρησης, αναπτύσσει 

τις κατάλληλες στρατηγικές που θα της δημιουργήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και θα της δώσουν τη δυνατότητα να κερδίσει τον πόλεμο.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει την αντιστοιχία 

ανάμεσα στις στρατιωτικές στρατηγικές και τις στρατηγικές μάρκετινγκ, 

να αναλύσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαθέσιμων 

στρατηγικών άμυνας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εφαρμόζονται από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται η συσχέτιση του παραδοσιακού 

πολέμου με τον πόλεμο μάρκετινγκ και αναλύονται τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα του παραλληλισμού αυτού.

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αντιπαράθεση των εννοιών της 

στρατηγικής και της τακτικής, αρχικά στο στρατιωτικό πεδίο και στη 

συνέχεια στο πεδίο των επιχειρήσεων και αναπτύσσεται ο τρόπος 

σύνδεσης μεταξύ τους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αφού αναλύεται η έννοια του ανταγωνισμού 

και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αναπτύσσονται οι στρατηγικές 

για την απόκτηση και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

αρχικά σύμφωνα με τους Kotler & Singh, τους πρώτους που επίσημα 

εισήγαγαν τη μεταφορά του μάρκετινγκ στο πεδίο του πολέμου και στη 

συνέχεια σύμφωνα με τους Ries & Trout, οι οποίοι ασχολήθηκαν επίσης 

με τον πόλεμο μάρκετινγκ.
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Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιγράφεται η μάχη της Ισσού, μία από τις 

σημαντικότερες μάχες της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται αντιστοιχία των ορισμών των 

στρατιωτικών στρατηγικών άμυνας και επίθεσης με τις στρατηγικές του 

μάρκετινγκ.

Στο έβδομο κεφάλαιο, αναλύονται οι στρατηγικές άμυνας, ο 

πρωταρχικός σκοπός τους και οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Στη 

συνέχεια, αναφέρονται οι τακτικές που χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση των αμυντικών στρατηγικών.

Στο όγδοο κεφάλαιο, παρουσιάζεται έρευνα που έγινε για τον 

τρόπο εφαρμογής των στρατηγικών άμυνας από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Γίνεται ανάλυση τεσσάρων κλάδων η οποία περιλαμβάνει 

ανάλυση της βιομηχανίας, των ανταγωνιστών και των καταναλωτών και 

αναφορά στην επιχείρηση ηγέτη του κλάδου. Συγκεκριμένα, γίνεται 

ανάλυση του κλάδου των αλμυρών σνακς και της εταιρίας TASTY 

FOODS, του κλάδου των σούπερ μάρκετ και της εταιρίας ΜΑΣΟΥΤΗΣ 

Α.Ε., του κλάδου της σοκολατοποιϊας κα της εταιρίας ION Α.Ε., του 

κλάδου της οινοποιίας και της εταιρίας ΤΣΑΝΤΑΑΗΣ Α.Ε. Τέλος, 

γίνεται αναφορά στις εταιρίες ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε., ΑΘΗΝΑΪΚΗ 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., GOODY’S Α.Ε. και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
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2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΕΜΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

2.1 ΠΟΛΕΜΟΣ

Πόλεμος σύμφωνα με τον Clausewitz, είναι η συνέχιση της 

πολιτκής με άλλα βίαια μέσα. Είναι μια οργανωμένη πράξη βίας που έχει 

ως στόχο να εξαναγκάσει τον αντίπαλο να εκτελέσει τη θέλησή μας 

(Αντωνιάδης, 1997).

Ο στόχος του πολέμου διαφέρει μεταξύ των θεωρητικών του 

πολέμου. Σύμφωνα με τον Clausewitz "σκοπός του πολέμου είναι η νίκη 

του εχθρού με συντριβή των κύριων δυνάμεων του και η άνευ όρων 

παράδοσή του." Σύμφωνα με τον Liddell Hart "σκοπός του πολέμου είναι 

μία καλύτερη κατάσταση της ειρήνης." (Kotler-Singh, 1981). Σύμφωνα με 

τον Sun Tzu ο οποίος συμφωνεί με τον L. Hart "Σκοπός του πολέμου 

είναι η ειρήνη" (Sun Tzu, 1995).Οι Sun Tzu και L. Hart συμφωνούν και 

στο ότι η νίκη πρέπει να επιδιώκεται με έμμεσες μεθόδους.

Χρησιμοποιείται για να επιφέρει ή να αντισταθεί σε πολιτικές, 

κοινωνικές ή οικονομικές αλλαγές. Η ιστορία παρέχει στοιχεία από 

τέτοιες χειροπιαστές και συχνά συσχετιζόμενες αιτίες όπως θρησκευτική 

σύγκρουση, προστασία διαδοχής του δυνάστη ή κατάκτηση μιας 

περιοχής. Στην αρχαιότητα και κατά τον Μεσσαίωνα, οι πόλεμοι συχνά 

βασιζόταν στην επιθυμία να υποδουλώσουν άλλους ανθρώπους και να 

αυξήσουν τον πλούτο με την απόσπαση φόρων απ'αυτούς. Οι πόλεμοι 

συχνά συνδέονται και με την επιθυμία για ασφάλεια (Britanica).

Ήδη από τις πρώτες πολεμικές συγκρούσεις της ιστορίας 

μπορούμε να διακρίνουμε τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του πολέμου. Το 

πρώτο, σχετίζεται με την τεχνολογία και την ικανότητα χρήσης της. Το 

δεύτερο, σχετίζεται με τις μεθόδους συγκρότησης και οργάνωσης μιας 

στρατιωτικής δύναμης, έτσι ώστε αυτή να λειτουργεί αποτελεσματικά. Το
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τρίτο γνώρισμα, σχετίζεται με τον τρόπο δράσης των στρατιωτικών 

δυνάμεων στο πεδίο της μάχης δηλαδή με την πολεμική τέχνη αυτή 

καθεαυτή. Το τέταρτο γνώρισμα, αφορά την άσκηση διοίκησης και 

ελέγχου, τις τεχνικές επικοινωνιών και τη συλλογή και αξιοποίηση 

πληροφοριών. Ο τρόπος με τον οποίο τα παραπάνω γνωρίσματα 

συνδέονται και αλληλεπιδρουν μεταξύ τους, σχετίζονται με το επίπεδο 

ανάπτυξης των κοινωνιών που διεξάγουν τον πόλεμο (Αντωνιάδης, 1997).

2.1.1 ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η διεξαγωγή του πολέμου διακρίνεται από ορισμένους κανόνες και 

αρχές. Οι αρχές αυτές δεν είναι απαράβατες , δεδομένου ότι τα στοιχεία 

στα οποία στηρίζονται είναι ασαφή και μη επαναλαμβανόμενα, ποικίλουν 

δε ανάλογα με τα όπλα, τις καιρικές συνθήκες, τη φύση του εδάφους, τη 

στρατιωτική εκπαίδευση, τη γνώση του εχθρού, το χαρακτήρα του λαού 

και του ηθικού. Ο αριθμός των αρχών αυτών ποικίλλει από χώρα σε 

χώρα και από εποχή σε εποχή (Μεγάλη Αμερικάνικη Εγκυκλοπαίδεια).

Οι αρχές αυτές είναι (Μεγάλη Αμερικάνικη Εγκυκλοπαίδεια, 

Εγχειρίδιο Εκστρατείας-Επιχειρήσεις):

α) Αρχή του αντικειμενικού σκοπού: Παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί 

χωρίς σαφώς καθορισμένο αντικειμενικό στόχο δεν υπάρχει βάση για 

την ερμηνεία ή την εφαρμογή των άλλων αρχών. Γ ια κάθε 

στρατιωτική επιχείρηση πρέπει να καθορίζεται σκοπός, η επίτευξη του 

οποίου πρέπει να συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα, ταχέως και κατά τον 

πλέον οικονομικό τρόπο στην επίτευξη της νίκης. Από τη στιγμή που 

καθορίσθηκε ή εκλέχθηκε ο αντικειμενικός σκοπός, πρέπει όλες οι 

ενέργειες και οι σκέμεις να τείνουν στην επίτευξη αυτού.

6) Αρχή της επιδέσεως: Αποφασιστικής σημασίας αποτελέσματα

επιτυγχάνονται μόνο με την ανάλημη της επιθετικής ενέργειας, γιατί 

μόνο με αυτή επιτυγχάνεται η διατήρηση και εμετάλλευση της
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πρωτοβουλίας από τον επιτιθέμενο, ώστε να έχει ελευθερία κινήσεων 

και να επιβάλλει τη θέλησή του στον αντίπαλο, 

γ) Αρχή της απλότητας της ενέργειας: Η αρχή αυτή απαιτεί τα σχέδια 

προς εφαρμογή, να μην είναι υπερφορτωμένα με λεπτομέρειες και οι 

διαταγές να είναι άμεσες, σαφείς και καθορισμένου περιεχομένου. Η 

απλότητα εφαρμόζεται στα σχέδια, στην οργάνωση, στις μεθόδους και 

στα μέσα. Απόλυτη προσήλωση στην αρχή αυτή αποφέρει αντίθετα 

αποτελέσματα.

δ) Αρχή της Ενιαίας Διοίκησεως: Για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

κάθε φορά αποτελέσματος και της μέγιστπς δυνατής απόδοσης των 

δυνάμεων και μέσων που τίθενται, απαιτείται π ενότητα και ο 

συντονισμός των προσπαθειών του μαχητικού δυναμικού των 

υφιστάμενων δυμάμεων.

ε) Αρχή της συγκεντρώσεως της ισχύος: Η συγκέντρωση του 

μέγιστου επιτρεπόμενου από την κατάσταση, αριθμού μέσων και 

δυνάμεων σε αποφασιστικό τόπο και κατάλληλο χρόνο. Αποτελεί 

μέτρο αποτελεσματικότητας και περιλαμβάνει, εκτός από τον αριθμό 

των ανδρών, των όπλων, των εφεδρειών και των εφοδίων και 

παράγοντες όπως η πειθαρχία, το ηθικό, το μαχητικό δυναμικό, η 

ηγεσία και η τακτική χρησιμοποίηση των δυνάμεων. 

στ)Αρχή της οικονομίας των δυνάμεων: Η οικονομία δυνάμεων και 

μέσων σε κάθε περίπτωση σημαίνει ισχυρή συγκρότηση, υποστήριξη 

με βαρύτητα στην κύρια προσπάθεια για την επίτευξη αποφασιστικού 

αποτελέσματος και προικοδότηση των δευτερευουσών προσπαθειών 

με τις εντελώς απαραίτητες δυνάμεις και μέσα, για την αντιμετώπιση 

οποιοσδήποτε απειλής ή καταστάσεως. Η αρχή αυτή αποτελεί 

συμπληρωματικό στοιχείο της προηγούμενης, 

ζ) Αρχή της ευελιξίας: Ο ελιγμός είναι το απαραίτητο στοιχείο ισχύος 

στη μάχη, που συνεισφέρει στη διατήρηση της πρωτοβουλίας, στην
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εκμετάλλευση της επιτυχίας, στη διατήρηση της ελευθερίας των 

ενεργειών και στη μείωση της τρωτότητας. Με την έννοια αυτή 

χαρακτηρίζεται από ευκαμμία, ταχύτητα αντιδράσεως και ευελιξία. Σαν 

μέθοδος επιτρέπει την εφαρμογή των αρχών της συγκεντρώσεως της 

ισχύος, της επιθέσεως, του αιφνιδιασμού και της οικονομίας των 

δυνάμεων.

η) Αρχή του αιφνιδιασμού: Συνίσταται στην προσβολή του εχθρού, σε 

αποφασιστικό τόπο και κατάλληλο χρόνο και κατά τρόπο μη 

αναμενόμενο από αυτόν. Προκαλεί πανικό στον αντίπαλο, συχνά 

επιφέρει πτώση του ηθικού του και μειώνει την ικανότητά του για 

αποτελεσματική αντίδραση, λόγω της έλλειμης χρόνου. Δεν πρέπει να 

αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την απόκτηση υπεροχής, 

δ) Αρχή της ασφάλειας: Συνίσταται στη λήμη των απαιτούμενων 

μέτρων για αποφυγή του αιφνιδιασμού ή της παρενοχλήσεως, της 

εχθρικής παρατηρήσεως και συλλογής από τον εχθρό των 

απαιτούμενων πληροφοριών. Η ασφάλεια είναι ουσιώδης για την 

εφαρμογή των λοιπών αρχών του πολέμου. Η επίτευξη της παρέχει 

ελευθερία ενέργειας και απαγορεύει στον αντίπαλο να χρησιμοποιήσει 

αποφασιστικά τις δυνάμεις του.

ι) Αρχή της διατηρήσεως του ηθικού: Η διατήρηση υμηλού ηθικού 

προϋποθέτει γνώση του σκοπού για τον οποίο μάχεται κανείς και 

εμπιστοσύνη στη στρατιωτική ηγεσία. Ενισχύει την πειθαρχία και το 

μαχητικό πνεύμα των ανδρών. Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο τόσο 

σαν αποτρεπτικός παράγοντας, όσο και δυναμικός για τη διεξαγωγή 

οποιοσδήποτε επιχείρησης.

2.1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο πόλεμος μπορεί να πάρει μια ποικιλία μορφών όπως (Εγχειρίδιο 

Εκστρατείας-Επιχειρήσεις, Ψυχολογικοί Επιχειρήσεις, Britanica):

7



α) Επιθετικός πόλεμος (Offensive war): Οι επιθετικές

δραστηριότητες, περιλαμβάνουν λειτουργίες που θα εξαναγκάσουν 

την ήττα ενόπλων δυνάμεων, θα καταστρέμουν τη θέληση του 

εχθρού να παλέμει και θα καταλάβουν κάποιο έδαφος για την 

επίτευξη της καταστροφής του αντιπάλου. Η επιθετική ενέργεια, 

επιτρέπει την πρωτοβουλία της επιλογής των άμεσων στόχων και της 

κατεύθυνσης της επίθεσης, της οργάνωσης και του συγχρονισμού 

της επίθεσης.

β) Αμυντικός πόλεμος (Deffensive war): Η άμυνα απαιτεί την 

απασχόληση όλων των μέσων και των μεθόδων για να εμποδίσει, να 

αντισταθεί ή να καταστρέμει την επίθεση ενός εχθρού και να 

διατηρήσει τα εδάφη του αμυνόμενου. Ο σκοπός της μπορεί να είναι 

διπλός: να κερδίσει χρόνο εν αναμονή της ανάπτυξης πιο 

επιθυμητών συνθηκών για να αναλάβει επίθεση, ή να συγκεντρώσει 

δυνάμεις σε μία περιοχή για αποφασιστική επίθεση αλλού.

γ) Ψυχολογικός πόλεμος (Psychological war): Είναι μία από τις 

διακρίσεις των μυχολογικών επιχειρήσεων με βάση το ακροατήριο 

στο οποίο κατευθύνεται (Εχθρικό - Φιλικό - Ουδέτερο). 

Περιλαμβάνει δραστηριότητα που κατευθύνεται προς εχθρικούς 

στόχους. Είναι η κατάσταση ανάγκης ή πολέμου, κατά την οποία 

ασκείται μυχολογική πίεση στις Ένοπλες δυνάμεις και τον 

πληθυσμό του εχθρού, με την κατάλληλη χρησιμοποίηση των μέσων 

ενημέρωσης και άλλων μεθόδων, με σκοπό την εξασθένηση της 

θελήσεως αυτού για ανάλημη ή συνέχιση των πολεμικών 

επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει τη χρήση της προπαγάνδας και του 

εναέριου βομβαρδισμού.

δ) Ψυχρός πόλεμος (Cold war): Είναι η κατάσταση εντάσεως στις 

σχέσεις μεταξύ δύο χωρών ή συνασπισμών κρατών, κατά την οποία, 

προς επίτευξη των Εθνικών τους αντικειμενικών σκοπών,
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αναλαμβάνονται ενέργειες ποικίλης μορφής στον πολιτικό, 

οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, μυχολογικό, παραστρατιωτικό 

τομέα και παράλληλα στρατιωτικά μέτρα κάθε μορφής, εκτός από τη 

φανερή ένοπλη σύρραξη. Ο Ψυχρός πόλεμος δεν είναι τίποτα 

περισσότερο ή λιγότερο από τον Ψυχολογικό πόλεμο. Η διαφορά 

τους έγκειται στο ότι ο Ψυχρός πόλεμος διεξάγεται μόνο σε περίοδο 

ειρήνης.

ε) Λοιπές μορφές: Εκτός από τις οργανωμένες στρατιωτικές

αναμετρήσεις, υπάρχουν και άλλες μορφές πολέμου όπως εξεγέρσεις, 

επαναστάσεις, ανταρτοπόλεμοι και τρομοκρατία.
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2.2 Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ 

ΠΟΛΕΜΟΥ

Σύμφωνα με τον Sackmann (1991), η μεταφορά είναι "ένα σχήμα 

Λόγου στο οποίο ένας όρος ή μία φράση με μία πιστή ερμηνεία, 

εφαρμόζεται με ένα διαφορετικό περιεχόμενο προκειμένου να δείχνει 

ομοιότητα". Περιλαμβάνει τη μεταφορά της ερμηνείας από μία 

συνηθισμένη γνωστή πηγή, σε ένα σχετικά ασυνήθιστα και άγνωστο 

χώρο στόχο. Αυτή η μεταφορά ερμηνείας δίνει στον παραλληλισμό την 

ποιητική και ρητορική του γεύση και τον κάνει αποτελεσματικό εργαλείο 

για ιδέες επικοινωνίας (Rindfleisch, 1996).

Οι μεταφορές είναι θεμελιώδεις, με αποφασιστική συμβολή, 

συστηματικές, μερικές, εμπειρικές και ικανές να διαμορφώσουν και τη 

σκέμη και τη δράση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εκτός από τη 

θεμελιώδη πλευρά της μεταφοράς χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και 

εξήγηση της μεταφοράς του μάρκετινγκ στον πόλεμο (Rindfleisch, 1996).

Οι υπερασπιστές της μεταφοράς του μάρκετινγκ ως πόλεμο 

πιστεύουν ότι οι αγορές θα πρέπει να λαμβάνονται σαν πεδία μαχών, στα 

οποία οι ανταγωνιστές βρίσκονται σε σκληρό και ανελέητο πόλεμο για 

το "παραχάϊδεμα" του καταναλωτή. Αν και οι επιχειρηματίες 

χρησιμοποιούν εδώ και καιρό όρους όπως "πόλεμος τιμών", "εισβολή 

στην αγορά" και "αγώνες όπλων", συζητώντας ανταγωνιστικές ενέργειες, 

το μάρκετινγκ ως πόλεμος, δεν έγινε δημοφιλές ανάμεσα στους 

θεωρητικούς του μάρκετινγκ μέχρι της αρχές του'80. Οι Oxenfeld και 

Moor το 1978 έθεσαν τις βάσεις προτείνοντας ότι οι αγορές πρέπει να 

Θεωρούνται ως "αγώνες μεταξύ μεμονωμένων επιχειρήσεων για βραβεία 

μάρκετινγκ μεγάλης αξίας, από τα οποία οι καταναλωτές είναι το 

μεγαλύτερο". Οι Kotler και Singh το 1981, επίσημα εισήγαγαν τη 

μεταφορά και καθαρά υπογράμμισαν έναν αριθμό από ρυθμιστικές 

στρατηγικές για επιθετικό και αμυντικό πόλεμο μάρκετινγκ. Οι
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συγγραφείς προτείνουν, ότι "η αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων να 

αναπτύξουν στρατηγικές που έχουν ως κέντρο τον ανταγωνισμό, έτσι 

ώστε να κερδίσουν μερίδιο αγοράς, 8α οδηγήσει τους μάνατζερ να 

στραφούν όλο και περισσότερο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις" 

(Rindfleisch, 1996).

Πάνω από τα 15 τελευταία χρόνια, η μεταφορά του μάρκετινγκ ως 

πόλεμος έχει κυριαρχήσει, στον τρόπο που οι ερευνητές του μάρκετινγκ 

και της επιχειρηματικής στρατηγικής σκέφτονται και συζητάνε τον 

ανταγωνισμό στη βιομηχανία. Το πολύ γνωστό πλαίσιο των δυνάμεων 

που οδηγούν το βιομηχανικό ανταγωνισμό (Porter, 1979), μαζί με τις 

συνδεόμενες αναφορές σε "απειλές", "πεδία μάχης" και "αντιπαλότητα" 

είναι ανεπιφύλακτα βασισμένα σε αυτή την αναφορά. Τα πλούσια 

νοηματικά σχήματα λόγου, διαποτίζουν αρκετά από τα ευρέως 

αναγνωρισμένα δόγματα του πεδίου μάρκετινγκ όπως, η πίστη σε ένα 

εξωτερικό περιβάλλον γεμάτο απειλές και ευκαιρίες. Η διαφήμιση μια 

εταιρίας είναι το"όπλο προπαγάνδας, τα τάνκς και το πυροβολικό της", οι 

πωλητές είναι "τα στρατεύματα κρούσεως" και η έρευνα μάρκετινγκ είναι 

"η πληροφόρηση" της. Γίνεται λόγος για "αναμέτρηση", 

"παρακινδυνευμένη πολιτική", "υπερ-όπλα", "αντίποινα", "μυχολογικό 

πόλεμο" (Kotler-Singh, 1981, Παράρτημα 1&2). Επίσης η μεταφορά αυτή 

φέρει μια δυνατή νοηματική σύνδεση με την παραδοσιακή νεοκλασσική 

οικονομική θεωρία, η οποία βλέπει την ανταγωνιστική αντιπαλότητα, σαν 

τον οδηγό που οδηγεί στην αποτελεσματικότητα της αγοράς και στην 

ικανοποίηση των καταναλωτών (Rindfleisch, 1996).

Ο πόλεμος και το μάρκετινγκ μοιράζονται κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά (Rindfleisch, 1996): 

α) Δύο ή περισσότερες αντίθετες δυνάμεις 

β) Ανταγωνισμό για μια περιορισμένη και πολύτιμη πηγή
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γ) Ένα προσανατολισμό, στον οποίο τα κέρδη έρχονται σε βάρος της 

απώλειας των ανταγωνιστών.

δ) Συγκεκριμένους κανόνες δέσμευσης, στην οποία ο ένας ανταγωνιστής 

επιτίθεται όταν ο άλλος αμύνεται.

Ξεκάθαρα, αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά αποτελούν απαραίτητα 

στοιχεία του στρατιωτικού πολέμου, στον οποίο οι αντίθετες δυνάμεις 

είναι εθνικές π πολιτιστικές ομάδες που συνήθως συμπλέκονται στον 

αγώνα για γεωγραφική κυριαρχία, με το να επιτίθενται εκ περιτροπής, για 

να κερδίσουν και να υπερασπίσουν τη γη τους (Rindfleisch, 1996).

Ένα σχετικό σύνολο στοιχείων μπορεί επίσης να βρεθεί στο 

ανταγωνιστικό μάρκετινγκ, στο οποίο οι αντίθετες δυνάμεις, είναι 

εταιρίες ή στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες, που αντιπροσωπευτικά 

συμπλέκονται σε έναν αγώνα για καταναλωτές και εναλάσσονται 

ανάμεσα στην επίθεση (μείωση τιμών, χρησιμοποίηση συγκριτικών 

διαφημίσεων) για να κερδίσουν μερίδιο αγοράς και στην άμυνα 

(στρατηγική υποχώρηση, διαποίκιλση αγοράς) για να το διατηρήσουν 

(Rindfleisch, 1996).

Η μεταφορά του μάρκετινγκ ως πόλεμος, με την απεικόνιση των 

αγορών σαν στρατηγικά πεδία μάχης και αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην αγορά σαν άτομα που έχουν ένα ανταγωνιστικό κίνητρο και το 

βασικό τους καθήκον είναι να νικήσουν τους ανταγωνιστές, υπογραμμίζει 

τη σημασία της απόκτησης στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Έχει διαπεράσει τη φιλολογία της στρατηγικής του μάρκετινγκ και έχει 

χρησιμεύσει σαν ώθηση, για την αύξηση γνώσεων σε θέματα όπως 

αμυντικές και επιθετικές στρατηγικές του μάρκετινγκ, ανταγωνιστικές 

αντιδράσεις και το πλεονέκτημα του πρώτου (Rindfleisch, 1996).

Αν και ο κρίκος σύνδεσης μεταξύ στρατιωτικών και 

επιχειρηματικών οργανισμών έχει αποδυναμωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, 

η συνάθροιση κοινών χαρακτηριστικών και λειτουργιών μεταξύ των δύο
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περιοχών, φαίνεται να έχει παράγει μια δυνατή βάσπ για τπν κοινωνική 

και ιστορική εμπειρία μας, κάνοντας το να φαίνεται απόλυτα φυσικό το 

να συσχετίζουμε το μάρκετινγκ με τον πόλεμο. Αλλά παρόλες τις 

σπμαντικές ομοιότπτες π μεταφορά αυτή περιθωριοποιεί τις απαραίτητες 

διαφορές μεταξύ αυτών των δύο τόσο διαφορετικών περιοχών. Όπως ο 

Keegan το 1994 μας υπενθυμίζει, είναι δύσκολο να εξισώσουμε τπν 

αβεβαιότητα και τη βία του πολέμου με οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη 

ενέργεια. Το μάρκετινγκ ως πόλεμος είναι ανεπαρκές και στην πηγή και 

στο στόχο, καταλήγοντας όχι μόνο σε μια προκατειλημένη προοπτική του 

ανταγωνισμού, αλλά επίσης και σε μια προκατειλημένη προοπτική του 

ίδιου του πολέμου.

Δυστυχώς όμως, εξ'ορισμού, αυτή π μεταφορά, αγνοεί το ευρύτερο 

πεδίο των συνεργατικών και συμβιβαστικών συμπεριφορών μεταξύ των 

ανταγωνιστών του μάρκετινγκ. Έτσι η υπάρχουσα στρατηγική φιλολογία 

φαίνεται να παρουσιάζει μια μονόπλευρη, υπερβολικά συγκρουόμενη 

εικόνα της ανταγωνιστικής αλληλεπίδρασης (Rindfleisch, 1996).

Το μάρκετινγκ ως πόλεμος, έχει επίσης γίνει αντικείμενο σε ένα 

σημαντικό αριθμό κριτικών, διαφόρων συγγραφέων της ηθικής του 

μάρκετινγκ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να προωθεί κοινωνικά 

ανεύθυνη και ανήθικη συμπεριφορά. Ειδικότερα, αυτοί οι ερευνητές 

προτείνουν ότι παρουσιάζοντας μια μαχητική άπομη του ανταγωνισμού 

της αγοράς, π μεταφορά επιτρέπει αυτούς που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά, να δικαιολογήσουν ανεύθυνες και ανήθικες δραστηριότητες, 

βλέποντας αυτές τις πράξεις σαν αναπόφευκτες και αποδεκτές τακτικές 

απαραίτητες για να επιβιώσουν στο στρατηγικό πεδίο μάχης. Δυστυχώς 

για πολλές εταιρείες, το μάρκετινγκ ως πόλεμος μπορεί να έχει παράγει 

ένα πλήθος από ακούσιες συνέπειες και για τους εαυτούς τους και για 

τους πελάτες τους (Rindfleisch, 1996).
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Οι θεωρητικοί του μάρκετινγκ, έχουν δώσει πολύ λίγη σημασία 

στις μεταφορικές υποθέσεις που αποτελούν τη βάση των δικών τους 

σταθερών κοσμικών απόμεων. Επιπροσθέτως, για να παρέχουν τα θεμέλια 

για μια δοσμένη κοσμική άπομη, με τη μεταφορά νοημάτων από άλλους 

χώρους, οι μεταφορές του μάρκετινγκ, διαμορφώνουν τον τρόπο με τον 

οποίο σκέφτονται και πράττουν όσοι δραστηριοποιούνται στην αγορά. 

Εξισώνοντας το μάρκετινγκ με τον πόλεμο, συχνά δε βλέπουν τα οφέλη 

που κερδίζονται από τις συνεργασίες μεταξύ των ανταγωνιστών. Επειδή 

όλες οι μεταφορές, είναι μερικές και ημιτελείς, είναι επιτακτικό να 

ανιχνεύονται και να κατανοούνται οι έμφυτες προκαταλήμεις και οι 

συγκεκριμένες υποθέσεις αυτών που διαμορφώνουν τόσο τις 

επιστημονικές έρευνες, όσο και τις διευθυντικές πρακτικές. Εξετάζοντας 

την προέλευση, τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες του μάρκετινγκ ως 

πόλεμο, αυτοί που δραστηριοποιούνται στην αγορά, μπορούν να 

κερδίσουν μια καλύτερη κατανόηση μιας από τις πιο κυρίαρχες 

μεταφορές του χώρου τους. Όπως ο αριθμός των στρατηγικών 

συμμαχιών, των κοινών ερευνών, των αναπτυξιακών σχεδίων και άλλων 

μορφών συνεργασιών μεταξύ ανταγωνιστικών βιομηχανιών εξαπλώνεται, 

τόσο οι ακαδημαϊκοί του μάρκετινγκ, όσο και οι επαγγελματίες, θα 

πιεστούν να εξετάσουν την εφαρμογή της μεταφοράς του μάρκετινγκ ως 

πόλεμο (Rindfleisch, 1996).
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2.3 ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ο πόλεμος μάρκετινγκ είναι μια προσπάθεια εφαρμογής τπς 

στρατιωτικής σκέμης στα προβλήματα του μάρκετινγκ (Ries-Trout, 1986).

Ο πόλεμος μάρκετινγκ διαφέρει από το παραδοσιακό μάρκετινγκ 

το οποίο, επικεντρώνεται στον καταναλωτή και την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του. Ενώ το παραδοσιακό μάρκετινγκ είναι προσανατολισμένο 

στον καταναλωτή, στον πόλεμο μάρκετινγκ οι εταιρίες πρέπει να είναι 

προσανατολισμένες και στον ανταγωνιστή. Πρέπει να μάχνουν για τα 

αδύνατα σημεία στις δέσεις των ανταγωνιστών και μετά να κάνουν 

επιδέσεις μάρκετινγκ σ'αυτά τα σημεία. Ο καταναλωτής, δα επιλέξει το 

προϊόν της εταιρίας, μόνο αν αυτή κάνει κάτι για να ξεπεράσει τον 

ανταγωνιστή της (Reis, 1988).

Οι μάχες του μάρκετινγκ γίνονται σε ένα άδλιο και άσχημο μέρος. 

Ένα μέρος σκοτεινό και υγρό, με μεγάλη ανεξερεύνητη περιοχή και 

παγίδες για να παγιδεύσει του απρόσεκτους. Οι μάχες του μάρκετινγκ 

γίνονται μέσα στο μυαλό. Το μυαλό είναι το πεδίο της μάχης. Ένα πεδίο 

που έναι πονηρό και δύσκολο να το καταλάβεις (Ries-Trout, 1986).

Ο πόλεμος μάρκετινγκ είναι ένας εξολοκλήρου πνευματικός 

πόλεμος και γίνεται σε ένα πεδίο μάχης που κανείς δεν έχει δει. Μπορεί 

μόνο να το φανταστεί, γεγονός που κάνει τον πόλεμο μάρκετινγκ έναν 

από τους πιο δύσκολους τομείς γνώσης. Η χαρτογράφηση του 

πνευματικού πεδίου μάχης, δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών, οι οποίοι, δεν ξέρουν καν που γίνεται η μάχη και 

ασχολούνται μόνο με τα δικά τους προϊόντα, το δικό τους δυναμικό 

πωλήσεων, τα δικά τους σχέδια (Ries-Trout, 1986).

Οι αρχές του πολέμου όπως διαμορφώθηκαν από τον Clausewitz 

ισχύουν και στον πόλεμο μάρκετινγκ. Επίσης οι μορφές που μπορεί να 

πάρει ο πόλεμος μάρκετινγκ είναι αντίστοιχες με αυτές του 

παραδοσιακού στρατιωτικού πολέμου (Parks-Pharr-Lockeman, 1994).
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Ο Ψυχολογικός πόλεμος περιλαμβάνει και εδώ τη χρήση της 

προπαγάνδας, η οποία αντιστοιχεί στην προώθηση πωλήσεων, με σκοπό 

την πληροφόρηση, την πειθώ και την υπενθύμιση των καταναλωτών.

Ο στρατηγός του μάρκετινγκ, πρέπει να έχει ευελιξία, πνευματικό 

θάρρος, τόλμη, τύχη και να γνωρίζει τα γεγονότα και τους κανόνες. Δεν 

πρέπει να εφαρμόζει μια στρατηγική μόνο και μόνο γιατί πέτυχε στο 

παρελθόν. Όπως λέει ο Clausewitz "Ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών 

που παίρνονται από τον πόλεμο είναι αντιφατικές, ένα ακόμη μεγαλύτερο 

μέρος είναι λάθος και το μεγαλύτερο μέρος είναι αμφίβολου χαρακτήρα". 

Η στρατηγική πρέπει να φτιάχνεται από κάτω προς τα πάνω, ξεκινώντας 

από τις λεπτομέρεις. Οι κανόνες πρέπει να μαθαίνονται τόσο καλά, ώστε 

στη συνέχεια να μπορούν να ξεχαστούν. Η στρατηγική και ο 

συγχρονισμός είναι τα Ημαλάϊα του μάρκετινγκ (Ries-Trout, 1986).
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

3.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

Υπάρχει μία γενική παραδοχή, ότι η στρατπγική ως θεωρία δεν 

αναπτύχδπκε στπν αρχαιότπτα, αν και μεγάλοι στρατηλάτες χάραξαν με 

την προσωπικότητά τους την ιστορία. Ο Μέγας Αλέξανδρος, αν και 

κατέλαβε τον τότε γνωστό κόσμο, συνέλαβε την ιδέα μιας παγκόσμιας 

αυτοκρατορίας και οι εκστρατείες του διδάσκονταν σαν υποδείγματα 

εφαρμογής των αρχών του πολέμου, τις οποίες εφάρμοζε αριστοτεχνικά, 

δεν μορφοηοίησε τις ιδέες του και την εφαρμογή τους σε στρατηγικές 

θεωρίες. Ακόμα και ο πιο σύγχρονος, ο μεγαλύτερος ίσως στρατηγικός 

νους της ιστορίας, ο Ναπολέων, δε διακρίθηκε ως πρωτοπόρος 

θεωρητικός της στρατηγικής, αλλά μάλλον για την εξαιρετική ικανότητά 

του να χρησιμοποιεί τις θεωρίες που υπήρχαν και να τις εφαρμόζει κατά 

τρόπο αριστοτεχνικό. Η περίοδος των Ναπολεόντειων πολέμων, 

χαρακτηρίζεται ως η αρχή της ανάπτυξης των σύγχρονων θεωριών περί 

στρατηγικής (Αποστολάκης, 1988).

Από τους πρώτους θεωρητικούς της στρατηγικής που άφησαν 

γραπτές τις ιδέες τους είναι ο κινέζος Sun Tzu σύμφωνα με τον οποίο: 

"Όλοι οι άντρες μπορούν να δουν τις τακτικές με τις οποίες πολεμάω, 

αλλά αυτό που κανείς δε βλέπει είναι η στρατηγική μέσα από την οποία 

εκτυλίσσεται η νίκη". Εννοεί μ'αυτό ότι ενώ ήταν πιθανό για τον 

παρατηρητή να δει το μέγεθος του στρατού, τον αριθμό των όπλων, το 

κουράγιο των στρατιωτών, και τις ενέργειες που πραγματοποίησε στο 

πεδίο της μάχης, δε θα μπορούσε ποτέ να δει τη γενική ιδέα που 

οδήγησε τον Sun Tzu να επιλέξει πότε, που, πως ή ακόμα και ποιές 

μάχες να κάνει (Czepiel, 1992).

Η λέξη στρατηγική προκύπτει από την Ελληνική λέξη 

"στρατηγείν", η οποία σημαίνει να οδηγείς το στρατό. Ένας ορισμός της
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στρατηγικής την προσδιορίζει σαν "την επιστήμη και την τέχνη της 

εφαρμογής των στρατιωτικών διαταγών, έτσι ώστε να συναντήσεις τον 

εχθρό στη μάχη κάτω από πιο πλεονεκτικές συνθήκες" (Samson, 1993).

Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό "στρατηγική είναι το σχέδιο, η 

μέθοδος, ή η σειρά ελιγμών ή στρατηγημάτων για την επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου στόχου ή αποτελέσματος" (Czepiel, 1992).

Όταν ακόμη οι πόλεμοι θεωρούνταν υπόθεση που αφορούσε μόνο 

τους στρατηγούς, ο όρος στρατηγική σήμαινε την τέχνη των στρατηγών, 

δηλαδή τη χρησιμοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων για να κερδηθούν 

οι μάχες και οι πόλεμοι. Καθώς όμως τα όρια μεταξύ του πολέμου και 

της ειρήνης έχουν γίνει δυσδιάκριτα, η στρατηγική έχει πλέον 

ενσωματωθεί σε ένα ευρύτερο σχήμα, την εθνική πολιτική, για την 

επιβίωση και την ανάπτυξη του Έθνους. Έτσι η έννοια της στρατηγικής 

διευρύνθηκε για να γίνει:"η τέχνη ή η επιστήμη της ανάπτυξης και 

χρησιμοποίησης των πολιτικών, οικονομικών, μυχολογικών, και 

στρατιωτικών δυνάμεων του Έθνους, στην ειρήνη και στον πόλεμο, για 

την επίτευξη της μέγιστης υποστήριξης της εθνικής πολιτικής 

(Αποστολάκης, 1988).

Σύμφωνα με τον Clausewitz "στρατηγική είναι η τέχνη 

χρησιμοποιήσεως των μαχών ως μέσου για την επιτυχία του σκοπού του 

πολέμου". Με άλλα λόγια η στρατηγική διαμορφώνει το σχέδιο του 

πολέμου, καθορίζει τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης πορείας των 

διαφόρων εκστρατειών, οι οποίες συνθέτουν τον πόλεμο, και κανονίζει 

τις μάχες που πρέπει να διεξαχθούν σε κάθε μια εκστρατεία (Hart, 1995).

Σύμφωνα με τον στρατηγό Beaufre (1987) "στρατηγική είναι η 

τεχνική χειρισμού της ισχύος, ώστε αυτή να συμβάλει στην επίτευξη των 

σκοπών της πολιτικής".

Εκτός από τους παραπάνω ορισμούς υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι 

οποίοι αντιπροσωπεύουν τόσο τις προσωπικές θέσεις ατόμων που
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ασχολήθηκαν με το αντικείμενο, όσο και τις γενικότερες τάσεις κάθε 

εποχής.

Σκοπός της στρατηγικής, είναι η επίτευξη στόχων καθορισμένων 

από την πολιτική, χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο, τα μέσα που 

διαθέτουμε. Οι στόχοι μπορεί να είναι επιθετικοί (όπως κατάκτηση, 

επιβολή βαριών όρων συνθηκών) , αμυντικοί (προστασία της εδαφικής 

ακεραιότητας ή κάποιων συμφερόντων) ή ακόμη μπορεί να αποβλέπουν 

απλά στο πολιτικό καθεστώς (Beaufre, 1987).

Η στρατηγική διαθέτει ένα φάσμα υλικών και ηθικών μέσων, από 

τον ατομικό βομβαρδισμό ως την προπαγάνδα ή τις εμπορικές συνθήκες. 

Η τέχνη συνίσταται στην επιλογή μεταξύ των διατιθέμενων μέσων και 

στο συνδυασμό της δράσεώς τους, ώστε να συντρέξουν στη δημιουργία 

της ίδιας μυχολογικής καταστάσεως, ικανή όμως να επιφέρει το 

αποφασιστικό αποτέλεσμα επί του ηθικού. Η επιλογή των μέσων 

εξαρτάται από την αντιπαράθεση των τρωτών σημείων του αντιπάλου και 

των δικών μας δυνατοτήτων (Beaufre, 1987).

Η στρατπγική περιλαμβάνει κανόνες που καθοδηγούν τη 

συλλογιστική κατά την επιλογή των λύσεων, αν και σήμερα υπάρχουν 

σοβαροί λόγοι αμφισβητήσεως της σταθερότητας της στρατηγικής. Οι 

κανόνες που διατυπώθηκαν από τους σημαντικούς συγγραφείς, 

χαρακτηρίζονται από τις διαφορές τους. Κατά τον Clausewitz υπάρχουν 

τρεις θεμελιώδεις κανόνες: η συγκέντρωση των προσπαθειών, η ενέργεια 

από το ισχυρό στο ισχυρό και η επιδίωξη της τελική λύσεως με τη μάχη 

στο κύριο θέατρο και κατά το δυνατόν με εναλλαγή επιθέσεως και 

άμυνας (Beaufre, 1987). Αντίθετα ο Liddel Hart (1995) προτείνει έξι 

θετικούς και δύο αρνητικούς κανόνες: "α) Προσαρμόστε το σκοπό σας 

προς τα μέσα σας, β) Διατηρείτε πάντοτε στο νου σας τον αντικειμενικό 

σας σκοπό, ενώ προσαρμόζετε το σχέδιο σας στις περιστάσεις, γ) 

Ακολουθείστε την ελάχιστα αναμενόμενη γραμμή, δ) Εκμεταλλευτείτε τη

19



γραμμή ελάχιστης αντιστάσεως, εφόσον μπορεί να σας οδηγήσει σε 

οποιονδήηοτε αντικειμενικό σκοπό, ο οποίος 8α μπορούσε να βοηθήσει 

στην επίτευξη του τελικού αντικειμενικού σκοπού, ε) Ακολουθείτε άξονα 

επιχειρήσεων ο οποίος προσφέρει εναλλακτικούς αντικειμενικούς 

σκοπούς, στ) Φροντίστε τόσο το σχέδιό σας, όσο και η διάταξή σας να 

χαρακτηρίζονται από ευκαμμία και να είναι δυνατή η προσαρμογή τους 

στις περιστάσεις, ζ) Μη ρίχνετε όλο το βάρος σας σε ένα χτύπημα όταν 

ο εχθρός έχει πάρει τα μέτρα του, εάν η διάταξη του του επιτρέπει να το 

αποκρούσει ή να το αποφύγει και η) Μην επαναλαμβάνετε μια επίθεση 

στον ίδιο άξονα (ή με την ίδια μορφή), αφού έχει αποτύχει την πρώτη 

φορά."

Υπάρχουν διάφορες μορφές της στρατηγικής όπως (Αποστολάκης,

1988):

α) Μία διάκριση της στρατηγικής είναι αυτή σε υμηλή και στρατιωτική 

στρατηγική. Η υμηλή στρατηγική ασκείται στο επίπεδο της εθνικής 

πολιτικής και περιλαμβάνει ενέργειες, όπως διαπραγματεύσεις,

οικονομικούς χειρισμούς, μπλόφες, μυχολογικό πόλεμο, κατά τέτοιο

τρόπο ώστε αν είναι δυνατό '... να κατατροπώσει κανείς τον αντίπαλο,

χωρίς να καταφύγει σε μάχη...", όπως λέει ο Sun Tzu. Η στρατιωτική

στρατηγική είναι έργο των στρατιωτικών, ενώ η υμηλή, της πολιτικής και 

στρατιωτικής ηγεσίας ενός Έθνους. Η υμηλή στρατηγική αποβλέπει πέρα 

από τον πόλεμο, στη διατήρηση της ειρήνης και μέσα σ'αυτή την 

επίτευξη των εθνικών επιδιώξεων, ενώ η στρατιωτική στρατηγική 

περιορίζεται στον πόλεμο. Η υμηλή στρατηγική ελέγχει τη στρατιωτική, 

β) Μια δεύτερη διάκριση της στρατηγικής είναι σε επιθετική και 

αμυντική. Ο διαχωρισμός αυτός περιέχει κάποιο βαθμό υποκειμενισμού 

και προπαγάνδας, διότι όλα τα Έθνη για να έχουν την υποστήριξη της 

κοινής γνώμης, προσπαθούν να παρουσιάζονται φιλειρηνικά και χωρίς 

διάθεση να διαταράσσουν την ειρήνη στον κόσμο. Όπως λέει ο Sun Tzu
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(1995), Εξασφάλιση από την ήττα προϋποθέτει αμυντική τακτική, 

ικανότητα να νικήσεις τον εχθρό σημαίνει να αναλάβεις επίθεση. 

Προσφυγή στην άμυνα δείχνει ότι δεν υπάρχει αρκετή δύναμη, ενώ το 

να κάνεις επίθεση σημαίνει ότι έχεις άφθονες δυνάμεις", 

γ) Μια τρίτη διάκριση της στρατηγικής είναι σε άμεση και έμμεση. Η 

διάκριση αυτή είναι θέμα πολιτικής φιλοσοφίας και αποτελεί συνδυασμό 

των δύο προηγούμενων διακρίσεων. Η άμεση στρατηγική δεν είναι άλλο, 

από την αντίλημη τη θεμελιωμένη στην αναζήτηση της αποφάσεως ή της 

αποτροπής, μέσω της χρησιμοποιήσεως ή της υπάρξεως στρατιωτικών 

δυνάμεων θεωρουμένων ως το κύριο μέσο. Η έμμεση στρατηγική 

παραμερίζει τη χρήση της ωμής βίας, δίδοντας βαρύτητα στη 

λεπτομερειακή σχεδίαση των επιχειρήσεων, στη χρήση του μυχολογικού 

οργάνου και γενικά σε διαδικασίες λιγότερο άμεσες, είτε στον πολιτικό 

είτε στον οικονομικό, είτε στον στρατιωτικό τομέα, με διαδοχικές 

ενέργειες διαστελλόμενες με διαλείμματα για διαπραγματεύσεις. Στην 

πραγματικότητα οι δύο αυτές μορφές συνυπάρχουν και 

αλληλοσυμπληρώνονται. Όπως λέει ο Sun Tzu (1995), "Στη μάχη δεν 

υπάρχουν περισσότερες από δύο μέθοδοι επιθέσεως: η άμεση και η 

έμεμση. Όμως αυτές οι δύο σε συνδυασμό δημιουργούν μια ατελείωτη 

σειρά από ελιγμούς".

δ) Τέλος, ένας άλλος τρόπος κατάταξης είναι σε στρατηγική της 

αποτροπής και σε μαχητική στρατηγική. Η αποτροπή είναι μία από τις 

πιο πολυσυζητημένες προσεγγίσεις στη στρατηγική και έχει σκοπό να 

προλάβει, να αποτρέμει τον πόλεμο. Αν αυτή αποτύχει τότε η μαχητική 

στρατηγική αναλαμβάνει, με στόχο πλέον να νικήσει στον πόλεμο, ο 

οποίος δεν ήταν δυνατόν να αποτραπεί. Σύμφωνα με τον Sun Tzu, "θα 

νικήσει αυτός που ξέρει πότε να πολεμάει και πότε να αποφεύγει τον 

πόλεμο".
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Κατά τον Sun Tzu (1995) "Η ανώτερη μορφή στρατηγικής είναι το 

να ματαιώνεις τα σχέδια του εχθρού. Το δεύτερο στη σειρά καλύτερο 

πράγμα είναι να αποτρέπεις τη συνένωση των εχθρικών δυνάμεων. Το 

επόμενο στην τάξη είναι να επιτεθείς εναντίον του εχθρικού 

στρατεύματος στο πεδίο της μάχης και η χειρότερη επιλογή απ'όλες, 

είναι να πολιορκείς τειχισμένες πόλεις".

Η έννοια της στρατηγικής γίνεται καλύτερα κατανοητή εάν 

συγκριθεί με την έννοια της τακτικής. Η λέξη "τακτική" προέρχεται από 

την αρχαία Ελληνική λέξη που σημαίνει "ρύθμιση". Σε στρατιωτικούς 

όρους, η τακτική ασχολείται με τη χρήση και τοποθέτηση των 

στρατευμάτων στη μάχη. Κατά μία έννοια, η τακτική περιλαμβάνει την 

καλύτερη εκτέλεση της απόφασης που παίρνεται από ένα ανώτερο 

στρατηγικό επίπεδο. Σε αντίθεση, και κάπως απλοποιημένα, η στρατηγική 

αφορά το τι μάχη αξίζει να κάνεις αρχικά. Δεύτερον, η στρατηγική 

αφορά τη σκέμη πριν τη μάχη που καθορίζει πως τα στρατεύματα θα 

χρησιμοποιηθούν για το καλύτερο πλεονέκτημα. Τρίτον, η στρατηγική 

αφορά τη μετάφραση αυτών των ιδεών σε σχέδια δράσης που 

ενσωματώνουν το αποτέλεσμα εκείνης της σκέμης- τελικά, είναι η 

αληθινή δράση που κερδίζει τη μάχη (Czepiel, 1992).

Στη θεωρία του πολέμου, η στρατηγική και η τακτική θεωρούνται 

ιδιαίτεροι τομείς. Η στρατηγική έχει άλλες διαστάσεις από την τακτική. 

Έχει δηλαδή ευρύτερο τομέα εφαρμογής ως προς το χώρο και το χρόνο 

και αναφέρεται σε ευρύτερες στρατιωτικές κινήσεις, ενώ η τακτική 

αντίθετα. Η στρατηγική μπορεί να θεωρηθεί ως προεισαγωγή στη μάχη, 

ενώ η τακτική είναι η δράση κατά την ίδια μάχη. Εν τούτοις, η 

στρατηγική και η τακτική δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν στη πράξη. 

Οι στρατηγικοί ελιγμοί, όπως είναι η διείσδυση και ο εγκλωβισμός είναι 

και τακτικοί. Ο ένας τομέας εμπλέκεται με τον άλλο όπως απέδειξαν και 

οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι (Britanica).
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Τακτική είναι ο τρόπος χρησιμοποιήσεως των μονάδων κατά τη 

μάχη και τον αγώνα, δηλαδή η συγκρότηση, η διάταξη και ο ελιγμός 

μονάδων ως προς τα δικά μας στρατεύματα και ως προς τον εχθρό, για 

πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. Η τακτική διαιρείται σε 

γενική τακτική και σε τακτική των όπλων (Ανδρεάδης, 1988).

Σύμφωνα με τον Clausewitz "τακτική είναι ο τρόπος χρήσης των 

στρατιωτικών δυνάμεων στη μάχη" (Αντωνιάδης, 1997).

Τέλος, τακτική είναι η τέχνη και η επιστήμη της διεξαγωγής της 

μάχης και έχει σχέση με την προσπέλαση ή την προσέγγιση για 

συμπλοκή, τη διαθεσιμότητα και διάταξη των στρατευμάτων, τη χρήση 

των διαφόρων όπλων και οπλικών συστημάτων και την εκτέλεση 

κινήσεων για επίθεση ή άμυνα (Britanica).

Τα στοιχεία της τακτικής έχουν δυαδικό χαρακτήρα. Επίθεση και 

άμυνα, συνοχή και διασπορά, προστασία και κινητικότητα, ηθικές και 

υλικές αξίες, είναι αναλλοίωτα στοιχεία της τακτικής διαμέσου των 

αιώνων, ανεξάρτητα από τις μεταβολές στα οπλικά συστήματα και στις 

επικοινωνίες (Britanica).

Οι βασικοί κανόνες της τακτικής είναι οι ίδιοι που ισχύουν και για 

τη στρατηγική σύμφωνα με το Liddell Hart (1995) εκτός αν αναφέρεται 

κάτι διαφορετικό.
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3.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η μελέτη της στρατηγικής στις επιχειρήσεις βασίζεται σε μια 

ισχυρή στρατιωτική κληρονομιά. Όροι όπως στόχοι, αποστολή, δυνάμεις 

και αδυναμίες, διατυπώθηκαν αρχικά για να δηλώσουν προβλήματα στο 

πεδίο της μάχης. Σύμφωνα με πολλές απόμεις, η επιχειρηματική 

στρατηγική είναι σαν την στρατιωτική στρατηγική και οι γνώστες της 

στρατιωτικής στρατηγικής έχουν μάθει πολλά στη διάρκεια των αιώνων, 

από τα οποία μπορούν να κερδίσουν οι γνώστες της επιχειρηματικής 

στρατηγικής σήμερα. Τόσο οι επιχειρηματικές όσο και οι στρατιωτικές 

οργανώσεις, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους για να 

εκμεταλευθούν τις αδυναμίες των ανταγωνιστών. Εάν η γενική 

στρατηγική μιας οργάνωσης είναι λάθος (αναποτελεσματική), τότε όλη η 

αποδοτικότητα του κόσμου μπορεί να μην είναι αρκετή για να επιτρέμει 

επιτυχία. Η επιχειρηματική ή η στρατιωτική επιτυχία δεν είναι γενικά το 

ευτυχισμένο αποτέλεσμα τυχαίων στρατηγικών. Αντίθετα, η επιτυχία είναι 

προϊόν της συνεχούς παρακολούθησης των εξωτερικών και εσωτερικών 

συνθηκών και της προσαρμογής σε αυτές τις καταστάσεις. Το στοιχείο 

του αιφνιδιασμού, παρέχει τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και 

στην στρατιωτική και στην επιχειρηματική στρατηγική. Τα πληροφοριακά 

συστήματα που παρέχουν δεδομένα για τις στρατηγικές και του πόρους 

των αντιπάλων ή των ανταγωνιστών, είναι επίσης ζωτικής σημασίας 

(David, 1995).

Μία βασική διαφορά ανάμεσα στη στρατιωτική και επιχειρηματική 

στρατηγική είναι, ότι η επιχειρηματική διαμορφώνεται, εφαρμόζεται και 

αξιολογείται με βάση την υπόθεση του ανταγωνισμού, ενώ η στρατιωτική 

βασίζεται στην υπόθεση της σύγκρουσης. Παρόλα αυτά, η στρατιωτική 

σύγκρουση και ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός, είναι τόσο όμοια ώστε 

πολλές τεχνικές στρατηγικής διοίκησης εφαρμόζονται εξίσου και στα 

δύο. Οι γνώστες της επιχειρηματικής στρατηγικής, έχουν πρόσβαση σε
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πολύτιμες ιδέες τις οποίες οι στρατιωτικοί φιλόσοφοι έχουν ραφινάρει 

στπ διάρκεια των χρόνων. Ανώτερα διαμόρφωσα και εφαρμογή τπς 

στρατηγικής, μπορεί να υπερκαλύμει τπν ανωτερότπτα σε αριθμούς και 

πόρους του αντιπάλου. Τόσο οι επιχειρπματικές όσο και οι στρατιωτικές 

οργανώσεις πρέπει να υιοθετήσουν τπν αλλαγή και τα συνεχή βελτίωσα 

για να είναι επιτυχπμένοι. Πολύ συχνά, οι εταιρείες δεν αλλάζουν τις 

στραταγικές τους όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος και του 

ανταγωνισμού υπαγορεύουν τπν ανάγκπ για αλλαγή, γεγονός που μπορεί 

να οδπγήσει στην αποτυχία (David, 1995).

Η στρατπγική τπς επιχείρπσπς διαμορφώνει ένα περιεκτικό σχέδιο, 

που δπλώνει πως π οργάνωσα θα επιτύχει τπν αποστολή και τους 

στόχους τπς. Μεγιστοποιεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτπμα και 

ελαχιστοποιεί το ανταγωνιστικό μειονέκταμα. (Hunger-Wheelen, 1996).

Υπάρχουν και πολλοί άλλοι ορισμοί για τπ στρατπγική όπως:

Η στρατπγική βασίζεται σε απλές ιδέες που συνδυάζονται 

αποτελεσματικά (Γεωργόπουλος, 1996).

Στρατπγική είναι π τέχνπ ή π επιστήμπ τπς χρήσπς διαθέσιμων και 

νεοδπμιουργούμενων πόρων τπς επιχείρησης, με τη μέγιστα 

αποτελεσματικότατα κατά τη μετακίνηση προς τους στόχους της 

επιχείρησης (Γεωργόπουλος, 1996).

Οι στρατηγικές είναι βασικές προσεγγίσεις που επιλέγει π διοίκηση, 

για να σχεδιάσει τη δράση για την επίλυση ενός προβλήματος ή την 

επίτευξη ενός στόχου (Γεωργόπουλος, 1996)

Τέλος, π στρατηγική ασχολείται με τις ευρύτερες πλευρές της 

οργανωσιακής απόδοσης. Σχεδιάζει τους δρόμους που θα 

διασχιστούν, εναλλακτικές διαδρομές που απαιτείται να μελετηθούν 

για να βρεθεί ο σχεδιασμένος προορισμός (Chisnall, 1985).
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Στις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν τρία επίπεδα στρατηγικής: η 

επιχειρησιακή (corporate), η επιχειρηματική (business), και η λειτουργική 

στρατηγική (functional). (Hunger-Wheelen, 1996)

Η επιχειρησιακή στρατηγική περιγράφει τη γενική κατεύθυνση της 

επιχείρησης, σε όρους της γενικής στάσης της απέναντι στην ανάπτυξη 

και τη διοίκηση των ποικίλων επιχειρήσεων και γραμμών προϊόντων, για 

την επίτευξη ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και 

υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, είναι α) το μοντέλο των αποφάσεων που 

αφορούν τους τύπους των επιχειρήσεων στους οποίους θα αναμιχθεί η 

εταιρία, 6) η ροή των χρηματοοικονομικών και άλλων πόρων προς και 

από τα τμήματα της και γ) η σχέση της επιχείρησης με ομάδες κλειδιά 

στο περιβάλλον της. Η επιχειρησιακή στρατηγική μπορεί να είναι 

ανάπτυξη (Growth), στασιμότητα (Stability) ή υποχώρηση (Retrenchment) 

(Hunger-Wheelen, 1996).

Η επιχειρηματική στρατηγική, συχνά καλείται και ανταγωνιστική 

στρατηγική, επικεντρώνεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των 

προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης, μέσα στο συγκεκριμένο κλάδο 

ή τμήμα της αγοράς, το οποίο εξυπηρετεί η εταιρία ή η επιχειρηματική 

μονάδα. Ενώ η επιχειρησιακή στρατηγική υποδηλώνει τις επιχειρήσεις ή 

τους κλάδους στους οποίους η επιχείρηση πρέπει να είναι, η 

επιχειρηματική στρατηγική υποδηλώνει πως η εταιρία ή οι μονάδες 

μπορούν να ανταγωνιστούν στις επιχειρήσεις και τους κλάδους της. 

Μπορεί να είναι η ηγεσία κόστους (Cost leadership) ή η διαφοροποίηση 

(Differentiation) (Hunger-Wheelen, 1996).

Η λειτουργική στρατηγική μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα των 

πόρων, οδηγεί σε μία διακριτική ικανότητα που δίνει στην εταιρεία ή 

στην επιχειρηματική μονάδα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσα 

στους περιορισμούς των επιχειρησιακών και επιχειρηματικών 

στρατηγικών, οι λειτουργικές στρατηγικές συνδέουν τις ποικίλες
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δραστηριότητες και ικανότητες κάθε Λειτουργίας για να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα (Hunger-Wheelen, 1996).

Τα τρία επίπεδα της στρατηγικής δημιουργούν μια μορφή 

ιεραρχίας της στρατηγικής. Η συγκεκριμένη λειτουργία της ιεραρχίας 

μπορεί να ποικίλλει από τη μία επιχείρηση στην άλλη (Hunger-Wheelen, 

1996).

Η στρατηγική είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν 

κάποιοι στόχοι. Η επιλογή αφορά το ποια στρατηγική είναι καλύτερη. Ο 

καθαρισμός της καλύτερης βασίζεται στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. 

Μία καλή στρατηγική είναι αυτή που προλαμβάνει την αντεπίθεση των 

ανταγωνιστών. Οι τακτικές είναι οι επιλογές που έχει κάποιος για να 

εφαρμόσει μια στρατηγική. Στο τακτικό επίπεδο υπάρχουν επιλογές που 

αφορούν το αν θα δουλέμει ή όχι και το αν είναι καλύτερα ή χειρότερα, 

που εξαρτώνται από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, 

ανεξάρτητα από το πόσο καλά επιλέγει κάποιος, τα αποτελέσματα από 

οποιαδήποτε τακτική επιλογή δεν μπορούν να υπερβούν αυτά της 

στρατηγικής. Επιπλέον, ακόμη και η ανώτερη τακτική επιλογή και 

εφαρμογή δεν μπορούν να κάνουν μια λανθασμένη στρατηγική να 

δουλέμει (Czepiel, 1992).

Η στρατηγική ασχολείται με το βαθμό στον οποίο τα πραγματικά 

αποτελέσματα ανταποκρίνονται στα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι τακτικές, 

από την άλλη πλευρά, είναι οι πραγματικές ενέργειες που είναι πλήρως 

υπό τον έλεγχο αυτού που ενεργεί. Φυσικά, οι ενέργειες μπορεί να 

ματαιωθούν από τον έξω κόσμο, αλλά δεν γίνονται από την αρχή αν δεν 

τις θέλει αυτός που ενεργεί. Σε αντίθεση με τη στρατηγική, οι τακτικές 

είναι εσωτερικές και τα κριτήρια με τα οποία κρίνονται δεν είναι η 

αποτελεσματικότητα αλλά η αποδοτικότητα: Είναι αυτές οι τακτικές ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος από άπομη κόστους για να εφαρμοστεί η 

δοσμένη στρατηγική; (Czepiel, 1992).
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Οι απόμεις του Sun Tzu επικεντρώνονται στη στρατηγική πλευρά 

της επιχείρησης, "να κάνεις το σωστό πράγμα", το οποίο είναι 

μάρκετινγκ. Ο Clausewitz συνεισφέρει στην τακτική πλευρά της 

επιχείρησης, "να κάνεις τα πράγματα σωστά", το οποίο είναι πωλήσεις. 

Στο ερώτημα πού τελειώνει η στρατηγική και αρχίζει η τακτική, η επαφή 

είναι η λέξη που δείχνει καλύτερα τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις 

δύο έννοιες. Η στρατηγική σταματάει στα σύνορα στον πόλεμο. 

Σταματάει έξω από τα κεντρικά γραφεία στις επιχειρήσεις. Όταν ο 

πρόεδρος της εταιρίας μιλάει σε έναν πελάτη, η ενέργεια είναι τακτική. 

Όταν ο διευθυντής ηωλήσεων σχεδιάζει τηλεφωνήματα στον πελάτη, η 

ενέργεια είναι στρατηγική (Michaelson, 1995).

Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι αν οι στρατηγικές προηγούνται 

των τακτικών ή το αντίστροφο. Οι Ries και Trout (1986), αναφέρουν ότι 

το επίτευγμα των τακτικών αποτελεσμάτων είναι ο μοναδικός σκοπός της 

στρατηγικής. Αν μια στρατηγική δε συνεισφέρει στα τακτικά

αποτελέσματα, τότε είναι λανθασμένη. Η στρατηγική πρέπει να 

αναπτύσσεται από κάτω προς τα πάνω, και αντίστροφα.

Ο σκοπός της στρατηγικής είναι να κάνει την επιχείρηση να 

λειτουργήσει σε τακτικό επίπεδο. Οι στρατηγικές μάρκετινγκ πρέπει να 

κρίνονται για την αηοτελεσματικότητα τους μόνο στο σημείο που 

έρχονται σε επαφή με τον καταναλωτή και τον ανταγωνισμό. Όλοι οι 

μεγάλοι στρατηγοί έμαθαν τη στρατηγική μαθαίνοντας πρώτα τις τακτικές 

του πολέμου. Η στρατηγική ακολουθεί τις τακτικές. Στον πόλεμο 

μάρκετινγκ τα τανκς και το πυροβολικό είναι η διαφήμιση. Αν δεν ξέρεις 

πως να τη χρησιμοποιείς σε τακτικό επίπεδο, έχεις ένα μειονέκτημα σαν 

στρατηγός μάρκετινγκ. Ενώ όμως η στρατηγική αναπτύσσεται από τη 

βαθιά κατανόηση των τακτικών, η καλή στρατηγική δεν εξαρτάται από τις 

υπέρτατες τακτικές. Η ουσία της καλής στρατηγικής είναι να κερδίσει 

τον πόλεμο μάρκετινγκ χωρίς τακτική ευφυία. Εάν η στρατηγική είναι
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καλή, η μάχη μπορεί να κερδηθεί με ασήμαντες τακτικές. Εάν 

απαιτούνται ανώτερες τακτικές για να κερδηθεί η μάχη τότε η 

στρατηγική δεν είναι βάσιμη (Ries-Trout, 1986).

Εάν μια στρατηγική έχει συλληφθεί ολοκληρωτικά από τακτική 

άπομη, τότε η στρατηγική οφείλει να κατευθύνει τις τακτικές μόλις 

αρχίσει η μάχη. Ο καλός στρατηγός μάρκετινγκ έχει την ικανότητα να 

παραβλέπει τις τακτικές δυσκολίες, προκειμένου να πιέσει για την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Κατά καιρούς, μπορεί να είναι 

απαραίτητο να ξοδευτούν σημαντικοί πόροι προκειμένου να ληφθούν 

σημεία κλειδιά, που μπορεί να καθυστερούσαν την ανάπτυξη της 

συνολικής στρατηγικής. Η αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι ο πιο 

συνηθισμένος λόγος για την έλλειμη στρατηγικής κατεύθυνσης των 

τακτικών μιας εταιρίας (Ries-Trout, 1986).

Οι καλοί στρατηγοί μάρκετινγκ ζούνε στον κόσμο των τακτικών 

και της πραγματικότητας. Επικεντρώνονται στο τι μπορεί να επιτευχθεί με 

τα διαθέσιμα τακτικά εργαλεία και όχι σε απίθανα όνειρα και 

μεγαλεπίβολα σχέδια. Η ενέργεια δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη 

στρατηγική που υποδηλώνει. Εάν η ενέργεια υποδηλώνει τη στρατηγική, 

η στρατηγική υποδηλώνει τις τακτικές. Η γνώση των τακτικών βοηθάει 

στην ανάπτυξη της στρατηγικής, η οποία κάνει πιθανή μια συγκεκριμένη 

ενέργεια για την οργάνωση. Μόλις η ενέργεια συμφωνηθεί, η στρατηγική 

αναλαμβάνει να κατευθύνει τις τακτικές (Ries-Trout, 1986).

Η τακτική λοιπόν, είναι ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σχέδιο που 

καθορίζει πως, πότε και που η στρατηγική θα εφαρμοστεί. Συγκριτικά με 

τη στρατηγική είναι πιο περιορισμένη από άπομη περιεχομένου και 

μικρότερη από άπομη χρόνου. Οι τακτικές μπορούν να θεωρηθούν σαν 

σύνδεσμος ανάμεσα στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής.

Οι τακτικές που είναι διαθέσιμες για την εφαρμογή των 

ανταγωνιστικών στρατηγικών (business strategies) είναι αυτές που
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ασχολούνται με το χρόνο (πότε) και αυτές που αχολούνται με την 

τοποθεσία (που). Σύμφωνα με τις πρώτες οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες: α) first mover, 6) late mover και γ) early followers 

ανάλογα με το πότε μπαίνουν στην αγορά. Σύμφωνα με τις δεύτερες μια 

επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει την ανταγωνιστική στρατηγική είτε 

επιθετικά (offensive), είτε αμυντικά (deffensive). Η επιθετική τακτική 

λαμβάνει χώρα μακριά από την τωρινή θέση της επιχείρησης, ενώ η 

αμυντική τακτική λαμβάνει χώρα στην τωρινή θέση της επιχείρησης 

(Hunger-Wheelen, 1996).
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4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

4.1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο φυσικός ανταγωνισμός υπήρχε πολύ πριν τπ στρατηγική. 

Ξεκίνπσε με τπν ίδια τπ ζωή. Ο πρώτοι μονοκύτταροι οργανισμοί 

απαιτούσαν συγκεκριμένους πόρους για τπ διατήρπσπ τπς ζωής. Εαν δεν 

υπήρχε περιορισμός των πόρων, π συνεχής ανάπτυξπ 8α οδπγούσε σε 

ατελείωτους αριθμούς. Αλλά οι μονοκύτταροι οργανσιμοί έγιναν τροφή 

για τους πιο πολύπλοκους οργανισμούς. Αντίστοιχα, όταν δύο 

ανταγωνιστές είναι σε συνεχή ανταγωνισμό, ο ένας 8α αντικαταστήσει 

τον άλλον, εκτός αν κάτι το εμποδίσει. Όσο πιο πλούσιο είναι το 

περιβάλλον, τόσο πιο έντονος ο ανταγωνισμός και τόσο μεγαλύτερος ο 

αριθμός των ανταγωνιστών (Henderson, 1984).

Ο στρατηγικός ανταγωνισμός απαιτεί την ικανότητα κατανόησης 

της δυναμικής της πολυπλοκότητας του φυσικού ανταγωνισμού. Η αξία 

της στρατηγικής στον ανταγωνισμό, προέρχεται από την ανάπτυξη της 

ικανότητας να παρεμβαίνεις σε ένα πολύπλοκο σύστημα, με 

περιορισμένους πόρους και παρόλα αυτά να παράγεις μαι προβλέμιμη και 

επιθυμητή αλλαγή στην ισορροπία του συστήματος (Henderson, 1984).

Ο ανταγωνισμός εμφανίζεται γιατί ένας ή περισσότεροι 

ανταγωνιστές είτε νιώθουν την πίεση, είτε βλέπουν τις ευκαιρίες για να 

βελτιώσουν τη θέση τους. Στις περισσότερες βιομηχανίες, οι 

ανταγωνιστικές κινήσεις μιας εταιρείας έχουν αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα στους ανταγωνιστές της και έτσι μπορεί να προκαλέσουν 

αντεκδίκηση. Οι εταιρείες λοιπόν είναι αμοιβαία αλληλοεξαρτώμενες 

(Chen-Miller, 1994).

Ο ανταγωνισμός δεν περιλαμβάνει πλέον τους παραδοσιακούς 

ανταγωνιστές. Περιλαμβάνει οτιδήποτε, οποιονδήποτε, οποιαδήποτε
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οργάνωση, οποιαδήποτε κίνηση που απομακρύνει τα χρήματα των 

καταναλωτών. Σήμερα ο ανταγωνισμός πρέπει να εξετάζεται σαν 

εναλλακτικοί τρόποι για τον καταναλωτή να αποκτήσει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα και όχι σαν συγκεκριμένες εταιρείες μέσα στη βιομηχανία 

που προσπαθούν να μειώσουν τις τιμές ή την απόδοση. Παρόλο που ο 

τελευταίος ανταγωνισμός θα υπάρχει πάντα, είναι μόνο ένα στοιχείο της 

συνολικής ανταγωνιστικής εικόνας (Robert, 1990).

Στις μέρες μας ο ανταγωνισμός οξύνεται, δηλαδή εντείνονται οι 

συστηματικές προσπάθειες των επιχειρήσεων για διατήρηση ή και 

βελτίωση των οικονομικών δεικτών τους. Τα φαινόμενα που συνηγορούν 

υπέρ αυτής της οξύνσεως είναι π σταδιακή απελευθέρωση των αγορών 

στη μια χώρα μετά την άλλη και π δημιουργία ισχυρών διεθνικών 

συγκροτημάτων (Μάλλιαρης, 1990). Περισσότερο έντονος είναι ο 

ανταγωνισμός στις στάσιμες αγορές παρά σ'αυτές που αναπτύσσονται 

γρήγορα. Όσο περισσότερο εντείνεται ο ανταγωνισμός, τόσο μειώνεται ο 

αριθμός των ανταγωνιστών και αυξάνει το μερίδιο αγοράς των 

μεγαλύτερων εταιριών (Hamermesh-Silk, 1979).

Επιπρόσθετα, στη μάχη για το μερίδιο αγοράς, ο ανταγωνισμός δεν 

εκδηλώνεται μόνο μεταξύ των παικτών. Αντίθετα, ο ανταγωνισμός σε ένα 

κλάδο δρομολογείται στα οικονομικά και στις ανταγωνιστικές δυνάμεις 

που υπάρχουν και πηγαίνουν πέρα από τους εδραιωμένους ανταγωνιστές 

του συγκεκριμένου κλάδου. Πελάτες, προμηθευτές, πιθανοί 

νεοεισερχόμενοι και υποκατάστατα προϊόντα είναι όλοι ανταγωνιστές, 

που μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο σημαντικοί ή δραστήριοι 

ανάλογα με τον κλάδο. Όσο πιο μικρή η αθροιστική τους δύναμη τόσο 

μεγαλύτερη η ευκαιρία για καλύτερη απόδοση (Porter, 1979).

Ο ανταγωνισμός παίζει καθοριστικό ρόλο για οποιαδήποτε 

απόφαση στο μάρκετινγκ. Αποφάσεις που αφορούν τα προϊόντα της 

επιχείρησης, την τιμολόγησή τους, τη διανομή, καθώς και την προβολή
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τους, εξαρτώνται έμμεσα ή και πολλές φορές άμεσα από τπν κατάσταση 

του ανταγωνισμού (Σιώμκος, 1995).

Η παραδοσιακή θεώρηση των πιθανών μορφών του ανταγωνισμού 

στπρίχθπκε σε δυο κεντρικούς άξονες: στον αριθμό των πωλπτών που 

λειτουργούν, και στο βαθμό διαφοροποίπσπς των προϊόντων. Από αυτή 

τη θεώρηση, προκύπτουν πέντε τύποι ανταγωνιστικής βιομηχανικής 

δομής. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ο καθαρός ανταγωνισμός, το 

διαφοροποιημένο ολιγοπώλιο, το καθαρό ολιγοπώλιο και το μονοπώλιο. 

Ο ανταγωνισμός όμως μπορεί να ορισθεί με βάση και άλλες διαστάσεις. 

Συγκεκριμένα μπορεί να οριστεί με βάση το αντικείμενο για το οποίο 

ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις και το οποίο δεν είναι μόνο οι 

καταναλωτές, αλλά και διάφοροι πόροι, λειτουργίες του μάρκετινγκ καθώς 

και π επικράτηση σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές (Σιώμκος, 1995).

Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος. Τα 

συγκεκριμένα επίπεδα στα οποία είναι πιθανή η ύπαρξη ανταγωνισμού 

είναι: το επίπεδο τύπου προϊόντος (product form), κατηγορίας προϊόντος 

(product category), γενικό (generic) και προϋπολογισμού (budget) 

(Σιώμκος, 1995).
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4.2 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ανάλυση του ανταγωνισμού συμβάλλει στο σχεδίασμά της 

ανάπτυξης και διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της 

επιχείρησης. Εάν μια επιχείρηση δέλει να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, πρέπει να κάνει μια επιλογή σχετικά με τον τύπο του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που μάχνει να επιτύχει και το εύρος 

μέσα στο οποίο θέλει να το επιτύχει. Το να είσαι "όλα τα πράγματα σε 

όλους τους ανθρώπους" είναι η συνταγή για στρατηγική μετριότητα και 

κάτω του μέσου απόδοση, γιατί συχνά σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν 

έχει καθόλου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Marketing-Strategy).

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκύπτει από την αξία που μια 

εταιρία είναι ικανή να δημιουργήσει για τους καταναλωτές της και η 

οποία υπερβαίνει το κόστος για τη δημιουργία της. Υπάρχουν δύο τύποι 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων η ηγεσία στο κόστος και η 

διαφοροποίηση (Porter, 1985).

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης μπορεί να 

προκύμει από οποιαδήποτε λειτουργία ή δραστηριότητά της. Τα 

περισσότερο συνηθισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προκύπτουν 

από:

- Καινοτομία και ποιότητα προϊόντων

- Τεχνολογία

- Μέθοδο διανομής ή πωλήσεων

- Βαθμό ελέγχου των πρώτων υλών

- Γνώση της συγκεκριμένης αγοράς

- Προσφερόμενες υπηρεσίες στους πελάτες και στους λιανέμπορους

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να βρεθεί για τη 

επιχείρηση σε περισσότερους από έναν τομείς. Συνήθως όμως οι 

επιχειρήσεις προτιμούν να αναπτύσσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

σε λίγους μόνο τομείς. Επιπλέον, ο εντοπισμός ενός πλεονεκτήματος σε
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έναν τομέα δεν απαγορεύει και την επιτυχημένη δραστηριότητα της 

επιχείρησης σε άλλους τομείς (Σιώμκος, 1995).

Όπως και ο ανταγωνισμός, έτσι και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

είναι ένας συνεχώς κινούμενος στόχος. Για οποιαδήποτε εταιρία σε 

οηοιοδήηοτε κλάδο, το κλειδί είναι να μην κολλήσεις σε μια απλή 

αντίλημη για την πηγή του πλεονεκτήματος. Οι καλύτεροι ανταγωνιστές, 

οι πιο επιτυχημένοι, γνωρίζουν το πως να μετακινούνται συνεχώς και να 

στέκονται πάντα στην κορυφή. Σήμερα ο χρόνος είναι στην κορυφή. Οι 

τρόποι με τους οποίους οι εταιρίες ηγέτες διαχειρίζονται το χρόνο στην 

παραγωγή, στην ανάπτυξη και εισαγωγή νέων προϊόντων, στις πωλήσεις 

και στη διανομή, αντιπροσωπεύει τις πιο δυναμικές νέες πηγές 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Stalk, 1989).
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4.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ταξινομηδούν σύμφωνα με το ρόλο 

που παίζουν στπν αγορά-στόχο σε τέσσερεις κατπγορίες τους Ηγέτες, 

τους διεκδικπτές, τους ακόλουδους και τους περιδωριακούς. Ας 

υποδέσουμε ότι το 40% τπς αγοράς βρίσκεται στα χέρια ενός πγέτπ τπς 

αγοράς, που είναι και π επιχείρπσπ που διαδέτει το μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς. Τότε ένα 30% βρίσκεται στα χέρια ενός διεκδικπτή τπς δέσπς 

του πγέτπ, που είναι μια επιχείρηση που αγωνίζεται σκληρά να αυξήσει 

το μερίδιο της. 'Ενα 20% βρίσκεται στα χέρια κάποιου ακόλουδου της 

αγοράς, που είναι μια επιχείρηση που επιδυμεί να διατηρήσει το μερίδιό 

της στην αγορά και να μην ταράξει την ισορροπία. Το υπόλοιπο 10% 

βρίσκεται στα χέρια των περιθωριακών επιχειρήσεων, δηλαδή 

επιχειρήσεων που εξυπηρετούν μικρά τμήματα αγοράς που δεν 

εξυπηρετούνται από μεγαλύτερες επιχειρήσεις (Kotler, 1994).

Υπάρχουν έξι κατηγορίες στρατηγικών για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ανάλογα με τη δέση της επιχείρησης 

στην αγορά και ανάλογα με το αν η ακολουδπτέα στρατηγική είναι 

αντιδραστική ή προληπτική. Ακολουδεί ο πίνακας στον οποίο 

παρουσιάζονται αυτές οι στρατηγικές.
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a) Hvetec (Leaders)

Σκοπός των επιχειρήσεων ηγετών είναι να συνεχίσουν να είναι 

πρώτες σε κερδοφορία το οποίο περιλαμβάνει δύο στόχους μάρκετινγκ: 

τη διατήρηση των υπαρχόντων πελατών και την αύξηση της επιλεκτικής 

ζήτησης ανάμεσα στους νέους πελάτες (Walker-Boyd-Larreche, 1996). Ο 

σκοπός αυτός επιτυγχάνεται είτε με την αύξηση της ζήτησης για τα 

προϊόντα τους, είτε με την προστασία, είτε με την άυξηση του μεριδίου 

αγοράς που κατέχουν. Η αύξηση της ζήτησης είναι δυνατή μέσω νέων 

χρηστών, νέων χρήσεων ή αυξημένης χρήσης του προϊόντος.

Η προστασία του μεριδίου αγοράς γίνεται μέσω α) Συνεχών 

καινοτομιών, έτσι ώστε να αυξάνει συνεχώς την ανταγωνιστική 

αποτελεσματικότητα και την αξία προς τους πελάτες. Εισαγωγή δηλαδή 

αλλαγών στο προϊόν, ώστε να ασκεί πίεση σε επιχειρήσεις της δεύτερης 

δέσης. Εφαρμόζει τη στρατιωτική αρχή της επίδεσης β) Οχύρωσης, 

δηλαδή: μέγεδος, συσκευασία και τιμή του προϊόντος που ικανοποιούν 

όλες τις προτιμήσεις των καταναλωτών, κρατούν τις άλλες επιχειρήσεις 

μακρυά από το να κερδίσουν ένα niche της αγοράς γ) Αντιμετώπισης, 

δηλαδή: χρήση χαμηλών τιμών και ισχυρής προβολής του προϊόντος για 

να διατηρηδεί η δέση επικράτησης στην αγορά και δ) Επιλογής των 

εδαφών εκείνων που είναι σημαντικό να υπερασπιστεί, ακόμα και με 

ζημία και αυτών που μπορεί να εγκαταλείμει με ελάχιστο κίνδυνο.

Η αύξηση του μεριδίου αγοράς είναι δυνατή μέσω: α) Νέων 

προϊόντων. Η έμφαση εδώ δίνεται στην ποιότητα ή στις επεκτάσεις 

γραμμών προϊόντος και β) Αντιμετώπισης, δηλαδή μέσω χαμηλών τιμών 

και ισχυρής προβολής του προϊόντος. Υπάρχει ο κίνδυνος μια από τις 

παραπάνω στρατηγικές προσωρινά να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του 

προϊόντος με τίμημα μειωμένα κέρδη. Η εταιρεία επομένως πρέπει να 

λάβει υπόμη της τρεις παράγοντες πριν επιδιώξει "στα τυφλά" να 

κατακτήσει ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς. Ο πρώτος παράγοντας είναι η
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πιθανότητα να προκαλέσει τον αντιμονοπωλιακό της έλεγχο. Ο δεύτερος 

παράγοντας είναι το οικονομικό κόστος και ο τρίτος παράγοντας είναι το 

γεγονός, ότι οι εταιρείες μπορεί να επιδιώκουν λανθασμένη στρατηγική 

μίγματος μάρκετινγκ, στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και συνεπώς να μην αυξήσουν τα κέρδη 

τους. (Kotler, 1994, Σιώμκος, 1995).

Οι επιχειρήσεις ηγέτες πρέπει να τηρούν κάποιες αρχές, για να 

διατηρήσουν την πρώτη θέση στην αγορά, όπως:

α) Γνώση των πελατών: Συνεχής έρευνα μάρκετινγκ και συγκέντρωση 

πληροφοριών έτσι ώστε να είναι δυνατή η μελέτη των καταναλωτών.

6) Μακρογρόνια προοπτική: Ανάλυση κάθε ευκαιρίας, προετοιμασία του 

καλύτερου προϊόντος και προσπάθεια για επιτυχία αυτού του 

προϊόντος.

γ) Δημιουργία καινοτομικών προϊόντων: Εισαγωγή στην αγορά, μαρκών 

που προσφέρουν νέα πλεονεκτήματα στον καταναλωτή και όχι 

μαρκών που προσφέρουν τα ίδια πλεονεκτήματα και υποστηρίζονται 

απλώς από έντονη διαφήμιση.

δ) Στρατηγική ποιότητας: Σνεδιασμόε προϊόντων ανώτερης ποιότηίας και 

προσπάθεια για συνεχή βελτίωσή τους, 

ε) "Πάπλωμα" του ποοϊόντοε: Παραγωγή προϊόντων σε πολλά μεγέθη και 

τύπους, ώστε να ικανοποιούνται ποικίλες προτιμήσεις των 

καταναλωτών, αλλά και να απλώνεται η μάρκα στο ράφι και να 

εμποδίζει τους ανταγωνιστές να βρουν κι αυτοί μια θέση και να 

καλύμουν ανικανοποίητες ανάγκες της αγοράς 

στ) Στρατηγική ιιε πολλέε μάοκεε: Εισαγωγή στην αγορά πολλών μαρκών 

που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντος, ώστε να ικανοποιούν 

διαφορετικές επιθυμίες των καταναλωτών, να κλείνουν το διαθέσιμο 

χώρο στο ράφι και να κερδίζουν την εύνοια των αντιπροσώπων.
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ζ) Στρατηγική επέκτασης me υάοκας: Χρησιμοποίηση των μαρκών που 

έχουν ισχυρό όνομα για το λανσάρισμα νέων προϊόντων τα οποία, 

αποκτούν πιο άμεση αναγνώριση και αξιοπιστία με πολύ μικρότερη 

διαφημιστική δαπάνη.

η) Έντονη διαφήιιιση: Χρησιμοποίηση της για δημιουργία ισχυρής 

επίγνωσης στον καταναλωτή και εξασφάλιση της προτίμησής του.

8) Τολμηρή δύναιαη πωλήσεων: Με τη δραστηριότητα της να

εξασφαλίζεται κύρος στα ράφια και συνεργασία στον τομέα των 

διαφημίσεων στα σημεία πωλήσεων και προώθησης.

ι) Αποτελεσυατική προώθηση πωλήσεων: Πιο αποτελεσματικοί τρόποι 

προώθησης, για την επίτευξη ειδικών στόχων και μελέτη των 

αποτελεσμάτων των συνεργασιών με τους καταναλωτές και τους 

εμπόρους.

κ) Αντανωνιστική σκληρότητα: Σκληρός ανταγωνιστής όταν το απαιτούν 

οι περιστάσεις, ώστε να εμποδιστεί η διείσδυση νέων ανταγωνιστικών 

μαρκών στην αγορά.

λ) Αποτελεσιιατικότητα της παοανωνής: Δημιουργία και βελτίωση των 

μεθόδων παραγωγής, ώστε τα έξοδα να διατηρηθούν σε όσο το 

δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο στον κλάδο.

μ) Συστήυατα διοίκησης προϊόντων: Διαφορετικό στέλεχος για κάθε 

κατηγορία μάρκας, ώστε το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις 

βασικές ανάγκες του καταναλωτή και στον ανταγωνισμό μέσα στην 

κατηγορία.

ν) Εκτεταυένο και αποτελεσυατικό σύστημα αντιπροσώπων: Ανεξάρτητοι 

αντιπρόσωποι που να διαθέτουν πλήρη γκάμα των προϊόντων και οι 

οποίοι θα έχουν εκπαιδευθεί.

ξ) Ανώτερης ποιότητας σέρβις (νια βιομηγανικά κυρίως προϊόντα): 

Παράδοση εξαρτημάτων και προσφορά σέρβις σε μικρό χρονικό 

διάστημα από την εμφάνιση της βλάβης.
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ο) Καλή νρηματοδότηση: Σημαντική αρχή όταν το κόστος αγοράς είναι 

υμηλό (Kotler, 1997).

6) Διεκδικητέε (Challengers)

Σκοπός των επιχειρήσεων διεκδικητών-προκαλούντων (challengers) 

είναι να αντικαταστήσουν τον ηγέτη ή τουλάχιστον να γίνουν δυναμικοί 

ανταγωνιστές στη συνολική αγορά. Άρα ο κύριος στόχος του μάρκετινγκ 

είναι να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους (Walker-Boyd-Larreche, 1996).

Η απόφαση όσον αφορά το στόχο συνδέεται με το ερώτημα του 

ποιος είναι ο ανταγωνιστής. Η επιχείρηση διεκδικητής μπορεί να 

επιλέξει να επιτεθεί είτε στην επιχείρηση ηγέτη, είτε σε επιχειρήσεις με 

παρόμοιο μέγεθος που δε λειτουργούν σωστά ή δε διαθέτουν τα 

απαραίτητα κεφάλαια, είτε σε μικρές τοπικές και περιφερειακές 

επιχειρήσεις (Kotler, 1994).

Υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών στρατηγικές για τους διεκδικητές. 

Μια κατηγορία περιλαμβάνει τις πολύ κάλά επικεντρωμένες σε κάποια 

αγορά-στόχο στρατηγικές (strong targeted strategies). Αυτές χωρίζονται 

σε υμηλού κινδύνου (στρατηγικές: έκπτωσης τιμών, καινοτομίας

προϊόντων, φθηνότερων προϊόντων, στοχευμένης προβολής και 

προϊόντων γοήτρου) και σε χαμηλού κινδύνου (στρατηγικές: βελτίωσης 

εξυπηρέτησης, καινοτομίας στη διανομή και μείωσης του κόστους). 

Επιπλέον, υπάρχει και η κατηγορία των στρατηγικών που γενικά είναι 

αδύναμες, κάθε άλλο παρά καινοτόμες, μυηλού κόστους και χαμηλού 

κέρδους. Αυτές περιλαμβάνουν τις στρατηγικές ποικιλίας του προϊόντος, 

καινοτομίας του προϊόντος και εντατικής προβολής του προϊόντος 

(Σιώμκος, 1995).

Σύμφωνα με τους Kotler και Singh (1981) διακρίνονται πέντε 

πιθανές στρατηγικές επίθεσης: Μετωπική (Frontal attack), πλευρική 

(Flanking attack), κυκλωτική (Encirclement attack), παρακαμπτήριο (Bypass 

attack) και ανταρτοπόλεμος (Guerrilla attack). Μία επιχείρηση
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διεκδικητής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σ'αυτές και πιθανόν να 

χρησιμοποιεί περισσότερες από μία κάδε φορά. Η επιλογή της 

στρατηγικής εξαρτάται από τη γνώση του εαυτού της και του εχθρού 

(Baker, 1991). Όπως λέει ο SunTzu (1995), Έάν γνωρίζεις τον εχθρό και 

τον εαυτό σου, δεν έχεις ανάγκη να φοβάσαι το αποτέλεσμα (ακόμη και) 

εκατό μαχών. Εάν γνωρίζεις τον εαυτό σου αλλά όχι τον εχθρό, για κάθε 

νίκη που κερδίζεις θα έχεις και μία ήττα. Εάν δεν γνωρίζεις τον εαυτό 

σου, ούτε τον εχθρό, θα νικηθείς σε κάθε μάχη". Σύμφωνα με τις 

σημειώσεις του Τζάϊλς πάνω σ'αυτό, 'Το να γνωρίζεις τον εχθρό σε 

κάνει ικανό να αναλάβεις επίθεση. Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου σε 

κάνει ικανό να αντέχεις στην άμυνα. Επίθεση είναι το μυστικό της 

άμυνας, άμυνα είναι η σχεδίαση μιας επίθεσης".

Οι στρατηγικές αυτές επίθεσης βασίζονται στην "αρχή της μάζας" 

(principle of mass) δηλαδή "η υπάρχουσα δύναμη πυρός πρέπει να 

συγκεντρωθεί στον κατάλληλο τόπο και χρόνο για ένα αποφασιστικό 

σκοπό" (Kotler-Singh, 1981). Όπως λέει ο Lidell Hart "Πρέπει να έχεις 

όσο περισσότερα μπορείς για τον εαυτό σου και όσο λιγότερα για τον 

εχθρό" (Michaelson, 1995). Σύμφωνα με τον Sun Tzu (1995), " Ο κανόνας 

στον πόλεμο είναι: εάν οι δυνάμεις μας είναι δέκα προς ένα απέναντι 

στον εχθρό, τον περικυκλώνουμε, εάν είμαστε πέντε προς ένα απέναντι 

στον εχθρό να του επιτεθούμε, εάν (οι δυνάμεις μας) είναι δύο φορές 

(περισσότερες από) όσο οι εχθρικές δυνάμεις να διαχωρίζουμε το 

στράτευμά μας σε δύο (τμήματα). Εάν είμαστε ισοδύναμοι, μπορούμε να 

δεχτούμε τη μάχη, εάν είμαστε ελάχιστα κατώτεροι αριθμητικά, μπορούμε 

να αποφύγουμε τον εχθρό, εάν είμαστε φανερά κατώτεροι από κάθε 

άπομη, μπορούμε να φύγουμε μακριά από τον εχθρό". 

γ) Ακόλουθοι (Followers)

Σκοπός των επιχειρήσεων ακόλουθων (followers) είναι να 

διατηρήσουν τους πελάτες τους και να κερδίσουν ένα λογικό ποσοστό
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νέων πελατών. Κάθε επιχείρηση ακόλουθος προσπαθεί να εισάγει 

διακριτικά πλεονεκτήματα στην αγορά στόχο της όπως τόπος 

εγκατάστασης, υπηρεσίες, χρηματοδότηση. Η επιχείρηση ακόλουθος, 

αποτελεί βασικό στόχο επίθεσης για επιχειρήσεις διεκδικητές και για 

αυτό πρέπει να διατηρήσει χαμηλό το κόστος παραγωγής και την 

ποιότητα του προϊόντος, τις υπηρεσίες υμηλές και να εισέλθει σε 

νεοδημιουργούμενες αγορές. Πρέπει να προσδιορίσει μια πορεία 

ανάπτυξης, η οποία όμως να μην προκαλεί αντεκδίκηση από την πλευρά 

των ανταγωνιστών. Υπάρχουν τέσσερις γενικές στρατηγικές για 

επιχειρήσεις ακόλουθους: α) Επιχείρηση-Παραχαράκτης (Counterfieter). Η 

επιχείρηση αντιγράφει το προϊόν και τη συσκευασία και το πουλάει στη 

μαύρη αγορά ή μέσω ανυπόληπτων εμπόρων β) Επιχείρηση- Αντιγραφέας 

(Cloner). Η επιχείρηση δε δημιουργεί τίποτα, αλλά ζει παρασιτικά από τις 

επενδύσεις της επιχείρησης ηγέτη, αντιγράφοντας τα προϊόντα της, τη 

διανομή της και τη διαφήμισή της, γ) Επιχείρηση-Μιμητής (Imitator). Η 

επιχείρηση αντιγράφει μερικά πράγματα από την επιχείρηση ηγέτη, αλλά 

διατηρεί κάποια διαφοροποίηση ως προς τη συσκευασία, τη διαφήμιση, 

την τιμολόγηση. Βοηθάει την επιχείρηση ηγέτη να αποφύγει την 

κατηγορία της μονοπώλησης, και δ) Επιχείρηση-Προσαρμοστής (adapter). 

Η επιχείρηση παίρνει τα προϊόντα της επιχείρησης-ηγέτη, τα 

προσαρμόζει και συχνά τα βελτιώνει, μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα 

της σε άλλη αγορά αλλά συνήθως εξελίσσεται σε μελλοντική επιχείρηση 

διεκδικητή (Kotler, 1994). 

δ) Περιθωριακοί (Nichers)

Σκοπός των περιθωριακών επιχειρήσεων είναι να φτιάξουν μια 

μικρή αλλά επικερδή επιχείρηση σε ένα εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς 

που έχουν παραβλέμει οι ανταγωνιστές ((Walker-Boyd-Larreche, 1996).

Οι στρατηγικές για τις περιθωριακές επιχειρήσεις συνεπάγονται 

την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης εξειδικευμένης εμπειρίας σε ένα μικρό
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τμήμα της αγοράς. Το μικρό αυτό τμήμα δα πρέπει να είναι τόσο μικρό, 

ώστε να μπν είναι δυνατό να χτυπηθεί με πλάγιους τρόπους από μεγάλες 

επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα και τόσο μεγάλο που να εγγυάται στην 

επιχείρηση οικονομικά ωφέλη για ανάπτυξη κάποιου ανταγωνιστικού της 

πλεονεκτήματος. Η επιχείρηση που εξυπηρετεί μια εξειδικευμένη αγορά 

επιτυγχάνει υμηλό περιδώριο κέρδους. Η εξυπηρέτηση όμως ενός 

συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς εμπεριέχει ένα σημαντικό κίνδυνο, 

γιατί το τμήμα αυτό μπορεί να αφανιστεί ή να δεχτεί επίδεση. ΓΓαυτό 

είναι προτιμότερη η εξυπηρέτηση πολλών τέτοιων τμημάτων. Με την 

εξασφάλιση ισχύος σε δύο ή περισσότερα τμήματα, η εταιρία αυξάνει τις 

πιδανότητες επιβίωσης της (Kotler, 1994, Σιώμκος, 1995).

Μια άλλη διάκριση σύμφωνα με τους Ries και Trout (1978, 1986) 

ξεχωρίζει τέσσερα είδη πολέμου μάρκετινγκ καδένα από τα οποία είναι 

κατάλληλο για συγκεκριμένους ανταγωνιστές στη βιομηχανία. Αυτά είναι: 

α) Αμυντικός πόλεμος (Deffensive Warfare)

Στον αμυντικό πόλεμο μάρκετινγκ υπάρχουν τρεις βασικές αρχές: 

ϊ) Μόνο οι ηγέτες της αγοράς μπορούν να εφαρμόζουν άμυνα. 

Αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρο αλλά δεν είναι. Οι περισσότερες 

εταιρίες βασίζουν την ηγεσία τους σε δημιουργικούς ορισμούς παρά 

σε πραγματικότητες της αγοράς. Οι εταιρίες όμως δε δημιουργούν 

ηγέτες. Έχει σημασία ποιον ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται σαν 

ηγέτη. Ένας καλός στρατηγός μάρκετινγκ πρέπει να έχει μια γνήσια 

εικόνα της πραγματικής κατάστασης ώστε να μπορεί να ηγείται 

αληθινά. Μπορεί να κοροϊδέμει τον εχθρό αλλά όχι τον εαυτό του.

1!) Η καλύτερη στρατηγική άμυνας είναι το θάρρος να επιτίθεσαι 

στον εαυτό σου. Εξαιτίας της ηγετικής θέσης του, ο αμυνόμενος 

κατέχει ένα δυνατό σημείο και ο καλύτερος τρόπος για να το 

βελτιώσει είναι να του επιτίθεται συνεχώς. Δηλαδή, να ενδυναμώνει 

τη θέση του εισάγοντας νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που να
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απαρχαιώνουν τα ήδη υπάρχοντα. Έναν κινούμενο στόχο είναι πιο 

δύσκολο να τον χτυπήσει ο ανταγωνισμός απ'ότι ένα στάσιμο. Η 

επίδεση στην ίδια εταιρία θυσιάζει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη, αλλά 

προστατεύει το μερίδιο αγοράς, το βασικό όπλο σε οποιαδήποτε 

μάχη μάρκετινγκ. Ισχύει και το αντίθετο. Μια εταιρία που διστάζει 

να επιτεθεί στον εαυτό της, χάνει μερίδιο αγοράς και τελικά την 

ηγεσία της αγοράς.

ΐΐϊ) Ισχυρές ανταγωνιστικές κινήσεις δα πρέπει να 

παρεμποδίζονται. Οι περισσότερες εταιρίες έχουν μία ευκαιρία για 

να κερδίσουν, οι ηγέτες έχουν δύο. Εάν ο ηγέτης χάσει την 

ευκαιρία να επιτεθεί στον εαυτό του, μπορεί να το καλύμει 

αντιγράφοντας την ανταγωνιστική κίνηση αλλά πρέπει να βιαστεί 

για να μην προλάβει να εδραιωθεί ο επιτιθέμενος. Η παρεμπόδιση 

λειτουργεί καλά για τον ηγέτη λόγω της φύσης του πεδίου μάχης 

(μυαλό). Χρειάζεται χρόνο ο επιτιθέμενος για να εντυπωσιάσει το 

μυαλό, ενώ συνήθως υπάρχει αρκετός χρόνος για τον ηγέτη να 

καλυφθεί. Επίσης υπάρχει η μυχολογική πίεση που ωφελεί τον 

ηγέτη. Το γεγονός είναι, ότι πολλοί άνθρωποι δίνουν περισσότερη 

προσοχή στη γνώμη των άλλων σε σχέση με τη δική τους. Είναι πιο 

ασφαλές να υπερκαλύπτεις την αγορά παρά να την υποκαλύπτεις.

Ο ηγέτης πρέπει να είναι έτοιμος να αντεπιτεθεί σε οποιαδήποτε 

επίθεση. "Ζήσε και άσε και τους άλλους να ζήσουν" είναι μια 

φιλοσοφία που δεν υπάρχει στον πόλεμο. Μια άλλη στρατηγική που 

λειτουργεί στους ηγέτες είναι να κρατάνε πάντα κάποιο απόθεμα. 

Καλύτερο είναι να ξοδεύουν όσο είναι απαραίτητο για να 

κρατήσουν τον ανταγωνισμό μακριά, παρά όσα είναι δυνατόν για τις 

λειτουργίες του μάρκετινγκ. Επίσης μια συγκεκριμένη ποσότητα 

νομικών εξόδων πρέπει να θεωρείται από τους αμυνόμενους σαν 

τμήμα του φυσικού κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. Η άσκηση
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δύναμης κάθετα για την υπεράσπιση της αγοράς είναι πιο ασφαλής 

από την οριζόντια μετακίνηση σε άλλες αγορές. Σκοπός όλων των 

αμυντικών πολέμων είναι η επίτευξη ειρήνης και η μείωση του 

ανταγωνισμού σε σποραδικές αντάρτικες επιθέσεις. Βέβαια οι 

ηγέτες πρέπει να ανησυχούν γιατί οι πόλεμοι εμφανίζονται σε 

ζευγάρια, με το δεύτερο πόλεμο να ξεκινάει από το χαμένο του 

πρώτου. Υποθέτοντας ότι η ειρήνη έχει σπάσει οι ηγέτες πρέπει να 

στραφούν σε μία στρατηγική κατηγορίας παρά μάρκας. "Όταν 

κατέχεις την πίττα, πρέπει να προσπαθείς να τη μεγαλώσεις παρά 

να αυξήσεις το μέγεθος του κομματιού σου", 

β) Επιθετικός Πόλεμος (Offensive Warfare)

Η επιθετική στρατηγική είναι ακριβώς ίδια με την αμυντική μόνο 

που είναι ακριβώς η αντίθετη. Είναι τόσο στενά συσχετισμένες που είναι 

δύσκολο να τις διαχωρίσεις. Η καλή στρατηγική για τον ηγέτη είναι 

κακή για τον επιτιθέμενο και το αντίθετο. Η θέση που κατέχει η εταιρία 

στην αγορά καθορίζει τη στρατηγική που θα εφαρμόζει. Επιθετική 

στρατηγική εφαρμόζουν η δεύτερη και η τρίτη εταιρία μιας

συγκεκριμένης αγοράς. Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές και στον 

επιθετικό πόλεμο:

ι) Η κυρία μελέτη είναι η δύναμη της θέσης του ηγέτη. Είναι 

ακριβώς η ίδια με την πρώτη αρχή του αμυντικού πολέμου. Οι 

εταιρίες πρέπει να επικεντρώνονται στον ηγέτη και όχι στις δικές 

τους θέσεις, όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα μάρκετινγκ. Για να 

κερδίσουν τη μάχη του μυαλού πρέπει να πάρουν τη θέση του 

ηγέτη πριν μπορέσουν να αντικαταστήσουν τη δική τους. Η έμφαση 

πρέπει να δοθεί στην καταστροφή του ηθικού του εχθρού. Το 

πυροβολικό δεν είναι τίποτα άλλο από λέξεις, εικόνες και ήχους 

στη μάχη του μυαλού.
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η) Εύρεση αδυναμίας στη δύναμη του ανταγωνιστή και επίδεση 

σ'αυτό το σημείο. Η αδυναμία πρέπει να ευρεδεί στη δύναμη και 

όχι στην αδυναμία του ανταγωνιστή.

ill) Εκδήλωση της επίδεσης σε όσο το δυνατόν πιο στενό μέτωπο. 

Ο επιδετικός πόλεμος πρέπει να γίνεται με στενές γραμμές, όσο το 

δυνατόν πιο κοντά σε μοναδικά προϊόντα. Έτσι συγκεντρώνονται οι 

δυνάμεις για επίτευξη τοπικής υπεροχής. Όπως λέει ο Clausewitz 

"όπου η απόλυτη υπεροχή δεν επιτυγχάνεται μπορείς να παράγεις 

σχετική, στο αποφασιστικό σημείο, με την επιδέξια χρήση αυτών 

που έχεις".

γ) Πλευρικός Πόλεμος Flanking Warfare)

Είναι ο πιο καινοτόμος τρόπος για να αγωνιστείς σε ένα πόλεμο 

μάρκετινγκ. Ένας στρατηγός αποδέχεται τις επιδετικές και αμυντικές 

ανάδεσεις εργασίας σαν φυσικό μέρος της εργασίας του, αλλά ζει για 

την ημέρα που δα επιλεχδεί να καδοδηγήσει μια πλευρική επίδεση. Οι 

αρχές που υπάρχουν είναι:

i) Μια καλή πλευρική κίνηση πρέπει να γίνει σε μία 

ασυναγώνιστη περιοχή. Δεν προϋποδέτει απαραίτητα καινούριο 

προϊόν αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχείο αποκλειστικότητας 

ή νεότητας, ώστε η εταιρία να τοποδετηδεί σε μια νέα κατηγορία. 

Για να εισαχδεί μια γνήσια πλευρική επίδεση πρέπει η εταιρία 

πρώτη να καταλάβει το νέο τμήμα. Η πλευρική ικανότητα απαιτεί 

εξαιρετική πρόβλεμη γιατί δεν υπάρχει αγορά για το προϊόν ή την 

υπηρεσία.

») Ο τακτικός αιφνιδιασμός οφείλει να είναι σημαντικό στοιχείο 

του σχεδίου. Σ'αυτό το στοιχείο διαφέρει από τον αμυνικό και τον 

επιδετικό πόλεμο των οποίων, η φύση και η κατεύδυνση των 

επιδέσεων είναι αναμενόμενες. Όσο πιο μεγάλος ο αιφνιδιασμός, 

τόσο περισσότερο δα χρειαστεί ο ηγέτης για να αντιδράσει. Ο
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αιφνιδιασμός επίσης αποθαρρύνει τον ανταγωνισμό. Δυστυχώς, οι 

μεγάλες πλευρικές κινήσεις υποβιβάζονται από τα τεστ και τις 

έρευνες αγοράς οι οποίες εκθέτουν τη στρατηγική στον 

ανταγωνιστή. Ο μόνος τρόπος είναι να εύχεσαι να μην πρόσεξει ο 

ανταγωνιστής τι κάνεις, γεγνός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την 

αρχή του σχεδιασμού στο στρατό, 'Βάσισε την στρατηγική σου στο 

τι μπορεί να κάνει ο εχθρός και όχι στο τι είναι πιθανόν να κάνει". 

Όπως λέει ο Sun Tzu (1995), Ή τέχνη του πολέμου μας διδάσκει 

να μην στηριζόμαστε στην πιθανότητα ότι ο εχθρός δεν θα έρθει, 

αλλά (να στηριζόμαστε) στην ετοιμότητά μας να τον υποδεχτούμε 

(όπως πρέπει). Όχι στην ευνοϊκή υπόθεση ότι δε θα επιτεθεί αλλά 

μάλλον στο γεγονός ότι έχουμε κάνει τη θέση μας απρόσβλητη, 

in) Η καταδίωξη είναι τόσο κρίσιμη όσο και η ίδια η επίδεση. 

Δεν πρέπει να μετακινούνται οι πόροι σε άλλου τομείς μετά την 

επίτευξη των αρχικών στόχων μάρκετινγκ. Ενίσχυση της επιτυχίας 

και εγκατάλειμη της αποτυχίας. Η καλύτερη στιγμή για τη 

δημιουργία ισχυρής θέσης είναι στην αρχή, όταν το προϊόν είναι 

καινούριο και ο ανταγωνισμός είναι σπάνιος.

Υπάρχουν διάφορες πλευρικές κινήσεις. Η πιο φανερή είναι αυτή 

με χαμηλή τιμή. Το πλεονέκτημά της είναι ότι η αγορά υπάρχει. Αλλη 

μορφή είναι με υμηλή τιμή, η οποία προσφέρει αξιοπιστία στο προϊόν. 

Πλευρικές κινήσεις μπορεί να γίνουν και με μικρό ή μεγάλο μέγεθος. 

Άλλη δυναμική στρατηγική είναι η δημιουργία ενό νέου καναλιού 

διανομής. Επίσης πλευρικές κινήσεις βασίζονται στον τόπο του 

προϊόντος και στην περιεκτικότητα σε θερμίδες, 

δ) Ανταρτοπόλεμος (Guerrilla Warfare)

Στις επιχειρήσεις ο ανταρτοπόλεμος έχει ένα απόθεμα τακτικών 

πλεονεκτημάτων που επιτρέπουν στη μικρή εταιρία να επιβιώσει στο 

πεδίο των γιγάντων. Οι αρχές που ισχύουν είναι:

47



ί) Ανεύρεση ενός τμήματος της αγοράς αρκετά μικρού για 

υπεράσπιση. Μπορεί να είναι μικρό γεωγραφικά, ή σε όγκο, ή σε 

κάποιο άλλο τομέα που κάνει δύσκολη την επίθεση μιας 

μεγαλύτερης εταιρείας. Ο ανταρτοπόλεμος προσπαθεί να μειώσει το 

μέγεθος του πεδίου της μάχης προκειμένου να αποκτήσει υπεροχή 

δύναμης. Σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει με πλευρική στρατηγική. Η 

διαφορά τους είναι ότι π πλευρική γίνεται κοντά στη θέση του 

ηγέτη και έχει σα στόχο την απόσπαση μεριδίου από αυτόν, 

ϋ) Όση επιτυχία και να αποκτήσεις, ποτέ μην λειτουργείς σαν 

ηγέτης. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ανταρτοπόλεμο πρέπει να 

φέρνουν το προσωπικό τους σε επαφή με τους πελάτες για να 

εκμεταλευτούν την αδυναμία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. 

Πρέπει να αντιστέκονται στη δημιουργία τυπικών οργανωσιακών 

χαρτών, περιγραφών εργασίας, μονοπατιών καριέρας και όσο το 

δυνατόν όλοι να είναι προσωπικό γραμμής. Οι επιχειρήσεις αυτές 

ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις αλλαγές στην αγορά και λόγω 

του μικρού μεγέθους παίρνουν γρήγορα αποφάσεις, 

iii) Ετοιμότητα για εγκατάλειμη τη στιγμή που απαιτείται. Μη 

διστάσεις να εγκαταλείμεις ένα προϊόν ή μια θέση εάν η μάχη 

στρέφεται εναντίον σου. Πρέπει να γίνει γρήγορη παραίτηση γιατί 

στον ανταρτοπόλεμο η εταιρία δεν έχει πόρους για να χάσει. Εδώ 

χρησιμεύει το πλεονέκτημα της ευελιξίας. Αυτή η ευελιξία πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί για εκμετάλλευση ευκαιριών. Στη μικρή εταιρία 

το προαίσθημα ενός ατόμου είναι αρκετό για την εισαγωγή ενός 

νέου προϊόντος. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν 

την εγκατάλειμη μιας θέσης από μια εθνική μάρκα.

Ο ανταρτοπόλεμος μπορεί να είναι γεωγραφικός (επικέντρωση σε 

μία περιοχή) δημογραφικός (επικέντρωση σε συγκεκριμένο τμήμα του
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πληθυσμού), βιομηχανικός (επικέντρωση σε συγκεκριμένο κλάδο), 

προϊοντικός (επικέντρωση σε μικρές αγορές με μοναδικά προϊόντα).
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5. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΣΟΥ

Ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος στερέωνε την κυριαρχία του στην 

Κιλικία, πληροφορήδηκε ότι πλησίαζε ένας μεγάλος περσικός στρατός, 

επικεφαλής του οποίου ήταν ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος ο Γ. Ο 

Αλέξανδρος προχώρησε αρχικά κατά μήκος της ακτής για να τον 

συναντήσει, αλλά αναγκάστηκε να αντιστρέμει την πορεία του όταν 

πληροφορήδηκε ότι οι Πέρσες είχαν περάσει βορειότερα και είχαν 

καταλάβει την Ισσό.

Η μετακίνηση του Δαρείου από το ανοιχτό πεδίο των Σώχων στη 

στενή παραλιακή πεδιάδα νότια από την Ισσό παρουσίαζε σπουδαία 

στρατηγικά πλεονεκτήματα για τον Αλέξανδρο, γιατί οι Πέρσες δε δα 

μπορούσαν να αναπτύξουν όλο το στρατό τους σε μέτωπο και να 

εκμεταλλευτούν έτσι τη μεγάλη τους αριδμητική υπεροχή. Η εξασφάλιση 

της κατοχής από το στρατό του Αλεξάνδρου των νότιων Πυλών της 

πεδιάδας δα ματαίωνε την οριστική αποκοπή του. Η κατάλημη των 

Πυλών αυτών έπρεπε να επιδιωχδεί κατά συνέπεια με τη μεγαλύτερη 

δυνατή ταχύτητα. Τη νύχτα ο Αλέξανδρος ξεκίνησε με όλη τη στρατιά 

και κατέλαβε τις Πύλες.

Ύστερα από την πρώτη αυτή σοβαρή επιτυχία, την έγκαιρη 

κατάλημη δηλαδή των Πυλών της Συρίας και της Κιλικίας ο Αλέξανδρος 

συνέχισε από την αυγή της επόμενης μέρας την πορεία προς Β., 

σπεύδοντας να φτάσει στο πιο ευρύχωρο σημείο, όπου δα ήταν δυνατή η 

σύναμη μάχης με ευνοϊκές για αυτόν συνδήκες. Η πορεία του 

Αλέξανδρου και η τελική παράταξη των αντιπάλων στρατών στο πεδίο 

της Ισσού φαίνονται στο Σχεδιάγραμμα 1.

Το σχέδιο μάχης του Δαρείου ήταν αμυντική τακτική με τις 

πεζικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο τμήμα του μετώπου, από το άκρο 

αριστερό ως πέρα από το κέντρο, και ισχυρή επιδετική ενέργεια στο
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δεξιό με το ιππικό, ώστε να απωθηθεί στο σπμείο αυτό ο εχθρός και να 

χτυππθεί αμέσως μετά από τα πλευρά και από τα νώτα π ακατανίκπτπ σε 

μάχπ κατά μέτωπο μακεδονική φάλαγγα, με σκοπό να εξαρθρωθεί όλπ π 

παράταξπ του Αλέξανδρου και να συμπιεσθεί προς το βουνό, όπου θα 

εκμπδενιζόταν το σύνολο του στρατού του.

Το σχέδιο μάχπς του Αλέξανδρου προέβλεπε άμυνα αποφασιστική 

στο αριστερό, όπου ο εχθρός είχε συντριπτική υπεροχή με το πολυάριθμο 

βαρύ ιππικό του, και επίθεση στο δεξιό από το ιππικό των εταίρων, 

βασικά εναντίον του εχθρικού πεζικού των Καρδάκων, με αντικειμενικό 

σκοπό την ταχεία απώθησή τους, ώστε να μπορέσει να εξαπολυθεί 

αμέσως μετά επίθεση από τα πλευρά και τα νώτα εναντίον των Ελλήνων 

μισθοφόρων οπλιτών, του επίλεκτου τμήματος δηλαδή του εχθρικού 

στρατού, και εναντίον της θέσης του Δαρείου. Η φάλαγγα των 

πεζεταίρων όφειλε να κρατήσει αδιάσπαστο το όλο μέτωπο, συνδέοντας 

το άκρο δεξιό και το άκρο αριστερό, όπου θα αγωνίζονταν κυρίως οι 

ιππείς, παρακολουθώντας το πρώτο στην επίθεση και στηρίζοντας το 

δεύτερο στην άμυνα. Η όλπ παράταξη δηλαδή θα παρουσίαζε στην αρχή 

της μάχης διάταξη λοξή.

Με πρωτοβουλία του Αλέξανδρου άρχισε το απόγευμα μιας από τις 

πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου του 333 π.Χ. στη στενή πεδιάδα που τη 

χώριζε ο ποταμός Πίναρος η μεγάλη μάχπ της Ισσού, στην οποία 

απέναντι στις 30.000 περίπου του μακεδονικού στρατού ο Δαρείος 

παρέταξε πάνω από 500.000 πεζούς, ιππικό και δρεπανηφόρα άρματα. Οι 

δύο φάσεις της μάχπς φαίνονται στα Σχεδιαγράμματα 2 και 3.

Ο Αλέξανδρος άρχισε την επίθεση με αργό ρυθμό, ΑβάδηνΑ, 

ώστε να διατηρεί τη συνοχή της π παράταξη του. Μόλις όμως έφθασε σε 

απόσταση, όπου θα έφθαναν τα βέλη του εχθρού, εξόρμησε απότομα με 

το ιππικό των εταίρων, το ελαφρύ ιππικό και τις άλλες δυνάμεις του 

δεξιού κέρατος και με μεγάλη ταχύτητα προχώρησε, περνώντας τον
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ποταμό, ώστε να αιφνιδιάσει τους Πέρσες, με την οξύτητα της εφόδου, 

αλλά και να έχει μικρή βλάβη από τους τοξότες. Τότε άρχισαν να 

πέφτουν βέλη το φράγμα των οποίων πέρασαν τα επιτιθέμενα τμήματα, 

χωρίς να αποτελέσει γι' αυτά σοβαρό εμπόδιο, και επιτέθηκαν εναντίον 

των Καρδάκων, που ήταν παραταγμένοι απέναντι τους.

Η επίθεση εξελίχθηκε εκεί, όπως είχε υπολογίσει ο Αλέξανδρος. 

Οι Κάρδακες αν και διέθεταν και βαρύτερο οπλισμό, δεν γνώριζαν να 

πολεμούν ως συμπαγείς μονάδες όπως οι Ελληνες οπλίτες. Ετσι, δεν 

μπόρεσαν να αντέξουν στην πίεση του ιππικού των εταίρων και με την 

πρώτη σύγκρουση, καθώς μάλιστα αιφνιδιάστηκαν, διασπάστηκαν και 

τράπηκαν σε φυγή. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατέρρευσε ολόκληρο το 

αριστερό κέρας των Περσών.

Στο κέντρο όμως και προς τα αριστερά της παρατάξεως η 

κατάσταση ήταν διαφορετική. Η μεγάλη ταχύτητα της εφόδου του 

Αλεξάνδρου, προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες στα εκεί τμήματα του 

πεζικού. Η μακεδονική φάλαγγα προχώρησε και αυτή και πέρασε τον 

ποταμό, αλλά δεν μπόρεσε να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα. Ετσι, η 

συνοχή της παρατάξεως δεν έγινε δυνατό να κρατηθεί σε όλο το μήκος 

και δημιουργήθηκε κενό, που το αντιλήφθηκαν οι έμπειροι αρχηγοί των 

Ελλήνων μισθοφόρων και το εκμεταλλεύτηκαν, εξαπολύοντας στο σημείο 

αυτό ιδιαίτερα ισχυρή επίθεση εναντίον της φάλαγγας.

Επακολούθησε σύγκρουση εξαιρετικά σφοδρή, καθώς οι αντίπαλοι 

πολεμούσαν με άγριο πείσμα, στην οποία έπεσε ο ταξιάρχης Πτολεμαίος 

ο Σελεύκου και 120 άλλοι επίλεκτοι Μακεδόνες.

Ο αγώνας στο σημείο αυτό έληξε, όταν ο Αλεξάνδρος, ύστερα από 

τη φυγή των Καρδάκων, έστρεμε τις δυνάμεις του δεξιού του, εναντίον 

των Ελλήνων μισθοφόρων, κτυπώντας τους από τα πλευρά. Τότε μόνο 

εκείνοι σταμάτησαν την επίθεση, αλλά κατόρθωσαν να αποχωρήσουν
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από το πεδίο τπς μάχης με τις μονάδες τους συγκροτημένες και να 

διασωθούν σε μεγάλο αριθμό.

Στο μεταξύ ο Δαρείος, όταν είδε ότι το αριστερό είχε αποκοπεί 

από την άλλη παράταξη του, φοβήθηκε μήπως και ο ίδιος εξοντωθεί ή 

συλληφθεί αιχμάλωτος και τράπηκε σε φυγή. Ετσι κατόρθωσε να σωθεί 

και να είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο.

Σοβαρή κατάσταση είχε δημιουργηθεί και στο άκρο αριστερό της 

παρατάξεως του Αλεξάνδρου. Εκεί, το ιππικό των Περσών πέρασε τον 

ποταμό και επιτέθηκε εναντίον του αντίπαλου ιππικού. Ο αγώνας ήταν 

σφοδρός, αλλά και άνισος, καθώς οι 2500 περίπου ιππείς του 

Αλεξάνδρου, που είχαν διατεθεί στο αριστερό κέρας, αντιμετώπιζαν την 

επίθεση 30.000 ιππέων των Περσών. Ανάμεσα βέβαια στο ιππικό του 

Αλέξανδρου ήταν ένα επίλεκτο τμήμα οι Θεσσαλοί, που είχαν και το 

κύριο βάρος του αγώνα στο σημείο εκείνο. Κατόρθωναν να συγκρατούν 

την επίθεση, καθώς άλλωστε, όπως ήταν στενό το μέτωπο, μέρος μόνο 

του περσικού ιππικού πολεμούσε στην πρώτη γραμμή. Αλλά, η πίεση που 

ασκούσαν οι Πέρσες ολοένα και εντεινόταν, καθώς, με τη συντριπτική 

αριθμητική υπεροχή τους, μπορούν να αναπληρώνουν τις απώλειες και να 

ρίχνουν νέες δυνάμεις στην επίθεση. Οι Θεσσαλοί, όμως, παρά τις βαριές 

απώλειες που είχαν, πολεμούσαν με αυταπάρνηση και εξακολουθούσαν 

να κρατούν τις θέσεις τους, εμποδίζοντας τους Πέρσες να επιτύχουν το 

επιδιωκόμενο ρήγμα, ώσπου οι εξελίξεις στα άλλα σημεία του μετώπου 

ανέτρεμαν την κατάσταση και στο δικό τους τομέα. Οι Πέρσες ιππείς, 

όταν είδαν ότι οι Ελληνες μισθοφόροι υποχωρούσαν και ότι ο Δαρείος 

είχε εγκαταλείμει τον αγώνα, σταμάτησαν και αυτοί την επίθεση και 

έσπευσαν να σωθούν, φεύγοντας από το πεδίο της μάχης, οπότε 

γενικεύθηκε η φυγή σε όλο το μήκος του μετώπου, με μεγάλες απώλειες 

για τους ιππείς των Περσών.
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Ο Αλέξανδρος, όσο εξακολουθούσε η εχθρική πίεση στο κέντρο 

και στο αριστερό της παρατάξεώς του, παρέμενε στο πεδίο της μάχης, 

όταν όμως είδε τους Ελληνες μισθοφόρους και το περσικό ιππικό να 

απωθούνται από τον ποταμό και να εκλείπει έτσι κάθε κίνδυνος για την 

τελική έκβαση της μάχης, όρμησε προς καταδίωξη του Δαρείου με τη 

βασιλική ίλη των εταίρων και άλλους άριστους ιππείς. Ο Δαρείος διέφυγε 

αλλά η ήττα της στρατιάς του ήταν συντριπτική. (100.000 πεζοί και 

10.000 ιππείς). Οι απώλειες του στρατού του Αλέξανδρου ήταν 

συγκριτικά μικρές (300 πεζοί και 150 ιππείς).

Η νίκη του Αλέξανδρου ήταν θριαμβευτική. Από τους πολλούς 

παράγοντες, που οδήγησαν στη νίκη, οι κυριότεροι ήταν το σχέδιο μάχης 

και η εξαιρετικά επιτυχημένη εκτέλεση του. Βασικό στοιχείο για την 

επιτυχή εφαρμογή στην πράξη του όλου σχεδίου, ήταν η ταχύτητα στην 

εκτέλεση του επιθετικού ελιγμού στο δεξιό. Ο Αλέξανδρος εκτιμώντας 

σωστά την αξία του παράγοντα χρόνου και έχοντας την ικανότητα να 

πραγματοποιεί με ακρίβεια τους υπολογισμούς του στο πεδίο της μάχης, 

πρόλαβε τους αντιπάλους του και εξασφάλισε έτσι τη νίκη.
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΜΥΝΑΣ

7.1 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΘΕΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ

Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να αυξήσει την ικανοποίηση, την 

αφοσίωση και την επαναλαμβανόμενη αγορά ανάμεσα στους τωρινούς 

πελάτες, χτίζοντας πάνω στις υηάρχουσες δυνάμες (Walker-Boyd- 

Larreche, 1996).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Αγορά: Είναι σχετικά ομοιογενής, με σεβασμό στις ανάγκες των 

πελατών και στα κριτήρια αγοράς και με ισχυρή προτίμηση για το προϊόν 

του ηγέτη ανάμεσα στο μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών (Walker- 

Boyd-Larreche, 1996).

6) Α νταγωνισμόα Οι υπάρχοντες και οι ενδεχόμενοι ανταγωνιστές 

έχουν σχετικά περιορισμένους πόρους και εισοδήματα (Walker-Boyd- 

Larreche, 1996).

ν) Επιγείρηση: Το υπάρχον προϊόν απολαμβάνει υμηλή

αναγνωρισιμότητα και προτίμηση ανάμεσα στο μεγαλύτερο τμήμα των 

τωρινών και ενδεχόμενων πελατών. Η εταιρία έχει πόρους και ικανότητες 

στο μάρκετινγκ και στην έρευνα και ανάπτυξη ισοδύναμες ή και 

μεγαλύτερες από οποινδήποτε τωρινό ή ενδεχόμενο ανταγωνιστή 

(Walker-Boyd-Larreche, 1996).

Η Υπεράσπιση Θέσης είναι συνδεδεμένη με μια μυχολογία 

οχύρωσης και είναι μία από τις πιο επικίνδυνες τακτικές στη θεωρία του 

στρατού (Chisnall, 1985). Μια εταιρία που προσπαθεί να την εφαρμόσει, 

θα βρεθεί να υποχωρεί από τη μία γραμμή οχύρωσης στην άλλη, σε
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συρρικνωμένες αγορές προϊόντων και 8α καταλήξει με ληγμένα προϊόντα 

και χαμένες αγορές, υπονομευόμενη από ανταγωνιστές που βρήκαν 

ανωτερότητα σε νέες θέσεις στην αγορά (Baker, 1991). Παράδειγμα 

εφαρμογής αυτής της στρατηγικής αποτελεί το μοντέλο Τ του Henry 

Ford (Kotler-Singh, 1981).

Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις-ηγέτες, που δέχονται διάφορες 

επιθέσεις, θα ήταν παράλογες αν διοχέτευαν όλους του πόρους τους για 

τη δημιουργία οχυρών γύρω από το προϊόν τους. Θα πρέπει παράλληλα 

να απασχολούνται με συνεχείς βελτιώσεις προϊόντος, επεκτάσεις 

γραμμής και εξάπλωση προϊόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

η Coca Cola, που μετακινήθηκε στην αγορά των κρασιών, των χυμών, 

αλλά και σε μηχανισμούς αφαλάτωσης και πλαστικών (Kotler-Singh, 

1981).
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7.2 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να προστατευθεί από την απώλεια 

συγκεκριμένου τμήματος των υπαρχόντων πελατών, αναπτύσσοντας μία 

δεύτερη εισαγωγή που καλύπει μια αδυναμία της αρχικής προσφοράς, και 

να βελτιώσει την ικανότητα προσέλκυσης νέων πελατών με 

συγκεκριμένες ανάγκες ή κριτήρια αγοράς, διαφορετικά από αυτά των 

αρχικών πελατών (Walker-Boyd-Larreche, 1996).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Αγορά: Η αγορά χωρίζεται σε δύο ή περισσότερα σημαντικά τμήματα 

με διαφορετικές ανάγκες ή κριτήρια αγοράς (Walker-Boyd-Larreche, 

1996).

6) Α νταγωνισμόα Ένας ή περισσότεροι τωρινοί ή ενδεχόμενοι 

ανταγωνιστές έχουν ικανοποιητικούς πόρους και ικανότητες για να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά μια στρατηγική διαφοροποίησης (Walker- 

Boyd-Larreche, 1996).

y) Επιγείοηση: Η προσφορά του υπάρχοντος προϊόντος διακρίνεται 

αδύναμη, σε τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, από ένα 

σημαντικό τμήμα των τωρινών και ενδεχόμενων πελατών. Η εταιρία έχει 

ικανοποιητικούς πόρους στην έρευνα και ανάπτυξη και στο μάρκετινγκ, 

για να εισάγει και να υποστηρίξει μια δεύτερη προσφορά που να 

απευθύνεται στο ανικανοποίητο τμήμα (Walker-Boyd-Larreche, 1996).

Το πλευρό είναι το μέρος του στρατού που είναι πιο ευαίσθητο σε 

μια επίθεση. Είναι επίσης αλήθεια της επιχείρησης ότι οι ανταγωνιστές 

θα επιτεθούν στο απροστάτευτο πλευρό της κυρίαρχης εταιρίας 

παρακάμπτοντας απλά το φρούριο που αυτή έχει χτίσει. Μία πλευρική 

άμυνα επομένως απαιτεί η εταιρία να οχυρώσει τα πλευρά της για να
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αποθαρρύνει μία επίθεση (Baker 1991). Η οχύρωση αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη μιας δεύτερης μάρκας (πλευρική ή 

μαχητική μάρκα), η οποία θα ανταγωνιστεί άμεσα με την προσφορά του 

επιτιθέμενου. Αυτή η ενέργεια μπορεί να συμπεριλαμβάνει εκμετάλλευση, 

όταν ο ηγέτης αναπτύσσει μία υμηλής ποιότητας μάρκα, προσφερόμενπ 

σε μεγαλύτερη τιμή για να απευθυνθεί στον τομέα της αγοράς που 

χαρακτηρίζεται από υμηλό γόητρο. Πιο συχνά, ωστόσο, η πλευρική μάρκα 

είναι ένα προϊόν χαμηλότερης ποιότητας σχεδιασμένο να απευθυνθεί 

στο τμήμα χαμηλής τιμής, για να προστατεύσει την πρωταρχική μάρκα 

του ηγέτη από τον άμεσο ανταγωνισμό τιμών (Walker-Boyd-Larreche, 

1996). Η πλευρική στρατηγική πάντα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

τη στρατηγική υπεράσπισης θέσης. Ο ηγέτης ταυτόχρονα ενδυναμώνει 

την πρωταρχική μάρκα, ενώ εισάγει μία πλευρική για να ανταγωνιστεί σε 

τμήματα τα οποία η αρχική μάρκα είναι εύθικτη (Walker-Boyd-Larreche, 

1996).

Όπως λέει ο Kotler (1994), η πλευρική θέση έχει μικρή αξία αν 

την υπερασπίζονται τόσο πρόχειρα που ένας επιτιθέμενος να μπορεί να 

την ελέγξει με μικρή δύναμη, ενώ οι βασικοί του σχηματισμοί 

προελαύνουν. Αυτό ήταν και το λάθος της General Motors και της Ford 

όταν προσπάθησαν να αποκρούσουν τις επιθέσεις των μικρών 

αυτοκινήτων που λανσάριζαν οι Ιάπωνες και οι Ευρωπαίοι 

κατασκευαστές. Απαιτείται η διεξαγωγή μιας προσεκτικής αξιολόγησης 

κάθε πιθανής απειλής και σε περίπτωση που είναι σίγουρη, πρέπει να 

γίνει μια σχετικά σοβαρή δέσμευση για την πλευρική αντιμετώπιση της 

απειλής (Kotler, 1994).

Η πλευρική στρατηγική μπορεί να πάρει δύο μορφές: α)

Προλππτική, στην οποία ο ηγέτης μπορεί να εγκαταστήσει μία ισχυρή 

θέση άμυνας πριν φτάσει ο ανταγωνιστής, έτσι ώστε να τον εμποδίσει να
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εισέλθει και 6) Αντιδραστική, στην οποία ο ηγέτης μπορεί να εισάγει μία 

πλευρική μάρκα σαν αντίδραση σε μια εισαγωγή του ανταγωνιστή. Σε 

μερικές περιπτώσεις ωστόσο, ο ηγέτης δεν αναγνωρίζει τη σοβαρότητα 

της απειλής πριν ο ανταγωνιστής αρχίσει να απολαμβάνει ένα μέτρο 

επιτυχίας (Walker-Boyd-Larreche, 1996).

Παράδειγμα εφαρμογής της πλευρικής άμυνας αποτελεί η αμυντική 

στάση που πήρε η Jewel FotcI Stores που εδρεύει στο Σικάγο. Η εταιρία 

πιστεύει ότι το σούπερ μάρκετ 8α συνεχίσει να είναι η κυρίαρχη δύναμη, 

αλλά καλύπτει πλευρικά τη δέση του ενισχύοντας το μίγμα των 

προϊόντων λιανικής που πουλάει για να αντιμετωπίσει τις νέες 

προκλήσεις (Kotler-Singh, 1981).
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7.3 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να προστατεύσει από τπν απώλεια 

μεριδίου των υπαρχόντων πελατών, με το να συναντήσει μία άμεσπ 

ανταγωνιστική προσφορά, και να βελτιώσει τπν ικανότητα απόκτησης 

νέων πελατών που διαφορετικά μπορεί να τους προσελκύσει κάποια 

προσφορά των ανταγωνιστών (Walker-Boyd-Larreche, 1996). Οι 

στρατηγικές παρατεταμένης και υμηλής πίεσης στοχεύουν στην συνεχή 

διατήρηση των πρωτοβουλιών και στον εξαναγκασμό των ανταγωνιστών 

να τηρούν πάντα αμυντική στάση (Kotler and Singh, 1981).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Αγορά: Η αγορά είναι σχετικά ομοιογενής με σεβασμό στις ανάγκες 

των πελατών και τα κριτήρια αγοράς και με χαμηλή προτίμηση ή 

αφοσίωση για το προϊόν του ηγέτη ανάμεσα στα μεγαλύτερα τμήματα 

της αγοράς (Walker-Boyd-Larreche).

6) Α ντανωνισμόα Ένας ή περισσότεροι τωρινοί ή ενδεχόμενοι 

ανταγωνιστές έχουν ικανοποιητικούς πόρους και ικανότητες για να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά μια άμεση στρατηγική (Walker-Boyd- 

Larreche, 1996).

ν) ΕπίΥείρηση: Η προσφορά του παρεχόμενου προϊόντος απολαμβάνει 

χαμηλή αναγνωπσιμότητα, προτίμηση και αφοσίωση ανάμεσα σε 

σημαντικά τμήματα των τωρινών ή ενδεχόμενων πελατών. Η εταιρία έχει 

πόρους και ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης και μάρκετινγκ ισοδύναμες 

ή μεγαλύτερες από οποιονδήποτε ανταγωνιστή. (Walker-Boyd-Larreche, 

1996).

Οι εταιρίες που έχουν σημαντική δέση στην αγορά και 

απολαμβάνουν υμηλή αναγνωρισιμότητα και τεχνολογική ηγεσία,
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προφανώς 8α βρίσκουν μειονεκτικό το να επιδιώκουν για μεγάλο 

χρονικό διάστπμα μια προλππτική στρατηγική. Έχουν τπ δυνατότπτα να 

αντέξουν κάποια ταλαιπωρία και ενδεχομένως να παρασύρουν τους 

αντιπάλους τους να ξεκινήσουν δαπανηρές επιδέσεις οι οποίες σε 

μακροχρόνια βάση δε 8α αποδώσουν τίποτα. Η Heinz άφησε την Hunt 

να εκδηλώσει μια μαζική επίδεση στην αγορά του κέτσαη χωρίς να 

προβεί σε σημαντική αντεπίθεση, στρατηγική η οποία αποδείχθηκε πολύ 

δαπανηρή για την Hunt (Kotler and Singh, 1981).

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, η μάρκα του ηγέτη δεν είναι αρκετά 

δυνατή για να ανεχθεί μια μετωπική επίθεση από ένα καλά 

χρηματοδοτούμενο ανταγωνιστή, με αποτέλεσμα ο ηγέτης να μην έχει 

άλλη επιλογή από το να αντιμετωπίσει την απειλή του εχθρού απευθείας. 

Αν οι πληροφορίες του ηγέτη για τον ανταγωνισμό είναι σωστές, μπορεί 

να αποφασίσει να κινηθεί προληπτικά και να αλλάξει το πρόγραμμα 

μάρκετινγκ πριν εμφανιστεί η υποπτευόμενη ανταγωνιστική πρόκληση 

(Walker-Boyd-Larreche, 1996).

Μια εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εφαρμογή της 

προληπτικής άμυνας είτε τον ανταρτοπόλεμο, πλήττοντας έναν 

ανταγωνιστή εδώ, έναν άλλο πιο εκεί ανατρέποντας την ισορροπία, είτε 

την περικύκλωση της αγοράς όπως η Seiko με τα 2300 μοντέλα 

ρολογιών που διένειμε σε όλο τον κόσμο, είτε τη μορφή της συνεχούς 

επίθεσης τιμών που εφάρμοσε η Texas Instruments (Kotler and Singh, 

1981). Μερικές φορές το προληπτικό πλήγμα γίνεται στον μυχολογικό 

τομέα αντί να εφαρμοστεί στην πράξη. Η επιχείρηση ηγέτης εκπέμπει 

σήματα αγοράς για να αποτρέμει επίθεση των ανταγωνιστών. Μια μεγάλη 

αμερικανική φαρμακευτική επιχείρηση είναι ο ηγέτης σε μια ορισμένη 

κατηγορία φαρμάκου. Η εταιρία όταν πληροφορείται ότι κάποιος 

ανταγωνιστής θα φτιάξει το φάρμακο διαδίδει ότι θα μειώσει την τιμή ή 

ότι θα κατασκευάσει νέο εργοστάσιο χωρίς στην πραγματικότηα να το
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κάνει ποτέ (Kotler, 1994). Συχνά η απειλή της βίαιης αντεκδίκησης από 

μόνη της είναι ικανή να αποτρέμει τους επιτιθέμενους. Μια δυναμική 

εταιρία μπορεί να αφήσει τη δύναμή της να γίνει γνωστή και να 

τρομοκρατήσει μυχολογικά τους επιτιθέμενους, μέχρι που οι τελευταίοι 

να αποτραπούν από τη διεξαγωγή οποιοσδήποτε αμυντικής επίθεσης. 

Επίσης, αντί να υπερασπίζεται ένα τμήμα συνεχώς, τηρεί ένα μεγάλο 

στρατηγικό απόθεμα, προετοιμάζει αμυντικές στρατηγικές και αφήνει να 

γίνει γνωστό ότι θα χρησιμοποιήσει τα αποθέματα εάν της επιτεθούν. 

Κυρίαρχες εταιρίες επίσης σκορπίζουν φόβο, αβεβαιότητα και απόγνωση 

ανάμεσα στους ανταγωνιστές με το να προβλέπουν τι πρόκειται να 

κάνουν στο μέλλον, όπως έκανε η IBM στην αγορά των microcomputer 

(Baker, 1991).

76



7.4. ΑΜΥΝΑ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να προστατεύσει από την απώλεια 

μεριδίου των υπαρχόντων πελατών με το να ανταποκριθεί σε μία άμεση 

ανταγωνιστική προσφορά και να βελτιώσει την ικανότητα απόκτησης 

νέων πελατών που διαφορετικά μπορεί να προσελκυστούν από κάποια 

προσφορά των ανταγωνιστών (Walker-Boyd-Larreche, 1996).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Αγορά: Η αγορά είναι σχετικά ομοιογενής με σεβασμό στις ανάγκες 

των πελατών και τα κριτήρια αγοράς και με χαμηλή προτίμηση ή 

αφοσίωση για το προϊόν του ηγέτη ανάμεσα στα μεγαλύτερα τμήματα 

της αγοράς (Walker-Boyd-Larreche, 1996).

6) Α ντα \ω νισμόα Ένας ή περισσότεροι τωρινοί ή ενδεχόμενοι 

ανταγωνιστές έχουν ικανοποιητικούς πόρους και ικανότητες για να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά μια άμεση στρατηγική (Walker-Boyd- 

Larreche, 1996).

ν) Επιγείρηση: Η προσφορά του παρεχόμενου προϊόντος απολαμβάνει 

χαμηλή αναγνωρισιμότητα, προτίμηση και αφοσίωση ανάμεσα σε 

σημαντικά τμήματα των τωρινών ή ενδεχόμενων πελατών. Η εταιρία έχει 

πόρους και ικανότητες στην έρευνα και ανάπτυξη και στο μάρκετινγκ 

ισοδύναμες ή μεγαλύτερες από οποιονδήποτε ανταγωνιστή (Walker- 

Boyd-Larreche, 1996).

Ο ηγέτης μπορεί να αντεπιτεθεί είτε κατά μέτωπο, είτε πλευρικά 

είτε κυκλωτικά. Όταν η Oxy-5 κατέκλυσε την αγορά των φαρμάκων 

ακμής με μία εξαιρετικά δυναμική προωδητική επίθεση, ο ηγέτης, η 

Clearasil αντεπιτέθηκε με μία δική της προώθηση. Μερικές φορές η
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συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς είναι τόσο γρήγορη, που είναι 

απαραίτητη μια κατά μέτωπο αντεπίθεση. Όμως ο αμυνόμενος ο οποίος 

διαθέτει κάποιο στρατηγικό βάθος μπορεί συχνά να ανέχεται την αρχική 

επίθεση και να αντεπιτίθεται αποτελεσματικά στην κατάλληλη στιγμή. Σε 

πολλές περιπτώσεις μπορεί να αξίζει να γίνουν κάποιες μικρές 

υποχωρήσεις για να δοθεί η ευκαιρία να εκδηλωθεί πλήρως η επίθεση 

πριν γίνει η αντεπίθεση. Αυτή η τακτική της αναμονής μπορεί να 

φαίνεται επικίνδυνη, αλλά να υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για να μην 

εκδηλωθεί μια αντεπίθεση (Kotler and Singh, 1981).

Όταν ένας ηγέτης μιας αγοράς δεχτεί επίθεση στο έδαφος του μια 

αποτελεσματική αντεπίθεση είναι να εισβάλει στο βασικό έδαφος του 

επιτιθέμενου, ώστε να είναι αναγκασμένος να πάρει πίσω ένα τμήμα των 

στρατευμάτων του για να υπερασπιστεί τα εδάφη του. Η Northwest 

Airlines δέχτηκε επίθεση σε μια από τις πιο αποδοτικές γραμμές της από 

μια μικρότερη αεροπορική εταιρία όταν η τελευταία μείωσε την τιμή του 

εισιτήριου. Η Northwest αντεκδικήθηκε μειώνοντας την τιμή για την 

γραμμή εκείνη από την οποία η μικρή εταιρία αντλούσε το μεγαλύτερο 

μέρος των κερδών της (Kotler, 1994).

Ο ηγέτης συνήθως αποφασίζει να συναντήσει ή να χτυπήσει τα 

ελκυστικά χαρακτηριστικά της προσφοράς του ανταγωνιστή είτε 

βελτιώνοντας το προϊόν, είτε αυξάνοντας τις προσπάθειες προώθησης 

είτε χαμηλώνοντας τις τιμές. Συναντώντας απλά τις βελτιωμένες ιδιότητες 

ή τη μειωμένη τιμή του ανταγωνιστή δεν κάνει τίποτα για να 

επανεδραιώσει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η 

αντιμετώπιση που βασίζεται κυρίως στη μείωση των τιμών δημιουργεί ένα 

επιπλέον πρόβλημα συρρίκνωσης περιθωρίων για όλους όσους 

ενδιαφέρονται. Ο ηγέτης, θα ήταν καλύτερα να ανταποκριθεί στις απειλές 

των τιμών με αυξημένη προώθηση ή βελτιώσεις προϊόντος,

προσπαθώντας συγχρόνως να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους, εκτός
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εάν οι μειωμένες τιμές προκαλέσουν σημαντική αύξηση του όγκου στον 

κλάδο και τα κόστη παραγωγής του ηγέτη πέσουν. Σε αγορές προϊόντων 

με υμηλό ρυθμό επανάλημης αγοράς ή παρατεταμένη διαδικασία 

εξάπλωσης, θα ήταν σοφό για τον ηγέτη να υιοθετήσει μια πολιτική 

διείσδυσης τιμώ από την πρώτη στιγμή. Αυτό θα ενδυνάμωνε τη θέση 

του μεριδίου του και θα μπορούσε, να προλάβει τους χαμηλής τιμής 

ανταγωνιστές από την είσοδο (Walker-Boyd-Larreche, 1996).

Ο ηγέτης μπορεί να αποφύγει τα προβλήματα μιας στρατηγικής 

άμυνας με αντεπιθέσεις, επανεδραιώνοντας το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που διαβρώθηκε από τις μετωπικές επιθέσεις των 

ανταγωνιστών. Αλλά αυτό τυπικά προϋποθέτει επιπρόσθετες επενδύσεις 

στις διαδικασίες βελτίωσης που στοχεύουν στη μείωση του μοναδιαίου 

κόστους, βελτιώσεις στην ποιότητα του προϊόντος ή στην εξυπηρέτηση 

του πελάτη ή ακόμη στην ανάπτυξη της νέας γενιάς βελτιωμένων 

προϊόντων που θα προσφέρουν στους πελάτες μεγαλύτερη αξία για τα 

χρήματα τους (Walker-Boyd-Larreche, 1996).
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7.5 ΚΙΝΗΤΗ ΑΜΥΝΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να αυξήσει την ικανότητα 

προσέλκυσης νέων πελατών με την προσφορά κάποιου νέου προϊόντος ή 

με επέκταση της γραμμής προϊόντος, αποβλέποντας σε μια ποικιλία νέων 

εφαρμογών και τμημάτων χρηστών και να βελτιώσει την ικανότητα 

διατήρησης των υπαρχόντων πελατών καθώς η αγορά διασπάται (Walker- 

Boyd-Larreche, 1996). Στοχεύει επίσης στη διαφύλαξη από την αποτυχία 

όταν η τεχνολογία, η αγορά ή οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν (Baker, 

1991).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Αγορά: Η αγορά είναι σχετικά ετερογενής με σεβασμό στις ανάγκες 

των πελατών και τα κριτήρια αγοράς. Πολλαπλές χρήσεις του προϊόντος 

απαιτούν διαφορετικές ιδιότητες προϊόντος ή υπηρεσίας (Walker-Boyd- 

Larreche, 1996).

β) Ανταγωνισμόε: Οι τωρινοί και ενδεχόμενοι ανταγωνιστές έχουν 

σχετικά περιορισμένους πόρους και ικανότητες , ειδικά σε σχέση με την 

έρευνα και ανάπτυξη και το μάρκετινγκ (Walker-Boyd-Larreche, 1996). 

ν) Επιγείρηση: Δεν υπάρχουν τωρινές προσφορές σε έναν ή 

περισσότερους πιθανούς τομείς εφαρμογών. Η εταιρία έχει πόρους και 

ικανότητες στο μάρκετινγκ και στην έρευνα και ανάπτυξη ισοδύναμες ή 

μεγαλύτερες από οποιονδήποτε τωρινό ή ενδεχόμενο ανταγωνιστή 

(Walker-Boyd-Larreche, 1996).

Η κινητή άμυνα σημαίνει περισσότερα από ένα δυναμικό αμυντικό 

ελιγμό στην υπεράσπιση των εδαφών. Ο Levitt ισχυρίζεται ότι η εταιρία 

πρέπει να τραβήξει την επικέντρωσή της από το υπάρχον προϊόν στη 

βαθύτερη γενική ανάγκη και να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη
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διαμέσου όλου του εύρους της τεχνολογίας που σχετίζεται μ'αυτή την 

ανάγκη. Έτσι οι εταιρίες "πετρελαίου" προσπάθησαν να βαφτιστούν εκ 

νέου εταιρίες "ενέργειας", το οποίο έμμεσα προϋποθέτει ότι θα πρέπει να 

ασχοληθούν με τις βιομηχανίες πετρελαίων άνθρακα, πυρηνικών, 

υδροηλεκτρικές και χημικές. Όμως αυτή η στρατηγική διεύρυνσης της 

αγοράς δεν πρέπει να εφαρμόζεται πολύ γιατί θα πλήξει δύο θεμελιώδεις 

στρατιωτικές αρχές, την αρχή του στόχου (την επιδίωξη ενός σαφώς 

προσδιοριζόμενου και επιτεύξιμου στόχου) και την αρχή της μάζας (την 

επικέντρωση των προσπαθειών σε ένα σημείο στο οποίο υστερεί ο 

εχθρός). Εκτός αυτού η υπερβολική διεύρυνση θα διαλύσει τη μάζα που 

έχει η εταιρία στο ανταγωνιστικό θέατρο και η επιβίωση σήμερα πρέπει 

να προηγείται από τις μεγάλες μάχες που θα μπορούσαν να γίνουν στο 

μέλλον. Το σφάλμα της μυωπίας μάρκετινγκ θα αντικατασταθεί από την 

πρεσβυωπία μάρκετινγκ, μια κατάσταση κατά την οποία η όραση είναι 

καλύτερη για τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά, παρά γι'αυτά που 

βρίσκονται κοντά (Kotler and Singh, 1981).

Η διεύρυνση όπως και η διαποίκιλση της αγοράς σε μη 

σχετιζόμενους κλάδους είναι κινήσεις που δημιουργούν στρατηγικό 

βάθος στην επιχείρηση, καθιστώντας την ικανή να ανέχεται συνεχείς 

επιθέσεις και να δρομολογεί επιθέσεις αντεκδίκησης. Παράδειγμα 

διαποίκιλσης αποτελούν οι αμερικανικές εταιρίες τσιγάρων, όπως η 

Reynolds και η Philip Morris οι οποίες, μόλις συνειδητοποίησαν τη 

μείωση του αριθμού των καπνιστών κινήθηκαν σε νέους κλάδους όπως 

της μπύρας, των ποτών, των αναμυκτικών και των κατεμυγμένων 

τροφίμων (Kotler, 1994)

Η κινητή άμυνα είναι κατάλληλη για κατακερματισμένες αγορές. Ο 

πιο φανερός τρόπος με τον οποίο ο ηγέτης μπορεί να εφαρμόσει αυτή τη 

στρατηγική είναι να αναπτύξει επεκτάσεις γραμμής, νέους κλάδους ή
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ακόμη και εναλλακτικούς τύπους προϊόντων χρησιμοποιώντας παρόμοιες 

τεχνολογίες για να στοχεύσει σε ποικίλα τμήματα της αγοράς (Walker- 

Boyd-Larreche, 1996).

Ένας λιγότερο ακριβός τρόπος για να απευθυνθεί σε μια ποικιλία 

τμημάτων καταναλωτών είναι να διατηρήσει το βασικό προϊόν αλλά να 

αλλάξει άλλα στοιχεία από το πρόγραμμα μάρκετινγκ και να το κάνει 

σχετικά πιο ελκυστικό σε συγκεκριμένους χρήστες. Έτσι ο ηγέτης μπορεί 

να δημιουργήσει εξειδικευμένο προσωπικό πωλήσεων για να ασχοληθεί 

με μοναδικά ενδιαφέροντα από τα διαφορετικά γκρουπ χρηστών. Επίσης 

μπορεί να προσφέρει διαφορετικές βοηθητικές υπηρεσίες σε 

διαφορετικούς τύπους πελατών ή προσπάθειες προώθησης πωλήσεων που 

να ταιριάζουν στο κάθε διαφορετικό τμήμα (Walker-Boyd-Larreche, 

1996).
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7.6 ΑΜΥΝΑ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ

Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να αυξήσει την ικανότητα 

προσέλκυσης νέων πελατών σε επιλεγμένα τμήματα με υμηλή ανάπτυξη, 

με την επικέντρωση των προσφορών και των πόρων σε αυτά τα τμήματα 

και να αποσυρδεί από μικρότερα ή χαμηλότερης ανάπτυξης τμήματα για 

να διασφαλίσει πόρους (Walker-Boyd-Larreche, 1996).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Αγορά: Η αγορά είναι σχετικά ετερογενής με σεβασμό στις ανάγκες 

των καταναλωτών, στα κριτήρια αγοράς και στη δυνατότητα ανάπτυξης. 

Πολλαπλές χρήσεις προϊόντος απαιτούν διαφορετικές ιδιότητες 

προϊόντος ή υπηρεσίας (Walker-Boyd-Larreche, 1996). 

β) Αντα νω νισμόα Ένας ή περισσότεροι τωρινοί ή ενδεχόμενοι 

ανταγωνιστές έχουν ικανοποιητικούς πόρους και ικανότητες για να 

παρουσιάσουν μια ισχυρή πρόκληση σε έναν ή περισσότερους τομείς 

ανάπτυξης (Walker-Boyd-Larreche, 1996).

γ) Επιγείρηση: Η προσφορά του παρεχόμενου προϊόντος απολαμβάνει 

χαμηλή αναγνωρισιμότητα, προτίμηση και αφοσίωση ανάμεσα στους 

υπάρχοντες ή ενδεχόμενους πελάτες σε έναν ή περισσότερους από τους 

σημαντικούς τομείς ανάπτυξης. Οι πόροι και οι ικανότητες της εταιρίας 

στο μάρκετινγκ και στην έρευνα και ανάπτυξη είναι περιορισμένοι 

σχετικά μ'αυτούς των ανταγωνιστών (Walker-Boyd-Larreche, 1996).

Μερικές φορές η στρατηγική υποχώρησης είναι απαραίτητη, 

ιδιαίτερα σε υμηλά διασπασμένες αγορές όπου ο ηγέτης ίσως είναι 

ανήμπορος να αμυνθεί ικανοποιητικά σε όλους του τομείς. Μ'αυτή την 

προσέγγιση οι εταιρίες συνενώνουν τις δέσεις τους με το να
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ανταγωνίζονται μόνο όπου έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

(Dalrymple-Parsovs, 1995). Ο αμυνόμενος υποχωρεί σε θέσεις στις οποίες 

δεν έγινε επίθεση όταν ένα τμήμα έχει χαθεί. Αυτό φαίνεται σαν 

στένεμα ίογμετώπου ώστε οι πόροι να μπορούν να συγκεντρωθούν σε 

μια ισχυρή αμυντική θέση. Σε στρατιωτικούς όρους έχει αποδειχθεί 

κατάλληλη εάν οι αμυνόμενοι έχουν χώρο να ελιχθούν σε υποχώρηση 

και οι επιτιθέμενοι εξαναγκάζονται να επεκτείνουν πάρα πολύ τις 

γραμμές τους (BakeT, 1991).

Το υπόδειγμα της υποχώρησης σε συγκεντρωμένες θέσεις κατά 

μήκος της πρώτης γραμμής ταιριάζει με εκείνη τη λειτουργία του 

μάρκετινγκ η οποία είναι γνωστή σαν αντιτμηματοποίηση 

(countersegmentation), (Kotler and Singh, 1981).

Η αντιτμηματοποίηση είναι η στρατηγική της μείωσης των αγορών 

στόχων η οποία μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικούς τρόπους. 

Μπορεί: α) να μειώσει τις αγορές στόχους με την απόσυρση προϊόντων, ή 

6) να συγχωνεύσει τμήματα, παρακινώντας τους καταναλωτές των 

διαφοροποιημένων προϊόντων ή υπηρεσιών να αποδεχτούν πιο 

απλοποιημένα προϊόντα (Resnik-Turney-Mason, 1979).

Η μείωση του αριθμού των αγορών στόχων έρχεται σε σύγκρουση 

με την τμηματοποίηση της αγοράς για την ικανοποίηση των αναγκών 

των καταναλωτών με μεγαλύτερη ακρίβεια. Είναι μία στρατηγική που 

μπορεί να είναι πολύ ακριβή εάν γίνει λανθασμένα, γιατί συνεπάγεται το 

ρίσκο των χαμένων αγορών, της μείωσης του μεριδίου αγοράς και των 

χαμηλότερων πωλήσεων και κερδών. Ωστόσο η ανάγκη της

αντιτμηματοποίησης συνυπάρχει με την ανάγκη της εξυπηρέτησης 

μικρότερων τμημάτων αγοράς. Από τη μία πλευρά της αγοράς, οι 

καταναλωτές απαιτούν προϊόντα που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες 

τους και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον γι'αυτά. Από την άλλη 

πλευρά, οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην τιμή και
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απαιτούν προϊόντα με λιγότερα προεραιτκά χαρακτηριστικά (Resnik- 

Turney-Mason, 1979).

Το κλειδί για την επιτυχία της αντιτμηματοποίησης είναι η 

ικανότητα μείωσης του κόστους παραγωγής και μάρκετινγκ και το 

πέρασμα της μείωσης αυτής στους καταναλωτές μέσω χαμηλότερων 

τιμών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλο και περισσότεροι καταναλωτές 

να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή και την αξία παρά στην ευκολία 

(Resnik-Turney-Mason, 1979).

Ακολουθεί σχεδιάγραμμα στο οποίο παρουσιάζονται οι 

στρατηγικές άμυνας.
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7.7 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΜΥΝΑΣ

Οι αμυντικές στρατηγικές στοχεύουν να επηρεάσουν τους 

υπολογισμούς του επιτιθέμενου για τα αναμενόμενα κέρδη από την 

είσοδο π την επανατοποθέτησή του, να τον κάνουν να συμπεράνει ότι η 

κίνησή του δεν είναι ελκυστική ή να εηιλέξει μια στρατηγική λιγότερο 

απειλητική έτσι ώστε, να γίνει πιο διατηρήσιμο το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της επιχείρησης. Για να γίνει αυτό, ο αμυνόμενος επενδύει 

σε αμυντικές τακτικές. Οι περισσότερες αμυντικές τακτικές είναι 

δαπανηρές και μειώνουν τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία προκειμένου να 

αυξήσουν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της θέσης της επιχείρησης. 

Ωστόσο, οι περισσότερες εταιρίες δεν μπορούν να εκμηδενίσουν την 

απειλή της επίθεσης παρά μόνο με απαγορευτικά κόστη. Ο αμυνόμενος 

πρέπει να επενδύει για τη μείωση της απειλής από επίθεση σε ένα 

αποδεκτό επίπεδο, ζυγίζοντας το ρίσκο της επίθεσης με το κόστος της 

άμυνας.

Υπάρχουν τρεις τύποι αμυντικών τακτικών που αποτελούν τη βάση 

για κάθε αμυντική στρατηγική:

α. Κτίσιμο φραγμών εισόδου και εξόδου

Τα εμπόδια για την είσοδο είναι πηγές μειονεκτήματος για τον 

επιτιθέμενο, γιατί η παρουσία τους χειροτερεύει τα αναμενόμενα κέρδη. 

Κάθε τύπος εμποδίου μπορεί να επηρεαστεί από τον αμυνόμενο. Εάν τα 

εμπόδια που δημιουργούνται από τις καθημερινές δραστηριότητες της 

επιχείρησης είναι πολύ υμηλά, η εταιρία είναι σε θέση να μην κάνει 

πρόσθετες αμυντικές επενδύσεις. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα μπορεί να 

είναι επικερδές να επενδύσει στο χτίσιμο τειχών, ακόμα υμηλότερων από 

τα φυσικά τείχη. Οι αμυντικές τακτικές που υμώνουν εμπόδια είναι
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ενέργειες που μπλοκάρουν τους λογικούς δρόμους επίθεσης για τις

επιχειρήσεις διεκδικητές. Μερικές από τις πιο σημαντικές είναι:

α) Συμπλήρωμα των κενών στα προϊόντα ή τις θέσεις

6) Μπλοκάρισμα της εισόδου στα κανάλια διανομής

γ) Αύξηση του κόστους μετακίνησης των αγοραστών

δ) Αύξηση του κόστους δοκιμής

ε) Αμυντική αύξηση των οικονομιών κλίμακας

στ) Αμυντική αύξηση των απαιτήσεων σε κεφάλαια

ζ) Αποκλεισμός εναλλακτικών τεχνολογιών

η) Επενδύσεις στην προστασία της ιδιόκτητης τεχνογνωσίας

θ) Δέσμευση των προμηθευτών

ι) Αύξηση του κόστους εισροών των ανταγωνιστών

κ) Αμυντική επιδίωξη αλληλεξάρτησης

λ) Ενθάρρυνση κυβερνητικών πολιτικών που αυξάνουν τους φραγμούς 

μ) Διαμόρφωση συνασπισμών για να αυξήσουν τους φραγμούς

β. Αύξηση της Αναμενόμενης Αντεκδίκησης

Η αναμενόμενη ανεκδίκηση από την εταιρία μειώνει τα έσοδα του 

διεκδικητή ή αυξάνει τα κόστη του και έτσι διαβρώνει την αναμενόμενη 

κερδοφορία του. Η αναμενόμενη αντεκδίκηση μπορεί να αυξηθεί από 

τακτικές που δείχνουν ότι η εταιρία σκοπεύει να υπερασπίσει δυναμικά 

τη θέση της, που δημιουργούν συνθήκες πουκάνουν αναπόφευκτη την 

αντεκδίκηση, ή που δείχνουν ότι έχει τους πόρους για να το κάνει. Η 

απειλή της αντεκδίκησης που γίνεται αντιληπτή από πιθανούς 

διεκδικητές επηρεάζεται συνεχώς από τη συμπεριφορά της εταιρίας. Η 

φήμη της εταιρίας επηρεάζεται από την ιστορία της, συγκεκριμένα την 

ανταπόκρισή της σε παλιούς διεκδικητές. Η εταιρία πρέπει προσεκτικά να 

διαχειρίζεται την εικόνα που προβάλλει στους υπάρχοντες και πιθανούς 

ανταγωνιστές. Ένα εύρος τακτικών είναι διαθέσιμο στον αμυνόμενο για
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να δείξει τις προθέσεις του για αντεκδίκηση ενάντια στους πιθανούς 

διεκδικητές. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι: 

α) Ανακοίνωση της δέσμευσης για την άμυνα της θέσης 

6) Ανακοίνωση επενδύσεων για το κτίσιμο φραγμών 

γ) Δημιουργία αμυντικών θέσεων 

δ) Παρόμοιες εγγυήσεις

ε) Αύξηση των εμποδίων εξόδου ή της ποινής για απώλεια μεριδίου 

στ) Συσσώρευση πόρων για αντεκδίκηση 

ζ) Ενθάρρυνση των ικανών ανταγωνιστών 

η) Παραδειγματισμός 

θ) Δημιουργία αμυντικών συνασπισμών

Αν έχει γίνει η επίθεση υπάρχουν κάποιες πρόσθετες τακτικές, 

γιατί η επιχείρηση γνωρίζειτ ην ταυτότητα του διεκδικητή και κάτι από 

τη στρατηγική του.

α) Διάλυση των αγορών δοκιμής ή των αγορών εισαγωγής 

6) Εισαγωγή νεόυ προϊόντος κατά τη διάρκεια της επίθεσης 

γ) Δικαστικός αγώνας

γ. Μείωση της Παρακίνησης για Επίθεση

Απαιτεί η εταιρεία να δεχτεί χαμηλότερα κέρδη σε αντίθεση με τις 

άλλες δύο τακτικές που στόχευαν στην μείωση των κερδών του 

επιτιθέμενου. Το κέρδος παρακινεί τον διεκδικητή για να κάνει την 

επίθεση Αν λοιπόν η εταιρία μειώσει τις τιμές ή πάρει κέρδη από μια 

αλληλεξαρτώμενη επιχειρηματική μονάδα αντί για μέσα από τον κλάδο , 

για παράδειγμα, ο διεκδικητής θα βλέπει λιγότερα κέρδη εάν είναι 

επιτυχής η επίθεσή του. Οι πιο σημαντικές τακτικές για την μείωση της 

παρακίνησης για επίθεση είναι: 

α) Μείωση των κερδών στόχων 

6) Διαχείρηση των προσδοκιών των ανταγωνιστών
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Kat οι τρεις τύποι τακτικών μπορούν να εφαρμοστούν πριν 

εμφανιστεί μία επίθεση αλλά και μετά. Εάν η επίθεση έχει αρχίσει η 

εταιρία δεν πρέπει να ελέγχει μόνο τη συμπεριφορά της απέναντι στον 

διεκδικητή, αλλά και το πως αυτή η συμπεριφορά μπορεί να ενθαρύνει ή 

να αποθαρρύνει άλλους διεκδικητές. Οι επενδύσεις σε αμυντικές τακτικές 

δεν πρέπει να μετριούνται σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα κέρδη 

στόχους γιατί έτσι θα αγνούν τον σκοπό τους (Porter, 1985-Dimingo, 

1990).
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8. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

8.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΜΥΡΩΝ ΣΝΑΚΣ

TASTY FOODS

Ο κλάδος των αλμυρών σνακς είναι ένα κομμάτι του γενικότερου 

κλάδου τροφίμων, του πιο σημαντικού κλάδου της Ελληνικής Βιομη

χανίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα, εκσυγχρονισμό, 

παραγωγική παρουσία και συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και νέα 

προϊόντα. Τα προϊόντα που εντάσσονται στον κλάδο των αλμυρών σνακς 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σ' αυτά που έχουν σαν βασική ύλη την 

πατάτα και β) σ' αυτά που έχουν το καλαμπόκι και τα οποία λέγονται 

extruded, λόγω της ονομασίας του μηχανήματος που τα παράγει.

Ακολουθεί η ανάλυση του κλάδου των αλμυρών σνακς.

8.1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Μένεδοε: Οι καθαρές πωλήσεις της βιομηχανίας το 1996 έφτασαν τα 

32,5 δις δραχμές και προβλέπεται το 1997 να φτάσουν τα 35 δις 

δραχμές. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι 1,3 κιλά ετησίως, πολύ 

μικρή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες.

2. Ρυθμός ανάπτυξης: Τα τελευταία τρία χρόνια η κατανάλωση των 

αλμυρών σνακς αυξάνεται με ρυθμό 7,5% ετησίως. Αναμένεται ότι θα 

αυξηθεί περισσότερο το 1997. Γενικά υπάρχουν μεγάλα περιθώρια 

ανάπτυξης διότι τα προϊόντα έχουν μόνο 25% διείσδυση στην 

Ελληνική αγορά. Πιο ειδικά τα τσιπς αναπτύσσονται με ρυθμό 25%,
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τα κυματιστά τσιπς με 44% ενώ τα extruded έχουν πτωτική πορεία 

λόγω του κορεσμού της αγοράς.

3. Κυκλικότητα: Ουσιαστικά ανύπαρκτη λόγω της συνεχούς αλλαγής 

των συνθηκών και των συντονισμένων προσπαθειών για αύξηση της 

αγοράς.

4. Εποχικότητα: Υπάρχει εποχικότητα με το μεγαλύτερο μέρος της 

κατανάλωσης να πραγματοποιείται τους χειμερινούς μήνες, περίπου το 

35%, το 25% γίνεται το φθινόπωρο με την επιστροφή στα σχολεία, το 

25% την άνοιξη όπου αρχίζει η πτώση μετά το χειμώνα και μόνο το 

15% γίνεται το καλοκαίρι παρά τη δυνατή παρουσία των προϊόντων 

και το ισχυρό merchandising την περίοδο αυτή. Η πτώση αυτή 

οφείλεται κυρίως στο ότι τα αλμυρά σνακς κατακρατούν πολύ νερό 

στον οργανισμό και δεν ενδείκνυνται για το καλοκαίρι.

5. Στάδιο στον ΚΖΠ: Βρίσκεται στην αρχή του σταδίου της ανάπτυξης, 

έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της, αλλά αναπτύσσεται με αργούς 

ρυθμούς.

6. Κέρδη βιομηχανίας: Τα καθαρά περιθώρια κερδών του κλάδου είναι 

10,3%.

β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. Παοανωγική ικανότητα του κλάδου: Παράγονται 16.500 τόνοι 

ετησίως.

2. Ευπόδια στην είσοδο των νέων αντανωνιστών: Τα εμπόδια 

εισόδου είναι πολύ υμηλά καταρχήν λόγω των οικονομιών κλίμακας 

που δημιουργούνται με την αύξηση των πωλήσεων. Η διαφοροποίηση 

του προϊόντος που επιτυγχάνεται από ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά 

και από το ισχυρό brand name. Υπάρχει επώνυμη ζήτηση των 

προϊόντων και μεγάλος βαθμός πιστότητας των πελατών, που 

εμποδίζει νέους να μπούνε στον κλάδο και ιδιαίτερα στην κατηγορία
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των extruded, όχι τόσο στα προϊόντα πατάτας. Επίσπς υπάρχουν 

μεγάλες απαιτήσεις σε κεφάλαια για τπν παραγωγή των προϊόντων, 

ενώ π εισαγωγή των προϊόντων από το εξωτερικό είναι πολύ δύσκολη 

έως αδύνατη λόγω του όγκου των κιβωτίων. Μεγάλη δυσκολία 

υπάρχει και όσον αφορά την πρόσβαση στα κανάλια διανομής. 

Υπάρχουν 25.000 σημεία πώληρης πανελλαδικά τα οποία κυρίως 

είναι μικρά καταστήματα που δύσκολα εμπιστεύονται νέους 

παραγωγούς. Μεγάλο εμπόδιο αποτελεί Kat η τεχνογνωσία των ήδη 

υπαρχόντων εταιριών, μερικές από τις οποίες είναι πολυεθνικές και 

χρησιμοποιούν μηχανήματα, μεθόδους παραγωγής, μάρκετινγκ και νέα 

προϊόντα από τη μητρική εταιρία. Οι νέοι ανταγωνιστές μπαίνουν σε 

μικρά τμήματα γιατί διαφορετικά ξέρουν ότι δα προκαλέσουν την 

αντεκδίκηση των μεγάλων εταιριών του κλάδου.

3. Ανταγωνισμόε μεταξύ των υφιστάιιενων επιγειοήσεων: Πολύ ι

σχυρός λόγω του πολύ μικρού ποσοστού διείσδυσης στην αγορά (μό

νο 25%) και του μικρού ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς. Οι 

προσπάθειες εντείνονται στην ανάπτυξη της κατηγορίας. Άλλοι 

παράγοντες που εντείνουν τον ανταγωνισμό είναι η διαφοροποίηση 

με βάση την ποιότητα και το brand name και τα υμηλά εμπόδια 

εξόδου, λόγω της δυσκολίας ρευστοποίησης των περιουσιακών 

στοιχείων, αλλά και για συναισθηματικούς λόγους, γιατί οι 

περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου είναι οικογενειακές.

4. Διαπραγυατευτική δύναμη των προυηθευτών: Προμηθευτές είναι 

οι αγρότες που δίνουν την πατάτα και το καλαμπόκι, οι χημικές βιο

μηχανίες που δίνουν αρώματα, λάδι, αλάτι, άζωτο και οι προμηθευτές 

υλικών συσκευασίας. Η διαπραγματευτική τους δύναμη είναι μικρή 

λόγω του μεγάλου αριθμού τους, της μεγάλης προσφοράς των 

βασικών πρώτων υλών και του χαμηλού κόστους μετακίνησης από τον 

ένα προμηθευτή στον άλλο. Οι πολυεθνικές εκμεταλλεύονται την
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εναλλακτική λύση των προμηθευτών της μητρικής εταιρίας, για να 

συμπιέζουν τις τιμές προς τα κάτω.

5. Διαποαναατευτική δύναμη των ανοοαστών: Μεγάλη είναι η 

δύναμη των σούπερ μάρκετ λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που 

αγοράζουν, του μεγάλου βαθμού συγκέντρωσης τους, της πλήρης 

πληροφόρησης για τις συνθήκες ζήτησης, τις πραγματικές τιμές 

αγοράς και το κόστος παραγωγής και της δυνατότητας για 

καθετοποίηση είτε με παραγωγή, είτε με εισαγωγή του προϊόντος (π.χ. 

Continent). Οι μόνοι παράγοντες που μειώνουν σε κάποιο βαθμό τη 

δύναμη τους είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος που μειώνει τη 

δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικών ετικετών (own labels) και τα μεγάλα 

περιθώρια κέρδους των αγοραστών (φτάνουν το 28%). Η 

διαπραγματευτική δύναμη των χονδρεμπόρων είναι μικρή λόγω της 

έλλειμης οργάνωσης τους.

6. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα: Η κατηγορία των αλμυρών 

σνακς είναι πολύ ευάλωτη γι' αυτό και η απειλή από τα υποκατάστατα 

είναι μεγάλη και προέρχεται από όλα τα υπόλοιπα σνακς, κρουασάν, 

μπισκότα, σοκολάτα, τσίχλες, καραμέλες, χάμπουργκερ και οτιδήποτε 

άλλο καλύπτει τη στιγμιαία πείνα.

γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. Κοινωνικοί: Η τάση για υγιεινή ζωή και διατροφή, όπως και η 

κοινωνική καμπάνια κατά των σνακς, που δε θεωρούνται υγιεινά για 

τα παιδιά, επηρεάζουν αρνητικά τις πωλήσεις των σνακς. Στα αστικά 

κέντρα οι έντονοι ρυθμοί ζωής και η τάση για γρήγορο φαγητό 

επηρεάζει θετικά.

2. Πολιτικοί - οικονομικοί: Η γενικότερη οικονομική κρίση επηρεάζει 

αρνητικά τις πωλήσεις των σνακς, γιατί πρόκειται για αυθόρμητη 

αγορά και όχι προγραμματισμένη, στις οποίες έχει περιοριστεί ο
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καταναλωτής λόγω του μειωμένου εισοδήματος. Επίσης αρνητικά 

επηρεάζουν τον κλάδο και οι πολιτικές καμπάνιες που δεν 

υποστηρίζουν καθόλου τον κλάδο.

3. Δημονοααιικοί: Η υπογεννητικότητα που μελλοντικά θα οδηγήσει σε 

μείωση των νέων που είναι οι κύριοι καταναλωτές του κλάδου θα 

επηρεάσει αρνητικά τις ηωλήσεις μακροπρόθεσμα.

4. Τεγνολονικοί: Η συνεχής ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της τε

χνολογίας βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας και στη διατήρηση 

της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

5. Νομοθετικοί: Νόμοι που αναφέρονται στην προστασία του

περιβάλλοντος, στα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται, στην υπο

χρέωση για περιορισμό της δραστηριότητας περιορίζουν τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων. Αρνητικά επηρεάζει τις ηωλήσεις και ο νόμος που 

απαγορεύει την πώληση των σνακς στα σχολεία για λόγους υγιεινής.

6. Φυσικοί: Επηρεάζουν την παραγωγή της πατάτας και του

καλαμποκιού τόσο ως προς την προσφερόμενη ποσότητα όσο και ως 

προς την ποιότητα, τα οποία επηρεάζουν τη δυνατότητα παραγωγής 

του προϊόντος και τη διατήρηση της σταθερής ποιότητας του.
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8.1.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στον κλάδο των αλμυρών σνακς δραστηριοποιούνται 7 επιχειρή

σεις, από τις οποίες οι τέσσερις πρώτες καλύπτουν σχεδόν όλη την 

αγορά ενώ οι άλλες τρεις έχουν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό (λιγότερο 

του 1%). Οι τέσσερις επώνυμες εταιρίες είναι η TASTY FOODS, η 

CHIPITA, ο TSAKIRIS και ο ΤΟΤΤΗΣ. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές 

στον κλάδο των σνακς είναι οι τρεις πρώτες που καταλαμβάνουν το 96- 

97% της συνολικής παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα η TASTY FOODS 

κατέχει το 73%, π CHIPITA το 13% και ο TSAKIRIS 10-11%.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της TASTY FOODS είναι η 

ποιότητα των προϊόντων της. Κύριες δυνάμεις της είναι:

• Το ισχυρό brand name της

• Το ισχυρό δίκτυο διανομής

• Η οικονομική της ευχέρεια λόγω του ότι είναι μία υγιής και 

κερδοφόρα επιχείρηση

• Η μεγάλη διαπραγματευτική της δύναμη λόγω του ότι είναι θυγατρική 

μιας μεγάλης πολυεθνικής

• Η δυνατότητα να φέρνει νέα προϊόντα και μεθόδους παραγωγής από 

τη μητρική εταιρία, να χρησιμοποιεί τεχνικές και μηχανήματα, κοινό 

μάρκετινγκ και κοινές διαφημίσεις με αποτέλεσμα τη μείωση των 

εξόδων

Κύρια αδυναμία της είναι η μικρή ευελιξία λόγω του μεγέθους της 

που την εμποδίζει να εκμεταλλευτεί τις μικρές ευκαιρίες που τυχόν 

παρουσιάζονται στην αγορά.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της CHIPITA είναι ότι 

δραστηριοποιείται και σε άλλους κλάδους υποκατάστατων των σνακς. Αν 

υποστεί ζημία στον κλάδο των σνακς μπορεί να μεταφέρει χρήματα από 

τους άλλους κλάδους (π.χ. κρουασάν στα οποία είναι ηγέτης). Κύριες
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δυνάμεις της είναι η καλή πρόσβαση στα κανάλια διανομής, το brand 

name της και η ευελιξία της. Κύρια αδυναμία της είναι ότι δεν έχει 

δώσει μεγάλη βαρύτητα ακόμα στην ποιότητα και στην προσέγγιση του 

καταναλωτή.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του TSAKIRI είναι ότι 

δραστηριοποιείται μόνο στην πατάτα και έχει δημιουργήσει πιστούς 

καταναλωτές κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Κύριες δυνάμεις του 

είναι το ότι έχει δημιουργήσει επώνυμο προϊόν και η ευελιξία του. 

Κύριες αδυναμίες του είναι ότι δεν έχει προχωρήσει στην ποιότητα και 

στην προσέγγιση του καταναλωτή και ότι δεν έχει δικό του δίκτυο 

διανομής, αλλά συνεργάζεται με μία εμπορική εταιρία.
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8.1.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η κατανάλωση των αλμυρών σνακς γίνεται κυρίως από άτομα 

ηλικίας 6-20 ετών, οποιοσδήποτε κοινωνικής τάξης που αγοράζουν το 

προϊόν για ευχαρίστηση.

Η τμηματοποίηση της αγοράς γίνεται με βάση την ηλικία και 

διακρίνονται τα εξής τμήματα: Άτομα ηλικίας 6-12 ετών τα οποία 

καταναλώνουν κυρίως την κατηγορία των extruded. Άτομα ηλικίας 12-20 

τα οποία καταναλώνουν τα κυματιστά τσιπς. Άτομα ηλικίας 20 και άνω 

τα προϊόντα που δεν έχουν τυρί (π.χ. Πιτσίνια, Φουντούνια). Τα προϊόντα 

πατάτας καταναλώνονται από όλες τις παραπάνω κατηγορίες.

Οι καταναλωτές επιλέγουν το προϊόν με βάση τη γεύση, τη 

συσκευασία, την εικόνα που έχουν δημιουργήσει για το προϊόν, την τιμή 

και την μυχολογία της στιγμής γιατί είναι ένα προϊόν που αγοράζεται 

αυθόρμητα.

Η τάση για υγιεινή ζωή και διατροφή και για προϊόντα με 

λιγότερες θερμίδες επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση των σνακς γιατί 

έχουν πολλές θερμίδες και δεν θεωρούνται υγιεινά.

Υπάρχει στροφή των καταναλωτών προς την πατάτα λόγω του ότι 

θεωρείται πιο υγιεινή γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία γεύσεων στην 

πατάτα και στη μείωση των extruded. Γίνεται μια προσπάθεια από τις 

εταιρίες να στρέμουν τον καταναλωτή στις μεγαλύτερες συσκευασίες, 

κάτι που το έχουν καταφέρει ως ένα βαθμό, ώστε να αυξήσουν την κατά 

κεφαλήν κατανάλωση.
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8.1.4. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον 

είναι η ανάπτυξη της αγοράς είτε με τη δημιουργία νέων προϊόντων είτε 

με την είσοδο σε νέες αγορές, π αύξηση της διείσδυσης και της κατά 

κεφαλή κατανάλωσης.

Οι απειλές που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον

είναι:

• Η υπογεννητικότητα που μακροπρόθεσμα θα συντελέσει στη μείωση 

των καταναλωτών-στόχων

• Η τάση για υγιεινή ζωή και διατροφή σε συνδυασμό με την αντίλημη 

ότν τα σνακς δεν είναι υγιεινά

• Η ανάπτυξη υποκατάστατων κατηγοριών (π.χ. Bake Rolls)

• Η οικονομική ύφεση

• Η ανάπτυξη των ιδιωτικών ετικετών
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8.1.5. Η ΕΤΑΙΡΙΑ TASTY FOODS

Ιδρύθηκε το 1970 ως ιδιωτική εταιρία από τον κ. Μιτξάλη 

μετανάστη από την Αμερική. Ξεκίνησε φτιάχνοντας τσιπς και στη συνέ

χεια εμπλούτισε τα προϊόντα της. Το 1987 εξαγοράστηκε από την 

PEPSICO FOODS INTERNATIONAL ή FRITOLAY EUROPE που είναι 

η αμερικάνικη εταιρία FRITOLAY στην Ευρώπη. Το 1992 ως PEPSICO 

εξαγόρασε την BEST FOODS τον κυριότερο ανταγωνιστή της στην 

Ελλάδα. Στην ελληνική αγορά διατηρεί την επωνυμία TASTY FOODS.

Όραμα της εταιρίας είναι να γίνει η πιο δημοφιλής επιχείρηση 

σνακς στην Ελλάδα, παρέχοντας στον καταναλωτή την καλύτερη δυνατή 

ποιότητα στα προϊόντα που πουλάει και στις υπηρεσίες που παρέχει.

Οι πωλήσεις της εταιρίας έχουν ανοδική τάση. Στις περιοχές της 

Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης πραγματοποιείται το 33% των 

πωλήσεων ενώ το υπόλοιπο 77% γίνεται στη λοιπή Ελλάδα με τον 

κυριότερο όγκο στην Αττική.

Οι πωλήσεις της ανά κανάλι διανομής είναι:

75% - χονδρεμπόριο 25% - σούπερ μάρκετ

Οι πωλήσεις της ανά προϊόν είναι:

Extruded (Cheetos σε διάφορες ποικιλίες, πιτσίνια, φουντούνια, 

3D's χωνάκια και Poppers) - 51%.

Πατάτες (απλά και κυματιστά τσιπς σε διάφορες γεύσεις) - 33-35%.

Τσίχλες (ORBIT και WRIGLEY'S σε διάφορες γεύσεις), 

καραμελικά και κορν φλέικς - 14-16%.

Αντικειμενικός σκοπός της εταιρίας είναι ο διπλασιασμός των 

πωλήσεων της κάθε πέντε χρόνια κυρίως μέσω προβολής της ποιότητας, 

π δημιουργία ισχυρού ονόματος και η αύξηση της διείσδυσης στην 

αγορά.
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Στρατηγικός προσανατολισμός της είναι να περιορίσει τις 

μπράντες της βάζοντας τις κάτω από μία ομπρέλα, με σκοπό να 

δημιουργήσει συγκριτικό πλεονέκτημα στα έξοδα (π.χ. τα CHEETOS 

παλιά ήταν πέντε διαφορετικές μάρκες).

Όσον αφορά τη γενική κατεύθυνση της εταιρίας, 

προσανατολίζεται στην ανάπτυξη και η επιχειρηματική στρατηγική της 

είναι η διαφοροποίηση στην ποιότητα, την αναγνωρισιμότητα και το 

brand name.

Στο προϊόν της προσπαθεί να δημιουργήσει επώνυμη ζήτηση και 

για τα τσιπς και να διατηρεί σταθερή την ποιότητα όλων των προϊόντων 

της.

Στην τιμή προσπαθεί να είναι πάντα 5% πάνω από τους 

ανταγωνιστές γιατί θεωρεί ότι η τιμή δηλώνει την ποιότητα.

Στη διανομή έχει καλύμει το 98% και στοχεύει στην 100% κάλυμη 

του υπάρχοντος δικτύου (25.000 σημεία) και στη δημιουργία νέων 

σημείων διανομής (π.χ. video club, μαγαζιά με παιχνίδια).

Στην προβολή και προώθηση κάνει δυναμική διαφήμιση στην 

τηλεόραση και θα προσπαθήσει να κάνει κοινή διαφήμιση παγκόσμια. 

Ήδη η διαφήμιση της τώρα παίζεται σε πολλές χώρες και το μόνο που 

αλλάζει είναι η επωνυμία των τσιπς στο σακουλάκι, που σε κάθε χώρα 

είναι διαφορετική. Προωθήσεις γίνονται με γευστικές δοκιμές και 

δειγματοδιανομές. Χορηγίες όπως αυτή στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας 

στο ποδόσφαιρο. Μελλοντικά θα αναλάβει κάποια events κάτω από την 

ομπρέλα της TASTY.

Η εταιρία δηλώνει το κοινωνικό προφίλ της με διάφορες 

φιλανθρωπικές ενέργειες σε ορφανοτροφεία, ιδρύματα και στο Bravo που 

γινόταν ένας έρανος για παιδιά. Σε όλα αυτά εμφανίζεται ο CHESTER ο 

ήρωας της TASTY και δίνει τα χρήματα. Επίσης εμφανίστηκε στο νέο
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κατάστημα παιχνιδιών της Θεσσαλονίκης το Jumbo ο CHESTER και 

μοίραζε δώρα στα παιδιά.

Η TASTY FOODS λόγω της ηγετικής θέσης της στην αγορά των 

αλμυρών σνακς ακολουθεί ένα συνδυασμό αμυντικών στρατηγικών.

• Υπεράσπιση θέσηε: Η στροφή των καταναλωτών προς την πατάτα 

που είναι το αρχικό προϊόν της εταιρίας, την οδηγεί σε μία οχύρωση 

της κατηγορίας με συνεχή διαφημιστική υποστήριξη, δειγματοδιανομές 

και παράλληλα εμπλουτισμό της με διάφορες γεύσεις, ώστε να 

καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών της και να 

αυξήσει την αφοσίωση τους και την επαναλαμβανόμενη αγορά τους.

• Άμυνα με αντεπιδέσειε: Όταν γίνεται κάποια προσφορά στα κανάλια 

διανομής είτε εκπτωτική, είτε κιβωτιακή από τους ανταγωνιστές, τότε η 

TASTY κάνει κάποια προσφορά μικρότερη αλλά ικανή να βγάλει τους 

ανταγωνιστές από το χώρο.

Όταν ο TSAKIRIS μπήκε στη Β. Ελλάδα πολύ δυναμικά, φτάνοντας 

και έκπτωση 50%, τότε η TASTY ενεργοποίησε το τμήμα πωλήσεων 

της, το οποίο γέμιζε τα ράφια των σούπερ μάρκετ με τα δικά της 

προϊόντα και έβγαζε τα προϊόντα του TSAKIRI στην άκρη. Μ' αυτόν 

τον τρόπο ενίσχυσε την παρουσία της στα κανάλια διανομής και 

παράλληλα έκανε το λιανοπωλητή να πιστέμει ότι το προϊόν του 

ανταγωνιστή της δεν έχει ζήτηση. Η ενέργεια αυτή ήταν πολύ 

επιτυχημένη και είχε σαν αποτέλεσμα η TASTY να μη χάσει μερίδιο 

από τους υπάρχοντες πελάτες της, αλλά το μερίδιο που πήρε ο 

TSAKIRIS να το αποσπάσει από τους άλλους δύο ανταγωνιστές.

• Άμυνα με αναδίπλωση: Η στρατηγική αυτή ακολουθήθηκε στα κορν 

φλέικς τα οποία βέβαια δεν ανήκουν στον κλάδο των αλμυρών σνακς. 

Τα κορν φλέικς είναι στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και η 

επιχείρηση έκρινε ότι πλέον δεν είναι κερδοφόρα η υποστήριξη τους
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και γΓ αυτό μείωσε τις ποικιλίες από εφτά σε δύο με προοπτική 

αργότερα να τα αποσύρει τελείως.
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της', Επιλογή, Μάιος 1995, ρ. 82-102.
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8.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

Ο χώρος των σούπερ μάρκετ είναι ο δυναμικότερος κλάδος του 

ελληνικού εμπορίου, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι κλάδοι 

εμφανίζουν έντονα σημάδια ύφεσης. Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες, αυτή 

των τροφίμων και αυτή των άλλων προϊόντων που δεν κατατάσσονται 

στα τρόφιμα. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν σούπερ μάρκετ όπως το 

Praktiker. Στην κατηγορία των τροφίμων ανήκουν και σούπερ μάρκετ που 

εξειδικεύονται στο χονδρεμπόριο (π.χ. Makro). Ακολουθεί η ανάλυση του 

κλάδου των σούπερ μάρκετ που ανήκουν στην κατηγορία των τροφίμων.

8.2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Μέγεδοσ: Το 1996 ο κύκλος εργασιών των 11 μεγαλύτερων αλυσίδων 

σούπερ μάρκετ ανήλθε σε 1.600 τρις δραχμές.

2. Ρυθμόε ανάπτυΗηε: Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου 

εργασιών των σούπερ μάρκετ από το 1995-1996 είναι 15%. Το 

ποσοστό αυτό έχει μειωθεί λόγω της ανακατανομής των μεριδίων με 

την εισαγωγή ξένων επιχειρήσεων.

3. Κυκλικότητα: Υπάρχει μια πολύ περιορισμένη μορφή επανάλημης. 

Υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις που οφείλονται κυρίως στις αλλαγές 

των καταναλωτικών συνηθειών.

4. Επογικότητα: Υπάρχει μικρή εποχικότητα στις πωλήσεις, η οποία 

επηρεάζεται από τις διακοπές. Η μετακίνηση του πληθυσμού οδηγεί 

και σε μετακίνηση των αγορών. Στη σαιζόν του Ιουλίου-Αυγούστου 

παρουσιάζονται οι μικρότερες πωλήσεις. Το Σεπτέμβριο ξεκινάει η 

άνοδος με αποκορύφωμα τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα ως
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το Μάρτιο παρουσιάζεται μια μικρή πτώση και μετά ξεκινάει η άνοδος 

με αποκορύφωμα το Πάσχα.

5. Στάδιο στον ΚΖΠ: Ο κλάδος βρίσκεται στην ωρίμανση και 

συγκεκριμένα μετά από μια πενταετία ανόδου βρίσκεται στο 

υμηλότερο σημείο ανόδου και αναμένεται μία εξισορρόπηση της 

κατάστασης.

6. Κέρδη κλάδου: Τα περιθώρια κερδών του κλάδου κυμαίνονται από 

1,5-2,5%. Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν πτωτική πορεία λόγω 

του έντονου ανταγωνισμού.

6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. Παραγωγική δυναμικότητα: Το μόνο που μπορεί να Θεωρηθεί ως 

παραγωγή στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, είναι οι ιδιωτικές ετικέτες 

(own labels). Δεν παράγονται βέβαια από τα σούπερ μάρκετ με 

καθετοποίηση αλλά θεωρούνται δικά τους προϊόντα. Τα προϊόντα 

αυτά έχουν το προνόμιο της μειωμένης τιμής, γεγονός που θα 

οδηγήσει στην ανάπτυξή τους τα επόμενα χρόνια, σε συνδυασμό με 

το γεγονός ότι ο καταναλωτής εξοικιώνεται μ' αυτά.

2. Ειιπόδια στην είσοδο των νέων ανταγωνιστών: Τα εμπόδια είναι 

πολύ υμηλά λόγω των οικονομιών κλίμακας που εμφανίζονται, αλλά 

και των υμηλών απαιτήσεων, τόσο σε κεφάλαια για πάγιες 

εγκαταστάσεις και διαφημιστικές δαπάνες, όσο και σε κεφάλαια 

κίνησης. Επίσης τα εμπόδια αυξάνονται λόγω της εμπειρίας που 

έχουν αποκτήσει οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

Βέβαια, δεν υπάρχουν εμπόδια για την είσοδο των ξένων αλυσίδων, 

οι οποίες έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα απαραίτητα 

κεφάλαια για την είσοδό τους.

3. Αντανωνισιιόε μεταξύ των υφιστάιιενων επινΕΐοήσεων:

Εντονότατος ανταγωνισμός λόγω του μεγάλου αριθμού ανταγωνιστών
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με ισοδύναμο μέγεθος, ο οποίος οδηγεί πολλές φορές και σε 

πωλήσεις κάτω του κόστους, με αποτέλεσμα να ωφελείται ο τελικός 

καταναλωτής, και παράλληλα αυξάνει την ανάγκη για διαφήμιση.

4. Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών: Πολύ μικρή λόγω 

της μετατόπισης της δύναμης από τους προμηθευτές (οποιαδήποτε 

βιομηχανία δίνει τα προϊόντα της) στις αλυσίδες. Οι αλυσίδες είναι 

πολύ σημαντικοί πελάτες για τους προμηθευτές και το κόστος 

μετακίνησης τους σε άλλους προμηθευτές είναι πολύ χαμηλό. Η 

μετατόπιση της δύναμης οφείλεται στη χωροταξική μονοπώληση 

ορισμένων περιοχών στα αστικά και επαρχιακά κέντρα. Αυτό δίνει τη 

δυνατότητα σε πολλές αλυσίδες, να επιβάλλουν στους προμηθευτές 

εκτός από τα οφέλη που δικαιολογούν οι οικονομίες κλίμακας, ένα 

σωρό έκτακτες παροχές.

5. Διαπραγματευτική δύναμη των ανοοαστών: Αντίθετα αυξάνεται η 

δύναμη των αγοραστών, λόγω του μεγέθους και των μεγάλων 

ποσοτήτων που μπορούν να απορροφήσουν, του χαμηλού κόστους 

μετακίνησης τους, αλλά και λόγω της αύξησης των απαιτήσεων και 

της ενημέρωσης τους σχετικά με τις συνθήκες και τις τιμές της 

αγοράς.

6. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα: Υποκατάστατα προϊόντα για 

το σούπερ μάρκετ θεωρούνται τα μεμονωμένα καταστήματα που 

πουλάνε τα είδη που περιέχει (π.χ. ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, φούρνος 

κ.τ.λ) και η απειλή είναι μεγάλη λόγω της αντίλημης των 

καταναλωτών ότι αυτά διαθέτουν πιο φρέσκα προϊόντα.

γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. ΓΊολΐτικοί-οικονουικοί: Η οικονομική κρίση και η πολιτική αστάθεια 

επηρεάζουν αρνητικά τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ.

106



2. Δημογραφικοί: Η υπογεννητικότητα δημιουργεί συρρίκνωση των 

στρωμάτων και πορεία προς μια κοινωνία γερόντων, το οποίο 

μακροπρόθεσμα Θα επηρεάσει αρνητικά την καταναλωτική δύναμη.

3. Τεγνολονικοί: Όλες οι οργανωμένες επιχειρήσεις προκειμένου να 

είναι ανταγωνιστικές, να πετυχαίνουν οικονομίες κλίμακας και να 

μειώνουν τα έξοδα τους, δηλαδή να επιβιώσουν πρέπει να 

ακολουθουν τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα. Η οργάνωση και ο 

τρόπος λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων πρέπει να στηρίζεται στα 

συστήματα διαχείρισης γραμμικού κώδικα (Bar-code) και στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο.

4. Νοιιοθετικοί: Οι νόμοι που καθορίζουν το ωράριο, αυτοί που 

προστατεύουν τον καταναλωτή από παράνομες προσφορές και αυτοί 

που προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό επηρεάζουν τη 

δραστηριότητα των σούπερ μάρκετ.
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8.2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται περίπου 1.600 σούπερ μάρκετ, 

αριθμός μεταβαλλόμενος, δεδομένου ότι ο κλάδος εμφανίζει έντονη 

εξελικτική πορεία. Από αυτά τα 945 ανήκουν στις 91 καταμετρημένες 

αλυσίδες που κατέχουν πάνω από 3 καταστήματα. Από το 1990 έως το 

1994 τα παντοπωλεία μειώθηκαν από 20.682 σε 10.459, ενώ οι αλυσίδες 

σούπερ μάρκετ διπλασιάστηκαν στο ίδιο διάστημα. Οι 12 μεγαλύτερες 

αλυσίδες κατέχουν το 80% του συνολικού κύκλου εργασιών που 

πραγματοποιείται από το λιανεμπόριο τροφίμων. Η επέκταση των 

αλυσίδων στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο σε ίδιες επενδύσεις και σε ένα 

μικρό ποσοστό σε εξαγορές και φραντσάιζινγκ.

Στην αγορά της Βορείου Ελλάδος δραστηριοποιούνται αρκετές 

μεγάλες αλυσίδες όπως ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, CONTINENT, MAKRO, ΜΠΙΣΚΑΣ, ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ, 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, 2 ΑΛΦΑ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ.

Η Β. Ελλάδα και ιδιαίτερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης 

αποτέλεσε το κυριότερο πεδίο σκληρού και παρατεινόμενου 

ανταγωνισμού, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας. Συνεχίζεται η 

ανάπτυξη των αθηναϊκών αλυσίδων στην οποία οι ισχυρές τοπικές 

απαντούν με οργανωτικές αλλαγές που τις απομακρύνουν από το 

επαρχιώτικο μοντέλο οργάνωσης και νέα μεγαλύτερα καταστήματα.

Οι κυριότεροι ανταγωνιστές του κλάδου στη Β. Ελλάδα είναι ο 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, το CONTINENT, ο ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο ΜΠΙΣΚΑΣ 

και ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΑΟΥ είναι η 

ισχυρή διαπραγματευτική του δύναμη λόγω του ότι είναι ο ισχυρότερος 

του κλάδου πανελλαδικά. Κύριες δυνάμεις του είναι το μέγεθος, η 

οικονομική δυνατότητα του, ο συνεταιρισμός του με το CONTINENT και
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η δυνατότητα ελαχιστοποίησης του κόστους του. Κύρια αδυναμία του 

είναι ότι δεν μπορεί να φτάσει κοντά στον καταναλωτή.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του CONTINENT είναι το μέγεθος 

των καταστημάτων, στη Β. Ελλάδα είναι δύο σημεία μαζικής εστίασης 

των καταναλωτών. Κύριες δυνάμεις του είναι η ποικιλία των προϊόντων 

που διαθέτει, οι τιμές και οι προσφορές, η διαφήμιση και η οικονομική 

ευρωστία του. Κύριες αδυναμίες του είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα να 

απευθύνεται σε ευρύ καταναλωτικό κοινό λόγω της μικρής διασποράς 

του και το ότι δεν είναι ελληνική επιχείρηση.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΜΠΙΣΚΑ είναι η αυξημένη 

διαπραγματευτική του δύναμη λόγω της συμμετοχής του σε ομίλους 

όπως ο ΕΑΟΜΑΣ και ο ΕΛΣΥΝ. Κύρια αδυναμία του είναι ότι δεν έχει 

μεγάλα περιφερειακά καταστήματα.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. είναι το 

φιλικό περιβάλλον και η σωστή εξυπηρέτηση. Κύριες δυνάμεις της είναι:

• Τα σαράντα δύο σημεία πώλησης στρατηγικά διασκορπισμένα

• Η ελληνικότητα της επιχείρησης

• Ο ανθρώπινος παράγοντας και το καλό κλίμα συνεργασίας σε όλα τα 

επίπεδα

• Η συνεργασία της με την Α-Β ΒΑΣΙΑΟΠΟΥΛΟΣ

Κύριες αδυναμίες της είναι το αυξημένο κόστος για την προσφορά 

καλύτερων υπηρεσιών, προκειμένου να ικανοποιήσουν τους πελάτες και 

να δημιουργήσουν ένα φιλικό περιβάλλον και το γεγονός ότι δεν 

μπορούν να ανταγωνιστούν το φαινόμενο του υπερκαταστήματος.
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8.2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Καταναλωτές όλων των ηλικιών μέσης και μεσοανώτερης 

κοινωνικής τάξης, τολμηροί στις αγορές τους, που πιστεύουν ότι αξίζει 

να πληρώνουν κάτι περισσότερο για την ποιότητα, απαιτητικοί και 

ενημερωμένοι.

Η τμηματοποίηση της αγοράς γίνεται με βάση το βιοτικό επίπεδο 

του πληθυσμού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της κάδε 

περιοχής. Ανά κατηγορία καταστημάτων γίνεται εξειδικευμένο 

μάρκετινγκ (category management). Για παράδειγμα, σε αναβαθμισμένες 

περιοχές τοποθετούνται περισσότερα ντελικατέσεν, στην Ξάνθη και την 

Κομοτηνή δίνεται έμφαση στον καφέ, το τσάι και γενικά όλα τα 

προϊόντα που έχουν το μουσουλμανικό στοιχείο, στην Καβάλα έμφαση 

στα θαλασσινά.

Τμηματοποίηση γίνεται και με βάση την πιστότητα των 

καταναλωτών στο σούπερ μάρκετ. Το 20% των καταναλωτών είναι 

πιστοί, οι οποίοι αν βρουν σωστή εξυπηρέτηση και φιλικό περιβάλλον 

ανταποκρίνονται καλύτερα και μένουν στην επιχείρηση, ενώ το 80% 

είναι περιστασιακοί, οι οποίοι αν βρουν χαμηλότερες τιμές φεύγουν.

Οι καταναλωτές επιλέγουν το σούπερ μάρκετ με βάση την 

εξυπηρέτηση, τη φήμη, την ποικιλία, τις τιμές, την εμφάνιση και το χώρο 

πάρκινγκ. Έρευνα έχει δείξει ότι οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης 

ελκύονται περισσότερο από τα εκπτωτικά κουπόνια.

Σύγχρονη τάση που επικρατεί είναι οι ολοκληρωμένες αγορές σε 

ένα σημείο, που οδηγούν τα σούπερ μάρκετ στον εμπλουτισμό των 

τμημάτων που έχουν (προσθήκη αρτοποιείου, οπωροπωλείου, 

κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου).
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Οι τάσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές βελτιώνουν τη 

διαπραγματευτική δύναμη των σούπερ μάρκετ και αυξάνουν τα περιθώρια 

κέρδους τους.

Η τάση για ιδιωτικές ετικέτες (own labels), η κατανάλωση των 

οποίων στο μέλλον φαίνεται ότι 8α αυξηθεί πολύ, αφενός γιατί ο 

καταναλωτής 8α εξοικειωθεί με αυτά και αφετέρου λόγω τπς μικρότερης 

τιμής τους, 8α ευνοήσει τα κέρδη των σούπερ μάρκετ.

Οι αλλαγές που παρουσιάζονται στην στάση των καταναλωτών 

είναι ότι ξέφυγαν από τον υπερκαταναλωτισμό και στρέφονται σε 

περισσότερες επισκέμεις στο κατάστημα με μειωμένο "καλάθι αγορών", 

γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ. Ο 

καταναλωτής θέλει με τα λιγότερα χρήματα και το λιγότερο χρόνο να 

ηετύχει το μέγιστο αποτέλεσμα.

Ο σύγχρονος καταναλωτής, αναμένεται και στην Ελλάδα να 

σταματήσει να εντυπωσιάζεται από τον πλούτο και την πολυτέλεια του 

τεράστιου σούπερ μάρκετ και να αρχίσει να δίνει σημασία στη ζεστασιά, 

την προσωπική εξυπηρέτηση, την αναγνώριση και την αντιμετώπισή του 

ως ατόμου. Φυσικά δε μιλάμε για επιστροφή στο παρελθόν. Όλα τα 

θετικά στοιχεία της εξέλιξης θα διατηρηθούν και θα προωθηθούν.
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8.2.4 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

Ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας σ/μ ΜΑΣΟΥΤΗΣ έγινε το 1976 και μέχρι 

το 1990 αυξήθηκαν σε 14 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το 1990 έγιναν 

τα πρώτα βήματα στην επαρχία και συγκεκριμένα στην Κατερίνη, 

Αλεξανδρούπολη και Ορεσπάδα. Η επέκταση συνεχίστηκε σιγά-σιγά σ' 

όλη τη Βόρειο Ελλάδα και σήμερα απαριθμεί 42 καταστήματα σε 

στρατηγικά σημεία της Μακεδονίας που την κατατάσσουν στην ηγετική 

θέση στο χώρο του λιανεμπορίου της Β. Ελλάδας και μέσα στις 10 

πρώτες σε πανελλαδικό επίπεδο. Διαθέτει επίσης 4 κεντρικές αποθήκες 

και σε μερικά από τα σούπερ μάρκετ της λειτουργούν πρατήρια βενζίνης. 

Επίσης ένα αρκετά μεγάλο χώρο καταλαμβάνει και ένα υποκατάστημα 

της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας. Παράλληλα η 

επιχείρηση σύστησε όμιλο κοινών αγορών με την Α-Β 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ με αποτέλεσμα να αυξήσει τη διαπραγματευτική της 

δύναμη.

Το όραμα της επιχείρησης είναι να συνεχίσει να έχει τη 

δυνατότητα να καλύπτει τις εξελισσόμενες ανάγκες του καταναλωτή και 

τις νέες τάσεις στην αγορά.

Όσον αφορά το προφίλ της επιχείρησης προς τον καταναλωτή, 

έχει δοθεί έμφαση στα καταστήματα, ώστε να είναι προσεγμένα και 

καλοστημένα, να προδιαθέτουν τον καταναλωτή ότι θα συναντήσει ένα 

ζεστό και φιλικό περιβάλλον όπου θα βρει μεγάλη ποικιλία και πολύ 

καλή εξυπηρέτηση.

Οι ευκαιρίες που δίνονται από το εξωτερικό περιβάλλον είναι:

• Η δημιουργία μεγαλύτερων καταστημάτων ώστε σε λιγότερα σημεία 

να συγκεντρώσουν περισσότερες πωλήσεις

• Επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές και εκτός Β. Ελλάδος
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• Η επιστροφή των καταναλωτών στην αναζήτηση του φιλικού περιβάλ

λοντος και της προσωπικής εξυπηρέτησης

• Η επέκταση των ιδιωτικών ετικετών (own labels)

Οι απειλές που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον

είναι:

• Η επέκταση των ανταγωνιστών στις πόλεις που ήταν μονοπώλιο του 

ΜΑΣΟΥΤΗ η οποία 8α έχει σαν αποτέλεσμα την ανακατανομή των 

μεριδίων

• Η εισαγωγή των ξένων αλυσίδων και ειδικά των Υπερμάρκετ και των 

Discount stores

Η τάση των πωλήσεων της ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. είναι ανοδική τα 

τελευταία πέντε χρόνια. Οι πωλήσεις της γίνονται στη Βόρειο Ελλάδα.

Στόχοι της επιχείρησης είναι η επέκταση με νέα καταστήματα, η 

δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος για να μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά 

και η διατήρηση της δυναμικής που τους χαρακτηρίζει στην πρώτη θέση 

της Β. Ελλάδος. Οι στόχοι του μάρκετινγκ είναι η προσέλκυση του 

πελάτη και η εξασφάλιση της πίστης του στο κατάστημα.

Η επιχείρηση προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη με 

επικέντρωση τη Β. Ελλάδα, χωρίς να αποκλείει και την ανάπτυξη της 

έξω από αυτή.

Προϊόν είναι η ίδια η εταιρία, το όνομα της. Προσπαθεί να έχει 

φιλικό προφίλ, ωραίο περιβάλλον, καλή εξυπηρέτηση, μεγάλη ποικιλία 

κατηγοριών προϊόντων, σύγχρονη τεχνολογία. Όσον αφορά την τιμή, 

προσπαθεί να έχει φθηνές τιμές παρά το μεγαλύτερο κόστος που έχει 

και να προσφέρει ίσες ευκαιρίες αγορών ή ίσως και καλύτερες από τους 

ανταγωνιστές της. Πολλές φορές γίνονται προσφορές σε κάποια 

προϊόντα η τιμή των οποίων πλησιάζει το κόστος τους. Όσον αφορά τη 

διανομή της γίνεται στρατηγική επιλογή των σημείων στα οποία γίνονται 

τα καταστήματα. Όσον αφορά την προβολή και προώθηση γίνεται
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διαφημιστική καμπάνια που περιλαμβάνει ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπο 

και γιγαντοαφίσες με στόχο να προβάλει το προφίλ της επιχείρησης και 

να περάσει στον καταναλωτή τη φιλοσοφία ότι η επιχείρηση στέκει 

δυναμικά στο χώρο και κατέχει την πρώτη θέση. Διανέμεται έντυπο 

προσφορών κάθε μήνα με σκοπό να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει τον 

καταναλωτή. Παρέχονται κίνητρα για. προσέλκυση του καταναλωτή όπως 

δώρα από διαγωνισμούς και εκδηλώσεις μέσα στο κατάστημα. 

Διατηρούνται καλές δημόσιες σχέσεις με όλους τους συνεργάτες και με 

τους τελικούς καταναλωτές. Επίσης γίνονται εκπτώσεις, διανέμονται 

εκπτωτικά κουπόνια, γίνεται δωρεά ή πώληση σε συμβολική τιμή 

διαφόρων προϊόντων (πιάτα, ποτήρια, κλπ.) με τη συγκέντρωση 

κουπονιών. Στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούνται κυρίως εκπτωτικά 

κουπόνια και περισσότερο στα τρόφιμα. Επίσης πιο δημοφιλής μέθοδος 

είναι τα δώρα με την αγορά προϊόντων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει 

ότι οι υπόλοιπες μέθοδοι δεν χρησιμοποιούνται.

Έντονη είναι η κοινωνική δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Συμμετέχει σε καμπάνια για την πολιτιστική πρωτεύουσα προσφέροντας 

αναμνηστικά, έχει στα φυλλάδια της το πρόγραμμα της πολιτιστικής 

πρωτεύουσας, κάνει χορηγίες σε δήμους, κοινότητες, κοινωνικά ιδρύματα, 

στέλνει αποστολές βοήθειας στη Σερβία, τη Β. Ήπειρο και 

σεισμόπληκτες περιοχές. Μ' αυτό τον τρόπο υπενθυμίζει στον 

καταναλωτή το κοινωνικό προφίλ της.

Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. λόγω της ηγετικής θέσης της στην αγορά 

των σούπερ μάρκετ της Β. Ελλάδας ακολουθεί ένα συνδυασμό αμυντικών 

στρατηγικών.

• Υπεράσπιση δέσηε. με την προσπάθεια για διατήρηση της θέσης της 

στη Β. Ελλάδα, μέσω της εξασφάλισης και αύξησης της πίστης των 

υπαρχόντων καταναλωτών της.
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• Πλευρική άιιυνα. με την ίδρυση των GRAND ΜΑΣΟΥΤΗΣ, την 

ειδική υποστήριξη τους και το ειδικό μάρκετινγκ για να 

αντιμετωπίσουν την είσοδο του CONTINENT στη Θεσσαλονίκη. Η 

πλευρική άμυνα καταρχήν εφαρμόστηκε προληπτικά, με την ίδρυση 

του πρώτου GRAND στη Θεσσαλονίκη πριν έρθει το CONTINENT 

ώστε να το εμποδίσει να εισέλθει σε κάποιο βαθμό. Στη συνέχεια 

εφαρμόστηκε αντιδραστικά, με την ίδρυση του δεύτερου GRAND μετά 

την είσοδο του CONTINENT και την ειδική υποστήριξη του πρώτου. 

Οι δύο αυτές ενέργειες έγιναν με στόχο να καλυμουν το αδύνατο 

πλευρό τους, που είναι τα μεγάλα περιφερειακά καταστήματα, να 

προλάβουν ή να αντιδράσουν στην εισαγωγή του νέου ανταγωνιστή 

και να αποφύγουν την απώλεια του τμήματος των υπαρχόντων 

πελατών που επιθυμούσαν τέτοια καταστήματα, αλλά και να 

προσελκύσουν νέους πελάτες με διαφορετικές ανάγκες και κριτήρια 

αγοράς από τους αρχικούς. Με τα δύο αυτά καταστήματα κάλυμαν 

αδυναμίες των άλλων καταστημάτων τους όπως μεγαλύτερη ποικιλία, 

περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, μαζικές πωλήσεις σε λίγα 

σημεία, χώρος πάρκινγκ.

Αλλο παράδειγμα πλευρικής άμυνας είναι ο εμπλουτισμός των 

καταστημάτων με νέα τμήματα. Εφόσον διαφάνηκε η τάση στην αγορά 

για ολοκληρωμένες αγορές σ' ένα σημείο, το CONTINENT είχε 

πολλά τμήματα, ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ διεύρυνε τα σούπερ μάρκετ του με την 

προσθήκη αρτοποιείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και σε κάποια 

καταστήματα και ιχθυοπωλείου ώστε να καλύμει πλευρικά τη θέση του 

για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Κάποια από τα τμήματα 

αυτά υπήρχαν πριν την είσοδο του CONTINENT αλλά όχι σαν δικά 

του τμήματα αλλά με ενοικίαση του χώρου σε άλλους.
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• Κινητή άιιυνα: Αναγκάστηκε να βάλει βενζινάδικο στα δυο GRAND 

μόνο και μόνο επειδή το είχε το CONTINENT, μπαίνοντας έτσι σε 

ένα νέο κλάδο για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό.

• Προληπτική άμυνα, με την προσπάθεια της να προηγείται από τον 

ανταγωνισμό. Ενόμει των εορτών μάχνει τι θα κάνει ο ανταγωνισμός 

και φροντίζει να είναι καλά προετοιμασμένη. Το Πάσχα του 1997 

συνδύασε τις δραστηριότητες της με το ότι το GRAND έκλεινε 10 

χρόνια από τη δημιουργία του, και έδινε μόνο στα GRAND ένα 

φυλλάςιο το οποίο είχε ερωτήσεις, τις οποίες για να απαντήσεις 

έπρεπε να διαβάσεις την ιστορία του ΜΑΣΟΥΤΗ που προηγούνταν. 

Παράλληλα ο καταναλωτής έπαιρνε δώρο μια κούπα με την 

πολιτιστική πρωτεύουσα, η οποία είχε συναισθηματική αξία και 1.000 

δραχμές για εξαργύρωσέ στα ταμεία. Έτσι ο καταναλωτής 

παρακινούνταν να ενημερωθεί, έπαιρνε κάποια δώρα και παράλληλα 

συμμετείχε σε κλήρωση για αυτοκίνητο. Έκανε αυτές τις ενέργειες 

πριν δώσει την ευκαιρία στον ανταγωνιστή να κάνει τις δικές του, 

κυκλώνοντας την αγορά με πολλά ταυτόχρονα χτυπήματα προσφορών.

• Αιιυνα με αντεπιθέσειε. με την αντεπίθεση πλευρικά και κατά

μέτωπο στο CONTINENT. Μετά την είσοδο του CONTINENT στη 

Θεσσαλονίκη ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ άνοιξε δύο καταστήματα στην

Καβάλα και την Ξάνθη, περιοχές που το CONTINENT δεν μπορούσε 

να πάει, ώστε να αντλήσει τα κέρδη που πιθανόν θα έχανε από την 

Θεσσαλονίκη. Άλλη πλευρική αντεπίθεση στο CONTINENT έγινε 

όταν βγήκαν οι φήμες ότι είναι τούρκικη εταιρία, όπου ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ 

άρχισε να διαφημίζει πολύ έντονα το σλόγκαν οικονομικά και 

ελληνικά, με το οποίο προσπαθούσε να αγγίξει το πατριωτικό 

συναίσθημα των καταναλωτών. Τέλος, μία κατά μέτωπο αντεπίθεση 

γίνεται στις προσφορές των ανταγωνιστών και συγκεκριμένα, το 

Πάσχα του 1997 ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ πουλούσε τα αρνιά κάτω από το
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κόστος μόνο και μόνο γιατί το έκανε ο ανταγωνισμός και δεν ήθελε 

να χάσει μερίδιο αγοράς παρά το μεγάλο κόστος που αντιμετώπισε.
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Ημερήσια, Μάϊος 1997, Ρ. 14

Ευθύμογλου Π. Επιχειρησιακή Στρατηγική", Τεύχος Α, Θεσσαλονίκη 

1990, Typoffset

118



8.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ

ION Α.Ε.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κλάδου της σοκολατοβιο- 

μηχανίας είναι η παραγωγή ποικιλίας τελικών προϊόντων σοκολάτας, 

καθώς επίσης η παραγωγή πρώτων .υλών ζαχαροπλαστικής και λοιπών 

ζαχαρωδών προϊόντων, όπως καραμέλες, τσίκλες, κουβερτούρα, τρούφα, 

σοκοπάστα και εποχιακά είδη. Τα τελικά προϊόντα της σοκολατοποιίας 

κυκλοφορούν σε μεγάλη ποικιλία τόσο ως προς τπ σύνθεση όσο και ως 

προς τους συνδυασμούς. Ξεχωρίζουν: α) οι σοκολάτες σε πλάκες και 

ράβδους, που είναι το κύριο είδος σοκολάτας που απευθύνεται στην 

ευρεία κατανάλωση (σοκολάτες γάλακτος, αμυγδάλου και υγείας σε απλή 

μορφή και σε παραλλαγές), β) οι γεμιστές σοκολάτες με προσθήκη 

ορισμένων συστατικών (χυμοί φρούτων, λικέρ, ποτά), γ) οι γκοφρέτες και 

τα κρουασάν με επικάλυμη ή γέμιση σοκολάτας, οι οποίες αρχικά 

θεωρούνταν συμπλήρωμα της βιομηχανίας μπισκότων, αλλά στις μέρες 

μας είναι ένα σύνθετο προϊόν που τείνει προς τπ σοκολάτα, δ) τα 

σοκολατάκια, είτε σε πολυτελείς συσκευασίες είτε σε απλές και ε) π 

σοκοπάστα. Ακολουθεί π ανάλυση του κλάδου της σοκολατοβιομηχανίας.

8.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Μένεθοε: Το 1995 π συνολική φαινομενική κατανάλωση προϊόντων 

σοκολάτας ανήλθε στους 25.650 τόνους. Οι πλάκες και οι ράβδοι 

σοκολάτας, απλές και γεμιστές, αποτελούν το 44-48% της συνολικής 

κατανάλωσης τελικών προϊόντων σοκολάτας, οι γκοφρέτες και τα 

κρουασάν το 33%, τα σοκολατάκια το 10-13% και π σοκοπάστα το 4- 

6%. Η κατά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στα 

2,5 κιλά ετησίως.
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2. Ρυθμόε ανάπτυξηε: Η κατανάλωση προϊόντων σοκολάτας ενώ 

ακολουδούσε αυξητική πορεία στη διετία 1990-1992 και μάλιστα με 

ικανοποιητικούς ρυδμούς (15,9%), παρουσίασε μείωση από το 1993 και 

μετά με μέσο ετήσιο ρυδμό 6,4% με εξαίρεση τις γκοφρέτες. Η 

κατηγορία σοκολάτας που παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη είναι η 

πραλίνα.

3. Κυκλικότητα: Είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη λόγω της συνεχούς 

προσπάθειας των ανταγωνιστών για ανακατανομή των μεριδίων.

4. Επογικότητα: Υπάρχει μεγάλη εποχικότητα για τη σοκολάτα λόγω 

της ευπάδειας του προϊόντος. Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό 

κατανάλωσης γίνεται από το Σεπτέμβριο έως το Μάιο. Τα τελευταία 

χρόνια η χρονική περίοδος αυτή μικραίνει διαρκώς λόγω των καιρικών 

συνθηκών, οι οποίες συντελούν στο να μεγαλώνουν τα καλοκαίρια και 

να μικραίνουν οι χειμώνες.

5. Στάδιο στον ΚΖΠ: Με βάση τους ρυδμούς ανάπτυξης, βρίσκεται στο 

στάδιο της ανάπτυξης με αργούς ρυθμούς.

6. Κέρδη βιομηγανίαε: Τα περιθώρια κερδών του κλάδου

συρρικνώνονται, λόγω της πτώσης του βιοτικού επιπέδου αλλά και του 

έντονου ανταγωνισμού, που δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερες 

παροχές.

6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. Παραγωγική ικανότητα του κλάδου: Η παραγωγική δυναμικότητα 

των επιχειρήσεων του κλάδου υπολογίζεται ότι αξιοποιείται κατά 60- 

70% κατά μέσο όρο ετησίως, λόγω της έντονης εποχικότητας που 

χαρακτηρίζει την κατανάλωση σοκολατοειδών και της φθίνουσας 

πορείας αυτής. Η συνολική εγχώρια παραγωγή αυξήθηκε με χαμηλούς 

ρυθμούς το χρονικό διάστημα 1990-1992 ενώ το 1993 παρουσιάστηκε 

πτώση, η οποία οφείλεται στις αρνητικές καιρικές συνθήκες για την 

κίνηση των προϊόντων σοκολάτας. Κατά το 1995 η παραγωγή των
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τελικών προϊόντων σοκολάτας διαμορφώθηκε στους 32.000 τόνους. 

Από αυτές το 48% κατέχουν οι πλάκες και οι ράβδοι, το 39% οι 

γεμιστές σοκολάτες και οι γκοφρέτες και το 13% τα σοκολατάκια. Ένα 

μέρος και μάλιστα αξιόλογο της εγχώριας παραγωγής εξάγεται κυρίως 

στη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Μεταξύ των 

ετών 1990-1994 οι εξαγωγές σε πλάκες και ράβδους σοκολάτας 

παρουσίασαν μέση ετήσια αύξηση κατά 18,5% φθάνοντας στους 4.890 

τόνους το 1994. Αξιόλογη αύξηση παρουσίασαν στο ίδιο διάστημα και 

οι εξαγωγές γκοφρέτας, ενώ, αντίθετα, ελάχιστες είναι οι εξαγόμενες 

ποσότητες σε σοκολατάκια.

2. Εμπόδια στην είσοδο των νέων ανταγωνιστών: Αρκετά υμηλά 

είναι τα εμπόδια για την είσοδο στον κλάδο εγχώριων παραγωγών, 

λόγω των μεγάλων κεφαλαίων που απαιτούνται για τη δημιουργία 

εγκαταστάσεων παραγωγής, αλλά και για τη διαφήμιση και 

γνωστοποίηση του ονόματος της επιχείρησης, για την έρευνα και 

ανάπτυξη και γενικά για επενδύσεις οι οποίες δεν αποδίδουν άμεσα, 

αλλά και λόγω των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούνται με την 

αύξηση του όγκου παραγωγής. Αντίθετα πολύ χαμηλά είναι τα 

εμπόδια εισόδου για τον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα προϊόντα.

3. Ανταγωνισμόε μεταΕύ των υφιστάμενων επιγειοήσεων: 

Εντονότατος ο ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων 

λόγω του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο, αλλά και λόγω των προσπαθειών τους για ενίσχυση της 

θέσης τους στην αγορά. Η γενικότερη ύφεση που υπάρχει και έχει 

οδηγήσει σε σχετική μείωση των δαπανών για είδη με βάση τη 

σοκολάτα, εντείνει ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό.

4. Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών: Ισχυρή χαρακτηρίζε

ται η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών του κακάο που είναι 

η βασική πρώτη ύλη και το οποίο είναι χρηματιστηριακό προϊόν, με
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αποτέλεσμα η διαθεσιμότητα και η τιμή του να επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες.

5. Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών: Μεγάλη είναι η 

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών (χονδρέμποροι, σούπερ 

μάρκετ, μικρά σημεία λιανικής πώλησης) και κυρίως των σούπερ 

μάρκετ τα οποία έχουν ενταχθεί σε ομίλους, με αποτέλεσμα να 

αυξάνουν τη δύναμή τους ακόμα περισσότερο και να απαιτούν 

μεγάλες εκπτώσεις αλλά και προμήθειες, για να βάλουν τα προϊόντα 

στο ράφι.

6. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα: Μεγάλη είναι η απειλή από 

τα υποκατάστατα και προέρχεται κυρίως από προϊόντα με γλυκαντικές 

ουσίες όπως μπισκότα και σοκολατοπαγωτά. Επίσης υποκατάστατα 

θεωρούνται και τα σοκολατίνια που δεν περιέχουν πραγματική 

σοκολάτα, όπως και τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά έλαια και 

κυκλοφορούν στην αγορά, κυρίως εισαγόμενα, με την ονομασία 

σοκολάτα ενώ πρόκειται για απομίμηση και κάνουν άνισο τον 

ανταγωνισμό για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. Κοινωνικοί: Η νέα διαιτητική αντίλημη που επικρατεί όλο και 

περισσότερο στους καταναλωτές, δηλαδή υγιεινή διατροφή και 

λιγότερες θερμίδες, σε συνδυασμό με την αντίλημη ότι η σοκολάτα 

προκαλεί παχυσαρκία καθώς και ότι χαλάει τα δόντια, επιδρούν 

αρνητικά στην αύξηση της ζήτησης.

2. Πολιτικοί - οικονουικοί: Η γενικότερη οικονομική ύφεση όπως και 

η επιπλέον φορολογία επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση της σοκολάτας, 

γιατί οδηγεί στη συρρίκνωση του εισοδήματος του μέσου καταναλωτή, 

με αποτέλεσμα να τον περιορίζει σε αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Η 

σοκολάτα είναι συμπληρωματικό προϊόν στη διατροφή και ο
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καταναλωτής διαθέτει γι' αυτή το εισόδημα που περισσεύει μετά την 

αγορά των βασικών ειδών διατροφής.

3. Δημογραφικοί: Η τάση γήρανσης του πληθυσμού, δηλαδή η μείωση 

των ατόμων με ηλικία 0-30 ετών και η αύξηση των ατόμων με ηλικία 

άνω των 65 ετών, με δεδομένο ότι η σοκολάτα απευθύνεται κυρίως σε 

παιδιά και ενήλικες μέχρι 30 ετών, μπορεί να θεωρηθεί ανασταλτικός 

παράγοντας της ζήτησης των προϊόντων σοκολάτας μακροπρόθεσμα.

4. Τεγνολογικοί: Απαιτείται ο συνεχής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 

ώστε να μπορούν να παράγονται συνεχώς νέα προϊόντα, να πέφτει το 

κόστος παραγωγής και να μπορεί η επιχείρηση να παραμένει 

ανταγωνιστική.

5. Νομοθετικοί: Υπάρχουν νόμοι που επιβάλλουν τη χρήση του βούτυρο 

κακάο για να ονομαστεί ένα προϊόν σοκολάτα, διαφορετικά θα πρέπει 

να έχει πινακίδα που να γράφει ότι είναι απομίμηση. Επίσης υπάρχει 

απόφαση που απαγορεύει την πώληση σοκολάτας στα κυλικεία των 

σχολείων, γιατί χαλάει τα δόντια και για λόγους υγιεινής διατροφής, η 

οποία επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις των προϊόντων σοκολάτας.

6. Φυσικοί: Οι υμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση 

της σοκολάτας λόγω της ευπάθειας των προϊόντων, ιδιαίτερα αν 

ληφθεί υπόμη ότι το μεγαλύτερο μέρος τους έχει αφετηρία το 

περίπτερο, στο οποίο η συντήρησή τους είναι πιο δύσκολη όταν 

μάλιστα δεν υπάρχει κατάλληλος μυκτικός χώρος.
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8.3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στον κλάδο της σοκολατοποιίας δραστηριοποιούνται σήμερα 30 

παραγωγικές μονάδες, από τις οποίες οι 17 έχουν ως κύριο αντικείμενο 

δραστπριότπτάς τους την παραγωγή προϊόντων σοκολάτας και οι 

υπόλοιπες 13 αποτελούν μονάδες ζαχαροπλαστικής βιοτεχνικού, κυρίως, 

χαρακτήρα. Επίσης σοκολατοειδή παράγονται και από μικρά 

οικογενειακού τύπου εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Παράλληλα στο χώρο 

δραστηριοποιούνται και αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις. Μεγάλη αύξηση 

παρουσιάζουν και οι εισαγωγές σοκολάτας, σε πλακίδια και ράβδους από 

τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και τη Γερμανία που το 1994 έφτασαν τους 

4.169 τόνους, σε σοκολατάκια από την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία 

και τη Βρετανία που το 1994 έφτασαν τους 1.429 τόνους και τέλος σε 

γκοφρέτες από την Ιταλία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες που το 1994 

έφτασαν τους 1.814 τόνους. Ορισμένες ποσότητες εισάγονται και από 

αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο κυριαρχούν οι εξής πέντε: ΊΟΝ", "JACOBS SUCHARD

ΠΑΥΛΙΔΗΣ", "NESTLE-ΛΟΥΜΙΔΗΣ", "MARS/ΤΡΟΦΕΚΛΕΚΤ" και 

"FERRERO/ ΕΑΓΕΚΑ". Η ελληνική παραγωγή σοκολάτας είναι 

συγκεντρωμένη σε τέσσερις καλά οργανωμένες βιομηχανικές 

επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, την ΙΟΝ, τη JACOBS SUCHARD, τη 

BINGO και το ΛΟΥΜΙΔΗ οι οποίες συγκεντρώνουν περίπου το 94% της 

συνολικής παραγωγής.

Οι κυριότεροι ανταγωνιστές του κλάδου είναι π ΙΟΝ, η JACOBS 

SUCHARD ΠΑΥΛΙΔΗΣ και π NESTLE.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της JACOBS SUCHARD είναι το 

μέγεθος της και η οικονομική της δυνατότητα. Κύριες δυνάμεις της είναι 

η ποιότητα των προϊόντων της, η πιστότητα των καταναλωτών της,
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κυρίως σε ορισμένα προϊόντα όπως η LACTA και η ΜΕΡΕΝΤΑ. Κύρια 

αδυναμία της είναι η μικρή ευελιξία που έχει λόγω του μεγέθους της.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της NESTLE είναι το ότι είναι 

ηγέτης παγκοσμίως, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα για 

περισσότερες διαφημίσεις και μεγαλύτερες παροχές. Κύριες δυνάμεις της 

είναι το μέγεθος της και η οικονομική της ευρωστία. Κύρια αδυναμία της 

είναι το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργήσει πιστούς καταναλωτές.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΙΟΝ είναι η πιστότητα των 

καταναλωτών της. Κύριες δυνάμεις της ION Α.Ε. είναι:

• Η σταθερή ποιότητα των προϊόντων της

• Ο συνεχής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της

• · Η συνεχής διαφήμιση της

• Η γευστικότητα της με την οποία έχει δημιουργήσει πιστούς 

καταναλωτές

• Το πολύ καλό δίκτυο διανομής της

• Η μακρόχρονη παρουσία της στην αγορά και η αξιοπιστία της

• Η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών όπου κι αν βρίσκονται

• Η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση

Κύρια αδυναμία της είναι η έλλειμη οικονομικής ευρωστίας, με 

αποτέλεσμα να μη μπορεί να προσφέρει τις ίδιες παροχές και τις ίδιες 

διαφημίσεις με άλλες εταιρίες που είναι πολυεθνικές.
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8.3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η κατανάλωση των προϊόντων σοκολάτας, γίνεται κυρίως από άτομα 

νεαρής ηλικίας 2 έως 30 ετών, μέσης και μεσοανώτερης κοινωνικής 

τάξης, δεδομένου ότι η σοκολάτα αποτελεί συμπληρωματικό είδος 

διατροφής.

Η τμηματοποίηση της αγοράς γίνεται με βάση την ηλικία, την 

οικονομική κατάσταση, τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών της κάδε περιοχής (π.χ. μεγαλύτερη κατανάλωση της χύμα 

καραμέλας στις περιοχές όπου υπερισχύει το μουσουλμανικό στοιχείο).

Οι παλιοί καταναλωτές επιλέγουν το προϊόν με βάση τη συνήθεια, 

την ποιότητα, την τιμή και τη διανομή. Οι νέοι καταναλωτές 

επηρεάζονται περισσότερο από τη διαφήμιση και τη διανομή του 

προϊόντος.

Σύγχρονες τάσεις όπως υγιεινή ζωή και διατροφή, αναζήτηση 

προϊόντων με λιγότερες θερμίδες και κατάργηση της ζάχαρης γιατί 

προκαλεί παχυσαρκία και χαλάει τα δόντια, επηρεάζουν αρνητικά την 

κατανάλωση των προϊόντων σοκολάτας.

Τέλος, έχουν διαφοροποιηθεί οι προτιμήσεις του καταναλωτικού 

κοινού μετά από την είσοδο των πολυεθνικών στην αγορά και την 

προώθηση νέων προϊόντων.
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8.3.4 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ

Οι απειλές που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον είναι:

• Η υπογεννητικότητα που οδηγεί σε μείωση του ποσοστού των νέων 

ατόμων, που αποτελούν τους βασικούς καταναλωτές σοκολάτας και σε 

αύξηση των ηλικιωμένων

• Η τάση για υγιεινή ζωή και διατροφή

• Η αλλαγή των καιρικών συνθηκών, που έχει σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση των καλοκαιρινών μηνών

• Οι θόρυβοι που δημιουργούνται για τη γνησιότητα του προϊόντος 

λόγω των απομιμήσεων που κυκλοφορούν, αλλά και για υγειονομικούς 

λόγους (π.χ. η Mars μέκασε με ένα εντομοκτόνο, το οποίο είναι αθώο, 

αλλά ακούστηκε ότι έμειναν υπολείμματα στο προϊόν. Αυτό επηρέασε 

τη ζήτηση όλων των εταιριών)

• Ο καταναλωτής είναι τελείως ανεκπαίδευτος

• Οι εισαγωγές προϊόντων γνήσιων και απομιμήσεων τόσο από εταιρίες 

του κλάδου όσο και από μερικές· αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον είναι:

• Η επέκταση σε νέες αγορές

• Η επέκταση σε άλλους κλάδους συσχετισμένους (παραγωγή ή εμπορία 

προϊόντων με γλυκαντικές ουσίες που δεν έχουν ευπάθεια στις 

καιρικές συνθήκες) και ασυσχέτιστους (παραγωγή ή εμπορία άλλων 

κατηγοριών τροφίμων)
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8.3.5 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΊΟΝ Α.Ε.'

Η ΙΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1930 με έδρα τον Πειραιά και συνεχίζει 

τη λειτουργία της μέχρι σήμερα. Έχει τρία εργοστάσια, ένα στον Πειραιά 

που παράγει σοκολάτα, καραμέλες και τσίχλες, ένα στην Άρτα 

υπερσύγχρονο, που έγινε τα τελευταία χρόνια και παράγει γκοφρέτες και 

κρουασάν και τέλος εξαγόρασε την εταιρία INTERIA η οποία έφτιαχνε 

τπ Nucrema και το εργοστάσιο της είναι στην Παλλήνπ Αττικής. Τα 

προϊόντα λοιπόν που παράγει η εταιρία είναι π σοκολάτα, κουβερτούρα, 

κακάο, καραμέλες, τσίχλες, γκοφρέτες, κρουασάν και πραλίνα 

φουντουκιού.

Το όραμα της εταιρίας είναι να συνεχίζει να γλυκαίνει κάποιες 

ιδιαίτερες στιγμές των καταναλωτών της, όπως έκανε μέχρι τώρα. Αρχές 

της εταιρίας είναι ο σεβασμός στον τελικό καταναλωτή και η συνεχής 

ενημέρωση και εκπαίδευση του, η εξυπηρέτηση των πελατών της ώστε 

το προϊόν να είναι πάντα σε επαφή με τον τελικό καταναλωτή και η 

διατήρηση σταθερής ποιότητας στα προϊόντα της.

Οι πωλήσεις της ΙΟΝ έχουν μειωμένους ρυθμούς αύξησης τα 

τελευταία χρόνια. Παρουσιάζονται αυξημένες πωλήσεις σε περιοχές με 

αυξημένο εισόδημα όπως Ημαθία, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική (μόνο τους 

καλοκαιρινούς μήνες).

Οι πωλήσεις της ανά κανάλι διανομής είναι:

Χονδρεμπόριο - 60%

Σούπερ μάρκετ - 30%

Λιανεμπόριο - 10%

Οι πωλήσεις της ανά προϊόν είναι:

Σοκολάτα - κακάο - 65-70%

Καραμέλα - τσίχλα - γκοφρέτα - κρουασάν - πραλίνα - 30%
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Στόχοι της εταιρίας είναι η αύξηση των πωλήσεων, η διατήρηση 

της ποιότητας, η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Όσον αφορά τη γενική κατεύθυνσή της, η εταιρία 

προσανατολίζεται στην ανάπτυξη.

Η εταιρία όσον αφορά τα προϊόντα της, προσπαθεί να διατηρήσει 

τα δυνατά προϊόντα της στις πωλήσεις που είναι, αλλά και να δημιουργεί 

νέα προϊόντα που απευθύνονται στη νεολαία. Όσον αφορά την τιμή της, 

είναι περίπου ίδια με των ανταγωνιστών, αλλά αν υπολογιστεί η τιμή ανά 

κιλό είναι φθηνότερη από τους ανταγωνιστές. Όσον αφορά τη διανομή 

της, γίνεται με ίδια δίκτυα στα αστικά κέντρα και με αυτοκίνητα 

δημοσίας χρήσεως στην επαρχία. Υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε 

οποιοδήποτε μέγεθος παραγγελίας, είτε αυτή είναι κανονική είτε 

συμπληρωματική. Προσπαθεί το προϊόν να βρίσκεται πάντοτε σε επαφή 

με τον πελάτη, σε όλα τα κανάλια διανομής. Όσον αφορά την προβολή 

και προώθηση, υπάρχει ειδικό τμήμα που επισκέπτεται τα σούπερ μάρκετ 

την ημέρα λήμεως της παραγγελίας και τοποθετεί τα προϊόντα. Δίνει 

πρόσθετα κίνητρα στους χονδρέμπορους για να τοποθετήσουν το προϊόν 

στα μικρά καταστήματα, με επισκέμεις πωλητών της εταιρίας, 

δειγματολημία σ' αυτά τα καταστήματα, ανάλημη και μεταβίβαση 

παραγγελίας με παροχή πρόσθετων εκπτώσεων στους χονδρέμπορους με 

σκοπό να τις μεταβιβάσουν. Επίσης γίνονται εκπτώσεις σε μεμονωμένα 

προϊόντα όπως τα σοκολατίνια, multipack συσκευασίες με 18-20% 

έκπτωση, προωθήσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, διαφήμιση, παροχές και 

εκπτώσεις στους ενδιάμεσους.

Τέλος, η εταιρία εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, επισκέπτεται 

αμέσως τον καταναλωτή στο σπίτι του προσφέροντας του κάποιο δώρο 

και ενημερώνοντας τον για τον λόγο που εμφανίστηκε το πρόβλημα και 

από πού πρέπει να αγοράζει το προϊόν, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
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Έτσι προσπαθεί να μη χάσει αυτόν τον καταναλωτή αλλά και τους 

άλλους που θα επηρέαζε με την αρνητική γνώμη του.

Η ΙΟΝ Α.Ε. λόγω της ηγετικής θέσης της στην αγορά της 

σοκολάτας ακολουθεί ένα συνδυασμό αμυντικών στρατηγικών.

• Υπεράσπιση θέσηε. με τη δημιουργία οχυρών γύρω από τα βασικά 

και αρχικά της προϊόντα (σοκολάτα ΙΟΝ, σοκοφρέτα). Αυτή 

πραγματοποιείται με συνεχή διαφημιστική υποστήριξη αυτών των 

προϊόντων, με παροχή εκπτώσεων στον τελικό καταναλωτή, multipack 

συσκευασίες και παροχές ή εκπτώσεις στους ενδιάμεσους για να μην 

υστερεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές και χάσει μερίδιο αγοράς.

* Προληπτική άμυνα, όταν υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιο 

αντίστοιχο είδος θα κυκλοφορήσει στην αγορά μέσα σε ένα το πολύ 

μήνα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, γίνονται συμφωνίες με τα σούπερ 

μάρκετ για προβολή του προϊόντος και τοποθέτηση σε αγκίστρι εκτός 

από την κανονική του θέση στο ράφι, ώστε να καταλαμβάνει 

περισσότερους χώρους στο κατάστημα και να το βλέπει πιο πολύ ο 

καταναλωτής και παράλληλα γίνεται διαφημιστική υποστήριξη του 

προϊόντος. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται οι μεγαλύτερες 

δυνατές πωλήσεις από το προϊόν, πριν βγει το νέο και παράλληλα 

αποκαρδιώνεται ο ανταγωνιστής που ετοιμάζεται να εισάγει το προϊόν 

του. Επίσης παράδειγμα προληπτικής άμυνας είναι η κοινωνική 

πολιτική που εφάρμοζε η εταιρία, για την προστασία των χονδρεμπό

ρων. Για 2,5 χρόνια η ΙΟΝ δεν ανταποκρίθηκε στις multipack 

συσκευασίες, που έδιναν οι άλλες εταιρίες στα σούπερ μάρκετ και 

είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση στις πωλήσεις των χονδρεμπόρων οι 

οποίοι δεν είχαν τις ίδιες συσκευασίες. Η ΙΟΝ με την ίδια τιμή 

πώλησης σε όλους και διάφορες διευκολύνσεις στις πληρωμές των 

χονδρεμπόρων, προσπάθησε να αντισταθεί στη συγκέντρωση των 

πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ, η οποία θα είχε σαν αποτέλεσμα να
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κλείσουν κάποια μαγαζιά μικρότερα. Χτυπούσε έτσι τους ανταγωνιστές 

της οι οποίοι στόχο είχαν την αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω των 

σούπερ μάρκετ.

• Άμυνα με αντεπιθέσειε. με την ανταπόκριση στις παροχές και 

εκπτώσεις των ανταγωνιστών, σε μικρότερο βέβαια βαθμό αλλά έτσι 

ώστε να μη χάνει μερίδιο αγοράς.

• Κινητή άμυνα, με τη διεύρυνση της αγοράς μέσα από τη δημιουργία 

νέας γκάμας προϊόντων εναλλακτικών της σοκολάτας, όπως τα 

κρουασάν REPLAY. Μ' αυτόν τον τρόπο η εταιρία στοχεύει σε νέο 

τμήμα της αγοράς, το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε μεγάλη 

ανάπτυξη και πήρε ένα μέρος από το μερίδιο αγοράς της σοκολάτας. 

Ήταν μια προσπάθεια της εταιρίας να πάρει πίσω αυτό το χαμένο 

μερίδιο αγοράς, δημιουργώντας βέβαια και νέους ανταγωνιστές που 

δεν τους είχε πριν.
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ΠΗΓΕΣ

Για την ανάπτυξη του παραπάνω case χρησιμοποιήθηκαν:

• Συνέντευξη του κ. Δημητρακόπουλου Θεόφιλου, επιθεωρητή πωλήσεων 

της Αφοί Κωτσιόπουλοι Α.Ε., αντιπροσώπου της ΙΟΝ Α.Ε.

• "Έντονος Ο Ανταγωνισμός Στην Αγορά Προϊόντων Σοκολάτας", 

Βιομηχανία Τροφίμων Ποτών, Ειδική έκδοση, Δεκέμβριος 1996, ρ. 32.

• "Τα Νέα Καταναλωτικά Πρότυπα Επηρεάζουν Αρνητικά Τη Ζήτηση 

Σοκολάτας" Ναυτεμπορική, Ειδική έκδοση, Φεβρουάριος 1996,

ρ. 32-35.
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8.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

ΤΣΑΝΤΑΑΗ Α.Ε.

Η οινοβιομηχανία είναι ένας ισχυρός και δυναμικός κλάδος της 

Ελληνικής Βιομηχανίας με αρκετά θετικά και υγιή στοιχεία. Υπάρχουν 

διάφορες διακρίσεις των κρασιών. Σύμφωνα με τον τρόπο διακίνησης 

διακρίνονται σε χύμα και σε εμφιαλωμένο κρασί. Το εμφιαλωμένο 

διακρίνεται στη ρετσίνα και το κρασί. Με βάση το χρώμα διακρίνονται σε 

λευκά, ερυθρά και ροζέ. Ανάλογα με τη γλυκύτητά τους διακρίνονται σε 

ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκα και γλυκά. Η ουσιαστικότερη όμως διάκριση 

γίνεται με βάση την ποιότητα και διακρίνονται τα κρασιά ονομασίας 

προελεύσεως, τα οποία πρέπει να προέρχονται από αυστηρά καθορισμένη 

και αναγνωρισμένη αμπελουργική ζώνη και να παράγονται από μία ή και 

περισσότερες ποικιλίες οιναμπέλου, πάντοτε τις ίδιες, που συνήθως 

καλλιεργούνται σε αμπέλια με περιορισμένη στρεμματική απόδοση και 

έχει αποδειχθεί ότι δίνουν κρασιά υμηλής ποιότητας. Επιτραπέζια κρασιά, 

είναι όλα τα άλλα κρασιά, εξαιρουμένων των γλυκών και αφρωδών οίνων, 

που προέρχονται από περιοχές και ποικιλίες που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος για να χαρακτηριστούν ονομασίας 

προελεύσεως. Ποικιλιακά κρασιά, είναι αυτά, που προέρχονται από μια 

συγκεκριμένη ποικιλία αμπελιών. Υπάρχουν και τα κρασιά των μικρών 

παραγωγών που γίνονται σε ιδιόκτητους αμπελώνες.

Ακολουθεί η ανάλυση του κλάδου οινοποιίας.
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8.4.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Μέγεθοε: Το συνολικό μέγεθος της κατανάλωσης κρασιού τα

τελευταία χρόνια εκτιμάται σε τρία εκατομμύρια εκατόλιτρα 

(3.000.000HL). Η κατά κεφαλή κατανάλωση φτάνει τα 30 λίτρα 

ετησίως, ποσότητα που θεωρείται υμηλή αλλά παραμένει σχεδόν στο 

ήμισυ της κατανάλωσης άλλων μεσογειακών χωρών. Το μέγεθος της 

αγοράς που αντιστοιχεί στα εμφιαλωμένα κρασιά είναι 112-115 

εκατομμύρια λίτρα από τα οποία η ρετσίνα κατέχει περίπου το 40%. Η 

σύνθεση της εγχώριας κατανάλωσης διαμορφώνεται ως εξής κατά το 

1995-96: Επιτραπέζιος οίνος 89,5%-92,5%, οίνος ονομασίας

προελεύσεως (VQPRD) 6%-8% και λοιποί οίνοι 1,5%-2,5%.

2. Ρυθμόε ανάπτυΕηε: Η αγορά αναπτύσσεται με ρυθμό 3-4% περίπου. 

Γενικά παρατηρήθηκε μείωση της κατανάλωσης κρασιού την τελευταία 

πενταετία της τάξης του 7,1% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη. 

Το μέγεθος της αγοράς έφθασε στο υμηλότερο σημείο του την 

περίοδο 1988-89. Στη συνέχεια είχε πτωτική πορεία με συνέπεια την 

περίοδο 1992-93 να παρουσιάσει 21,9% μείωση σε σχέση με το 1989. 

Το 1993 ήταν η χειρότερη χρονιά για τα κρασιά. Το 1994-95 

παρουσιάστηκε πτώση μέχρι 10%. Το 1995-96 παρουσιάζεται 

σταθερότητα και άνοδο 3-4%. Το 1997 αναμένεται να είναι παγκόσμια 

η χρονιά σταθερότητας. Η ζήτηση θα συναντήσει την προσφορά για 

μικρό χρονικό διάστημα. Βασική αιτία της ανάκαμμης που 

παρουσιάζεται και αναμένεται για τα επόμενα χρόνια οφείλεται εν 

μέρει στην αύξηση της ζήτησης για ποιοτικά κρασιά, καθώς και στην 

κατά 50% αύξηση των πωλήσεων των κρασιών των μικρών 

παραγωγών. Ανάλογες διακυμάνσεις παρουσιάστηκαν και στην κατά 

κεφαλή κατανάλωση κρασιού.
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3. Κυκλικότητα: Η κυκλικότητα είναι ανύπαρκτη λόγω των έντονων 

διακυμάνσεων που παρουσιάζονται στην κατανάλωση κρασιού.

4. Επογικότητα: Το κρασί χαρακτηρίζεται από κάποια εποχικότητα που 

απορρέει και από τον εποχιακό χαρακτήρα της πρωτογενούς 

παραγωγής (αμπελοκαλλιέργεια). Κάποιους μήνες όπως το Μάρτιο και 

το Δεκέμβριο είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι πωλήσεις. Η κατανάλωση 

αγγίζει το υμηλότερο σημείο της κατά τη διάρκεια των εορταστικών 

περιόδων Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, λόγω των οικογενειακών 

εορτών, των επίσημων γευμάτων και εκδηλώσεων, αλλά και λόγω της 

έξαρσης των επιχειρηματικών δώρων. Αντίθετα κατά τους θερινούς 

μήνες η κατανάλωση κρασιών περιορίζεται σημαντικά, λόγω κυρίως 

του ανταγωνισμού από τη μπύρα και τα αναμυκτικά

5. Κέρδη βιομηγανίαε: Τα μικτά περιθώρια κερδών του κλάδου είναι 

30-40%. Τα καθαρά περιθώρια κερδών είναι περίπου 3-4%.

6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. Παραγωγική ικανότητα του κλάδου: Κατά το 1995, ο συνολικός 

όγκος της οινοπαραγωγής ανήλθε στα 3,3 εκατομμύρια εκατόλιτρα 

(3.300.000HL), παρουσιάζοντας μία αύξηση σε σχέση με αυτή του 

1994 (3.050.000 HL). Από το σύνολο της οινοπαραγωγής το 90% είναι 

επιτραπέζια κρασιά, εκ των οποίων το 74% καταλαμβάνουν τα λευκά, 

το 7% κρασιά ονομασίας προέλευσης και το 3% τα λοιπά κρασιά. Η 

παραγωγή αυτή μόλις και μετά βίας καλύπτει τις ανάγκες της 

κατανάλωσης. Κατά την περίοδο 1990-1995 η μείωση των μέσων 

επιπέδων παραγωγής είναι της τάξης του 29,7% σε σχέση με την 

πενταετία 1980-1985. Αναμένεται αύξηση της οινοπαραγωγής, η οποία 

υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει τα 4.105.000 HL. Το 18% περίπου 

της συνολικής εγχώριας παραγωγής το καταλαμβάνουν οι εξαγωγές 

κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 85-90% . Το 1995 οι
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συνολικές εξαγωγές ανήλδαν στους 65.000 τόνους παρουσιάζοντας 

μείωση από το 1994.

2. Ειιπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών: Κύριο εμπόδιο για την 

είσοδο νέων ανταγωνιστών είναι οι οικονομίες κλίμακας που 

δημιουργούνται με την αύξηση της παραγόμενης ποσότητας αλλά και 

η δυσκολία ανεύρεσης της πρώτης ύλης σε καλή ποιότητα. Οι 

απαιτήσεις σε κεφάλαια είναι μικρές και έχουν μπει πάρα πολλές 

μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν μεγάλη απειλή για τις 

υπάρχουσες επιχειρήσεις λόγω της στροφής των καταναλωτών προς τα 

κρασιά των μικρών παραγωγών (αύξηση των πωλήσεων τους κατά 

50%) Ισχυρό εμπόδιο αποτελεί ο νόμος για τις εκριζώσεις των 

αμηελιών με σκοπό τη μείωση της παραγόμενης ποσότητας κρασιού 

και την ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων.

3. Ανταγωνισμόε μεταΕύ των υφιστάμενων επιγειοήσεων: Ιδιαίτερα 

έντονος είναι ο ανταγωνισμός λόγω του μεγάλου αριθμού 

επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων και του μικρού ρυθμού ανάπτυξης 

της αγοράς. Ο περιορισμός του εισοδήματος του καταναλωτή, αλλά και 

η επέκταση των πολυεθνικών εταιριών με οργανωμένα δίκτυα 

διανομής, εξωθεί τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου σε συνεχή 

προσπάθεια διεύρυνσης του μεριδίου τους στην αγορά.

4. Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών: Ισχυρή είναι η 

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών των κρασιών ονομασίας 

προελεύσεως, λόγω του ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές 

εφοδιασμού της πρώτης ύλης, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη 

εισροή στην παραγωγική διαδικασία, η ποσότητα της είναι 

περιορισμένη και υπάρχει δυνατότητα για τον προμηθευτή να 

ολοκληρωθεί προς τα εμπρός.

5. Διαπρανυατευτική δύναυπ των αγοραστών: Μεγάλη είναι η 

διαπραγματευτική δύναμη των σούπερ μάρκετ, λόγω του υμηλού όγκου
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των αγορών που πραγματοποιούν, της πλήρης πληροφόρησης τους για 

τις συνθήκες της αγοράς και της οργάνωσης τους σε ομίλους με 

αποτέλεσμα να καρπώνονται τις αυξήσεις των λιανικών τιμών αυτοί 

αντί για τους παραγωγούς. Αντίθετα μικρή είναι η διαπραγματευτική 

δύναμη που έχουν οι κάβες.

6. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα: Πολύ μεγάλη είναι η απειλή 

από τα υποκατάστατα και προέρχεται κυρίως από τη μπύρα, τα 

αλκοολούχα ποτά, τα αναμυκτικά, το ούζο, το νερό και γενικά από 

οποιοδήποτε υγρό πόσιμο.

γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. Κοινωνικοί: Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, οι οποίες 

υπαγορεύονται από τους ταχείς ρυθμούς στην εργασία, καθώς και οι 

υμηλοί ήχοι στη διασκέδαση συμβάλλουν στη συρρίκνωση των 

πωλήσεων του κρασιού, μια και απέχει από την εικόνα του "τυχαίου" 

του "ανεπίσημου", του "όρθιου" ποτού. Το κρασί συνδέεται με μια 

επισημότητα με καθιστή στάση· γύρω από το τραπέζι και γενικά με 

αρκετά αργόσυρτους ρυθμούς. Επίσης, η μεγαλύτερη ευαισθησία των 

καταναλωτών στα προβλήματα υγείας επηρεάζει θετικά την 

κατανάλωση του κρασιού, γιατί στις μεσογειακές χώρες ένα ποτήρι 

κρασί την ημέρα θεωρείται ότι βοηθάει σε πολλά προβλήματα υγείας. 

Παράλληλα υπάρχει και η τάση για αναζήτηση του αυθεντικού και 

επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες που επηρεάζει θετικά την 

κατανάλωση του κρασιού. Τέλος, η εκστρατεία των ολοένα και πιο 

ενεργών ομάδων για τον αλκοολισμό επηρεάζει αρνητικά την 

κατανάλωση κρασιού.

2. Πολιτικοί-Οικονομικοί: Η μείωση του διαθέσιμου ατομικού

εισοδήματος σε συνδυασμό με τις υμηλές έως υπερβολικές τιμές 

πώλησης των εμφιαλωμένων κρασιών σε χώρους διασκέδασης,
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επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση του εμφιαλωμένου κρασιού και οδηγεί 

στην υποκατάσταση του από το χύμα ή από άλλα φθηνότερα ποτά 

όπως μπύρες και αναμυκτικά. Η φορολογική μεταχείριση του κρασιού 

οδηγεί επίσης στην υποκατάσταση του. Τέλος, η ελάχιστη έως 

ανύπαρκτη βοήθεια του ελληνικού κράτους και ο περιορισμός τόσο 

των εθνικών όσο και των κοινοτικών εξαγωγικών επιδοτήσεων είχαν 

σαν αποτέλεσμα τη φθίνουσα πορεία των εξαγωγών.

3. Τεχνολογικοί: Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων και των 

τεχνικών έχει επιδράσει καταλυτικά στην ποιότητα του παραγόμενου 

κρασιού και αν μια επιχείρηση δεν τον ακολουθεί δεν μπορεί να 

παραμείνει ανταγωνιστική.

4. Νομοθετικοί: Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει καθορίζει κάποιους 

κανόνες και περιορισμούς για την παραγωγή των κρασιών, ώστε να 

ονομαστούν ονομασίας προέλευσης, επιβάλλει να έχουν κάποια 

συγκεκριμένη ετικέττα και οριοθετεί τις αμπελουργικές ζώνες. Η Ε.Ε. 

εισήγαγε ένα μέτρο επιδοτούμενων εκριζώσεων των αμπελιών, με 

σκοπό τον περιορισμό της υμηλής παραγωγής, σαν απάντηση στη 

φθίνουσα τάση της κατανάλωσης, ώστε να μη συσσωρεύονται 

αποθέματα και μειώνεται υπερβολικά η τιμή των κρασιών. Ο 

περιορισμός αυτός είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος της 

πρώτης ύλης και να μειωθούν τα αποθέματα που επιβαρύνουν σε 

κόστος την εγχώρια παραγωγή και ευνοούν τις εισαγωγές. Τον 

περιορισμό αυτό μετρίασε σε ένα βαθμό η υμηλότερη απόδοση των 

αμπελιών.

5. Φυσικοί: Οι κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν την ποσότητα αλλά 

και την ποιότητα του κρασιού, που είναι εξ'ορισμού ταλαντευόμενη 

από χρόνο σε χρόνο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερότητα στη 

γεύση, όπως συμβαίνει με άλλα ποτά και αναμυκτικά και να μειώνεται 

η κατανάλωση της.
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6. Δημογραφικοί: Το φαινόμενο της αστυφιλίας σε συνδυασμό με την 

παρατηρούμενη συρρίκνωση των αγροτικών και αμπελουργικών 

κοινοτήτων, οδηγούν σε σημαντική μείωση τόσο της "χωρικής" 

οινοποίησης όσο και της αυτοκατανάλωσης κρασιού από τους 

παραγωγούς.
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8.4.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο κλάδος της οινοποιίας συγκροτείται από ένα μεγάλο αριθμό 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με μικρό αριθμό εργαζομένων και σε 

μεγάλο βαθμό οικογενειακής μορφής. Παράλληλα δραστηριοποιείται ένας 

μικρός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων, με παράδοση πολλών ετών, με 

υμηλή δυναμικότητα και όγκο παραγωγής, ευρύτατο δίκτυο διανομής σε 

όλη τη χώρα και σημαντική εξαγωγική παρουσίαση σε όλο τον κόσμο. 

Το μερίδιο των οργανωμένων οινοποιείων στο σύνολο της παραγωγής 

κρασιού κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια γύρω στο 65-70%, με 

χαρακτηριστική τη σαφή υποχώρηση των συνεταιρισμών και την αύξηση 

των μικρών παραγωγών. Δραστηριοποιούνται περίπου 80 επιχειρήσεις και 

κυκλοφορούν πάνω από 2000 ετικέτες.

Οι βασικότεροι ανταγωνιστές του κλάδου της οινοποιίας είναι ο 

ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ, ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, ο ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ και ο 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΤΣΑΝΤ ΑΛΗ είναι η 

διαπραγματευτική του δύναμη, που προκύπτει από την επώνυμη ζήτηση 

που έχουν κάποια προϊόντα του όπως το ΟΥΖΟ και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ. 

Κύριες δυνάμεις του είναι:

• Το όνομα του και η μακρόχρονη ιστορία του

• Οι οικονομίες κλίμακας που έχει επιτύχει λόγω της μεγάλης 

παραγωγής του.

• Η τεχνολογία και η ποιότητα των προϊόντων του

• Η υμηλή διαφοροποίηση των προϊόντων του στο μυαλό του 

καταναλωτή.

• Η οικονομική ευρωστία του.

• Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες σε μοναδικά σημεία της Ελλάδας όπως το 

Αγιο Όρος, η Ραμάνη και η Θράκη.
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Κύρια αδυναμία του είναι η περιορισμένη ποικιλία κρασιών και π 

εστίαση του στα βασικά του προϊόντα που βρίσκονται στην ωριμότητα.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΜΠΟΥΤΑΡΗ είναι ο υμηλός 

βαδμός διαφοροποίησης των προϊόντων του. Κύριες δυνάμεις του είναι:

• Η μεγάλη γκάμα προϊόντων

• Το ισχυρό δίκτυο πωλήσεων

• Το δυνατό μάρκετινγκ

• Η δυνατή διαπραγματευτική του δύναμη τόσο στη ζεστή όσο και στην 

κρύα αγορά.

Κύριες αδυναμίες του είναι τα χρηματοοικονομικά προβλήματα που 

έχει και το γεγονός ότι βασικός κορμός της εταιρίας είναι προϊόντα που 

βρίσκονται πολλά χρόνια στην αγορά και έχουν παλιώσει.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΚΟΥΡΤΑΚΗ είναι η μεγάλη 

διαπραγματευτική του δύναμη που πηγάζει από την εστίαση του σε 

φτηνές μεγάλες συσκευασίες ρετσίνας. Κύρια δύναμη του είναι η 

δυνατότητα παροχής μεγάλων εκπτώσεων. Κύρια αδυναμία του είναι ότι 

έχει συνδεθεί το όνομα του με τα φτηνά κρασιά και δεν μπορεί να 

επεκταθεί στη μεσαία και ανώτερη κατηγορία.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Χατζημιχάλη είναι η 

διαφοροποίηση και η εικόνα των προϊόντων του. Το προϊόν του 

χαρακτηρίζεται premium και ανήκει στην ανώτερη κατηγορία. Κύρια 

αδυναμία του είναι ο αποπροσανατολισμός του από αυτό που 

αντιπροσώπευε με την πολύ μεγάλη επέκταση και σε άλλα κρασιά και 

την αύξηση της παραγωγικής του ικανότητας.

141



8.4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η κατανάλωση εμφιαλωμένου κρασιού γίνεται από νέους 20 ετών 

και πάνω και κυρίως από 30-45 ετών, άνδρες, μέσης και μεσοανώτερης 

κοινωνικής τάξης που έχουν χόμπυ, κάνουν σπορ, ταξιδεύουν συχνά, 

βγαίνουν έξω συχνά, δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα παρά 

στην τιμή, μάχνουν για καινούρια ποτά και μεγάλη ποικιλία, δεν 

επηρεάζονται τόσο από το περιβάλλον τους και αγοράζουν προϊόντα που 

διαφημίζονται.

Ανάλογα με τις κατηγορίες κρασιού τα χαρακτηριστικά διαφέρουν. 

Για παράδειγμα οι καταναλωτές του ροζέ κρασιού είναι πιο δραστήριοι, 

πιο σοφιστικέ και πιο νέοι. Τα καλής ποιότητας κρασιά καταναλώνονται 

από μεγαλύτερες ηλικίες που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα.

Η τμηματοποίηση της αγοράς γίνεται με βάση

κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, φύλο, ηλικία, επίπεδο μόρφωσης. Τα 

τμήματα που διακρίνονται στην αγορά είναι η κατώτερη τάξη, η 

μεσοκατώτερη ,η μέση, η μεσοανώτερη, η ανώτερη και η upper upper η 

οποία κατέχει μόνο το 3%. Τμηματοποίηση γίνεται επίσης με βάση το 

λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται το προϊόν (δεξίωση, καθημερινότητα 

κλπ.). Τέλος, τμηματοποίηση γίνεται με βάση τη συχνότητα κατανάλωσης 

και διακρίνονται οι ελαφροί και οι βαρείς χρήστες οι οποίοι πίνουν 2-3 

φορές την εβδομάδα κυρίως εκτός σπιτιού.

Ο καταναλωτής επιλέγει το προϊόν με βάση κυρίως

συναισθηματικά κριτήρια, αν δηλαδή ικανοποιεί τις βαθύτερες 

μυχολογικές του ανάγκες, τη γεύση, την τιμή, την περιοχή προέλευσης, 

το όνομα της εταιρίας που το παράγει και την εμφάνιση. Είναι price 

conscious αλλά όχι πάντα εξαρτάται από την περίσταση.

Οι έντονοι ρυθμοί ζωής, η μείωση και η μεγαλύτερη ταχύτητα των 

γευμάτων δεν απαιτούν κρασί. Επανέρχεται ωστόσο, η τάση για
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αναζήτηση του αυθεντικού και επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες η 

οποία αυξάνει την κατανάλωση του κρασιού. Η τάση για υγιεινή ζωή και 

διατροφή σε συνδυασμό με την αντίλημη ότι το κρασί κάνει καλό στην 

υγεία αν πίνεται καθημερινά σε μικρές ποσότητες, επηρεάζει θετικά την 

κατανάλωση του κρασιού.

Εχουν παρατηρηθεί αρκετές αλλαγές στις στάσεις των 

καταναλωτών τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται 

στροφή στο εμφιαλωμένο κρασί και παύει να θεωρείται το χύμα πιο 

αγνό, αν και συνεχίζει το χύμα να κατέχει ένα μεγάλο ποσοστό της 

συνολικής κατανάλωσης. Ο καταναλωτής στρέφεται στο λευκό 

αρετσίνωτο κρασί λόγω της επιθυμίας του να συνοδεύει τα ελαφρύτερα 

γεύματα του με ελαφρύτερο κρασί. Η κατανάλωση γίνεται πιο εκλεκτική 

και προσανατολίζεται στα ακριβότερα κρασιά αλλά σε μικρότερες 

ποσότητες, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης τιμής των κρασιών. Υπάρχει 

στροφή προς τα μικρής παραγωγής, ξεχωριστά, επώνυμα κρασιά που 

προέρχονται από ιδιωτικά κτήματα και στα ποικιλιακά κρασιά. Αυξάνεται 

η κατανάλωση του κρασιού στο σπίτι. Ο καταναλωτής αρχίζει να δείχνει 

ενδιαφέρον και επιθυμία να ενημερωθεί. Τέλος,ισχυροποιούνται οι 

νεαρές ηλικίες και οι γυναίκες στην κρύα αγορά.
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8.4.4. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον είναι:

• Το ενδιαφέρον του καταναλωτή να μάθει, δίνει την ευκαιρία στις 

επιχειρήσεις να τον πλησιάσουν και να τον εκπαιδεύσουν.

• Η τάση για υγιεινή ζωή όσον αφορά τη μεσογειακή διατροφή.

• Η ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού κρασιού και του ονόματος του.

• Η επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές και νέες niche-αγορές.

' · Η ισχυροποίηση των νέων ηλικιών και των γυναικών στην κρύα 

αγορά.

• Η προβολή του κρασιού μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο, γεωγραφικό, 

ιστορικό, πολιτισμικό που να επανατοποθετεί τη γεύση σαν μία μόνο 

από τις παραμέτρους που το συνθέτουν.

• Η επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες.

Οι απειλές που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον είναι:

• Εισαγωγές ξένων κρασιών φθηνότερων από τα Ελληνικά.

• Το μεγάλο ποσοστό του χύμα κρασιού στη συνολική κατανάλωση, 

γιατί είναι καταδικασμένο να παραμείνει ανώνυμο και άρα χωρίς 

κίνητρα για βελτίωση.

• Απαρχαιωμένα δίκτυα διανομής και έλλειμη σωστής αποθήκευσης με 

αποτέλεσμα το κρασί να φτάνει πολλές φορές αλλοιωμένο στο ποτήρι.

• Οι έντονοι ρυθμοί ζωής και οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες.

• Οι εκριζώσεις των αμπελιών.

• Τα προβλήματα της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα όπως, η μεγάλη 

ηλικία των αμπελώνων, η τοποθέτηση τους σε προβληματικές περιοχές 

και άλλα παρόμοια.

• Η αύξηση του μεριδίου της μπύρας και των αλκοολούχων.

• Η εξάπλωση των fast-food στα οποία δεν σερβίρεται κρασί σε βάρος 

των παραδοσιακών εστιατορίων και ταβερνών.
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• Η υπερβολική αύξηση της τιμής του κρασιού στους χώρους 

διασκέδασης.

• Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

• Οι νέες παραγωγικές χώρες που μπαίνουν σε διεθνές επίπεδο όπως 

Αργεντινή, Χιλή και Αυστραλία.

• Η συμπίεση της μεσαίας κατηγορίας κρασιών, λόγω της κατανάλωσης 

φθηνών κρασιών στο σπίτι και ακριβών έξω από το σπίτι και σε 

ειδικές περιστάσεις.
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8.4.5. Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

Στην αρχή υπήρχε μόνο το χύμα κρασί και ξαφνικά εμφανίζεται το 

πρώτο εμφιαλωμένο που ήταν το ΝΑΟΥΣΑ του ΜΠΟΥΤΑΡΗ. Ηταν μια 

ξαφνική αλλαγή στην αγορά και ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ γίνεται ηγέτης. Το 

1970 ηγέτης γίνεται η AHAIA CLAUSS με το ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ το οποίο 

απευθυνόταν στη μαζική αγορά. Παράλληλα βγαίνει και το CALLIGA το 

οποίο ήταν ποιοτικό και απευθυνόταν στην ανώτερη αγορά. Στη συνέχεια 

ο ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ αποφασίζει να αγοράσει αμπέλια στο Άγιο Όρος και 

μετά από 5 χρόνια κάνει το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ένα νέο προϊόν, σε νέα 

συσκευασία απευθυνόμενο στην ανώτερη αγορά που επιτέθηκε στο 

CALLIGA (κατά μέτωπο επίθεση). Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ βγάζει το LAC DE 

ROCHES πολύ ευρέως διαδεδομένο στη μαζική αγορά, προσφέροντας 

καλές πιστωτικές πολιτικές και επιτίθεται έτσι στο αδύνατο σημείο της 

ΑΗΑΙΑ και παίρνει ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών της (πλευρική 

επίθεση). Το 1985-86 ο ΤΣΑΝΤ ΑΔΗΣ κυρίαρχος στην ανώτερη αγορά 

βγάζει το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ τελείως διαφοροποιημένο, αλλά και με πολύ 

ιδιαίτερη γεύση που άρεσε στον Έλληνα. Απευθυνόταν στη μαζική 

αγορά και επιτέθηκε στο LAC DE ROCHES του ΜΠΟΥΤΑΡΗ (κατά 

μέτωπο επίθεση). Το 1989 μπαίνει ο ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΑΗΣ στην αγορά με 

μικρή παραγωγή και επιτίθεται στην ανώτερη τάξη, ισχυριζόμενος ότι 

καλό κρασί είναι αυτό από το κτήμα που παράγεται σε μικρές ποσότητες 

(παρακαμπτήριο επίθεση). Επικρατεί π άπομη ότι ανώτερα κρασιά είναι 

αυτά των μικρών παραγωγών και μπαίνουν συνεχώς νέοι σε μικρές 

περιοχές και εδραιώνονται (Ανταρτοπόλεμος). Παράλληλα λόγω της 

οικονομικής κρίσης αναπτύσσεται πολύ το χύμα κρασί και οι εταιρίες δεν 

κάνουν τίποτα γι'αυτό, αντίθετα αυξάνουν συνεχώς τις τιμές, πολιτική 

που αποδείχτηκε καταστροφική για το κρασί.
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8.4.6. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ Α.Ε.

Το 1945 ο Ευάγγελος Τσάνταλης άνοιξε ποτοποιείο στο κέντρο 

τπς Θεσσαλονίκπς. Το 1970 δπμιούργπσε το πρώτο οινοποιείο στπ 

Νάουσα. Η υμηλή ποιότπτα του ούζου ΤΣΑΝΤ ΑΛΗ έφερε ραγδαία 

ανάπτυξπ. Το 1971 π ατομική επιχείρπσπ μετατρέπεται σε ανώνυμπ 

εταιρία με έδρα τον Αγιο Παύλο Χαλκιδικής. Τπν ίδια χρονιά 

αναζωγονεί τον αγιορείτικο αμπελώνα απΑόπου προήλθε και ο 

Αγιορείτικος τοπικός οίνος. Η εταιρία ασχολείται με παραγωγή, 

οινοποίηση, εμφιάλωσπ κρασιών. Επίσης, αποστάζει και παράγει ούζο και 

τσίπουρο. Μεγάλος όγκος της παραγωγής της εξάγεται (περίπου 50%) με 

κύριο προορισμό την αγορά της Γερμανίας. Εχει ιδιόκτητα αμπέλια στο 

Αγιο Όρος στπ Μακεδονία και στη Θεσσαλία.

Βασική φιλοσοφία της ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. είναι π διατήρηση της 

παραδοσιακής ελληνικής σινικής τέχνης και η διάδοση της σε όλο τον 

κόσμο. Χειροπιαστά παραδείγματα εφαρμογής αυτής τπς φιλοσοφίας 

είναι ο Θεσσαλικός, ο Μακεδονικός, ο Αυτοκρατορικός, ο Αγιορείτικος, 

κρασιά των οποίων π μορφή και το σχήμα τπς φιάλης τους εκπροσωπούν 

αρχαιολογικά οινικά ευρήματα των συγκεκριμένων περιοχών.

Η τάση των πωλήσεων της είναι σταθερή. Το 50% από τις 

πωλήσεις της γίνεται στη Βόρειο Ελλάδα και το 50% στη Νότιο Ελλάδα. 

Το 75% πωλείται στο χονδρεμπόριο και το 25% στα σούπερ μάρκετ.

Στόχοι της εταιρίας είναι η ισχυροποίηση και σταθεροποίηση των 

κύριων κρασιών της που είναι το Μακεδονικό και το Αγιορείτικο, η 

ανάπτυξη των λοιπών υπαρχόντων κυρίως των κόκκινων και η δημιουργία 

νέων προϊόντων περίπου 7-8 ως το 2000.

Η γενική στρατηγική της είναι η σταθερότητα. Η επιχειρηματική 

της στρατηγική είναι η διαφοροποίηση.
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Στα προϊόντα της προσπαθεί να διατηρεί σταθερή ποιότητα, κάτι 

που έχει καταφέρει με την επένδυση 200 εκατομμυρίων δραχμών για τη 

βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της στη Χαλκιδική, η οποία 

είχε σαν αποτέλεσμα να παράγει ηανω από 20 εκατομμύρια φιάλες με 

ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής και αξιοζήλευτη σταθερότητα στην 

ποιότητα.

Οι τιμές της είναι σταθερές και προσπαθεί να διατηρεί όσο το 

δυνατόν καλύτερη σχέση τιμής ποιότητας.

Η διανομή της καλύπτει το 100% των υπαρχόντων δικτύων και 

γίνεται προσπάθεια για διατήρηση της σ'αυτό το επίπεδο.

Εχει πολύ συγκρατημένο πρόγραμμα προβολής και προώθησης, 

κυρίως μέσω του τύπου.

Λόγω της ηγετικής θέσης της στη μέση αγορά κρασιών ακολουθεί 

ένα συνδυασμό στρατηγικών άμυνας.

• Υπεράσπιση θέσηε: Παραμένει πιστή στην παραγωγή κρασιών 

ευρείας κατανάλωσης και οχυρώνεται γύρω από τα βασικά της 

προϊόντα που είναι το Μακεδονικό και το Αγιορείτικο. Προβάλλει 

συστηματικά αυτά τα κρασιά μέσω του δικτύου διανομής με 

προσωπικές ηωλήσεις, ειδική τιμολογιακή πολιτική και διαφημίσεις 

στον τύπο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει μερικά κρασιά πολύ υμηλής 

ποιότητος όπως το Ραμάνη και το Νάουσα, τα οποία δε διαφημίζει 

σχεδόν ποτέ. Λόγω της συμπίεσης της μεσαίας κατηγορίας και της 

στροφής των καταναλωτών προς την ανώτερη και κατώτερη κατηγορία 

κρασιών, η στρατηγική αυτή είναι πολύ επικίνδυνη καθώς αποτελεί 

μορφή της μυωπίας μάρκετινγκ και πρέπει να συνδυαστεί με επέκταση 

και ενδυνάμωση της εταιρίας και σε άλλες κατηγορίες κρασιών.

• Αιιυνα με αντεπιθέσειε: Η εταιρία δέχεται τις επιθέσεις των 

ανταγωνιστών και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να αντεπιτεθεί. 

Μετά τις επιθέσεις που δέχεται από τα γαλλικά κρασιά αποφάσισε να
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μπει σε νεές niche αγορές, στις οποίες έχει εκδηλωθεί κάθε είδους 

επίθεση και δεν αναμένονται άλλες. Θα αντεπιτεθεί με προϊόντα που 

θα έχουν έντονα στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με τα ήδη 

υπάρχοντα σ'αυτές τις αγορές. Επίσης, όταν ο ΤΣΑΝΤ ΑΔΗΣ δέχτηκε 

επίθεση από τον ΚΟΥΡΤΑΚΗ ο οποίος έβγαλε ένα κρασί για τη 

μέση κατηγορία, αντεπιτέθηκε βγάζοντας τον ΑΝΘΟ ένα κρασί l,51it 

για τη ζεστή αγορά, με το οποίο χτύπησε το APELIA που είναι το 

βασικό προϊόν του ΚΟΥΡΤΑΚΗ. Η αντεπίθεση αυτή έγινε με ίδιο 

προϊόν σε χαμηλότερη τιμή απο το APELIA και στόχευε στο να 

αναγκάσει τον ΚΟΥΡΤΑΚΗ, να υπερασπιστεί τη δική του βασική 

αγορά και να μη δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην είσοδο του στη μέση 

αγορά.
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ΠΗΓΕΣ

Για την ανάπτυξη του παραπάνω case χρησιμοποιήθηκαν:

• Συνέντευξη με τον κ. Σηύρο Λαυράνο, Διευθυντή Μάρκετινγκ της 

ΤΣΑΝΤ ΑΔΗΣ Α.Ε.

• Έρευνα της ICAP για το κρασί

• Ποιοτική Έρευνα για το Ελληνικό κρασί, Φεβρουάριος/ Μάρτιος 1991.

• Ανάλυση αγοράς και στρατηγική επικοινωνίας κρασιών ΤΣΑΝΤ A ΑΗ, 

24/11/94

• Η ΤΣΑΝΤΑΛΗ Σήμερα

• Ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις δέχεται η ελληνική οινοβιομηχανία", 

Δ.Ε.ΤΡΟ.Π. 97- ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ, Ειδική Εκδοση Μάϊος 1997, ρ.34.

• "Οινοποιία: Ενισχυεται η ζήτηση μεγάλων συσκευασιών", Βιομηχανία 

Τροφίμων και Ποτών, Ημερήσια Μάιος 97 ρ.32-33.

• "Αλλάζουμε συνήθειες στο κρασί!", Τρόφιμα ποτά, Ειδική Έκδοση του 

οργανισμού εκδόσεων Hellenews ΕΠΕ με τη συνεργασία της 

εφημερίδας Εξπρές, Φεβρουάριος 1997, ρ.20.

• Τσίρος Θάνος, 'Χυμοί και αναμυκτικά οδηγούν την... κούρσα στις 

πωλήσεις ποτών' Τρόφιμα ποτά, Ειδική έκδοση του οργανισμού 

εκδόσεων Hellenews ΕΠΕ με τη συνεργασία της εφημερίδας "Εξπρές" 

Φεβρουάριος 1997, ρ.16-17

• Στεργίδης Ντίνος, Ή Ελλάδα του κρασιού, το κρασί στην Ελλάδα", 

Επιλογή, Απρίλιος 1996, ρ.112-120.

• "Ανοδος στην κατανάλωση κρασιού", Ναυτεμπορική, Ειδική Έκδοση, 

Φεβρουάριος 96, ρ.50.

• Καλλωνιάτης Κώστας, "Συρρίκνωση παραγωγής και μείωση 

κατανάλωσης προοιωνίζονται δυσάρεστες εξελίξεις - Αλκοολούχα 

ποτά και κρασιά", Επιλογή, Δεκέμβριος 1995, ρ. 102-111.
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• Πετκανόπουλος Τρ., Ελληνικό κρασί: Με ποιοτική σιγουριά στη 

διεθνή αγορά", Τρόφιμα και ποτά, Σεπτέμβριος 1995, ρ.86-95.

• Κορόβηλας Κυρ., "Ευρωπαϊκό κρασί: It's a long way to Tiperary?", 

Τρόφιμα και ποτά, Σεπτέμβριος 1995, ρ.74-84

• Gluckman R, "A Consumer Approach to Branded Wines", p.27-45.
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8.5 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

Ο Μπάρμπα Στάθης ήταν αυτόνομη εταιρία όπως και η FROZA η 

οποία ανήκε στον όμιλο της ΔΕΛΤΑ. Το 1994 ο όμιλος ΔΕΛΤΑ 

εξαγοράζει το Μπάρμπα Στάθη, καταργείται το αυτόνομο καθεστώς και 

δημιουργείται η Γενική Τροφίμων, η οποία περιλαμβάνει και τις δύο 

εταιρίες όπως και κάποια προϊόντα ζύμης που κυκλοφόρησαν με την 

υπογραφή της FROZA. Καταλαμβάνει το 75% της αγοράς (50% Μπάρμπα 

Στάθης και 25% FROZA) και ανταγωνίζεται την IGLO που ανήκει στον 

όμιλο της LEVER HELLAS και έχει το 15%, τον ΚΑΝΑΚΗ που ανήκει 

στον όμιλο της ΦΑΓΕ και έχει το 2-3% και διάφορους μικρούς. Ο κύριος 

όγκος της εταιρείας είναι τα λαχανικά τα οποία κυκλοφορούν με την 

επωνυμία των αρχικών εταιριών. Οι πωλήσεις της προέρχονται κατά 35% 

από τον αρακά, 25% από το φασολάκι, 10% από τη μπάμια και 30% από 

όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της (ανάμικτα λαχανικά, ριζολάϊτ, πολυτελείας 

για γαρνιτούρα π.χ. λαχανάκια Βρυξελών, πουρές, φύλλα ζύμης, πίτες 

κλπ).

Η γενική της κατεύθυνση προσανατολίζεται στην ανάπτυξη στον 

κλάδο των κατεμυγμένων τροφίμων.

Στο προϊόν θέλει να δημιουργήσει προϊόντα προστιθέμενης αξίας, 

να ξεφύγει από την κατηγορία των βασικών λαχανικών που θεωρείται 

commodity γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης εκεί και να 

επεκταθεί στη γενική κατηγορία κατεμυγμένων τροφίμων. Έχει προϊόντα 

κατεμυγμένα σε διάφορα στάδια (π.χ. Αγκινάρες αλά πολίτα).

Την τιμή την καθορίζει αυτή στην αγορά και οι άλλοι 

ανταγωνιστές ακολουθούν, εκτός από κάποιους πολύ φτηνούς και 

κάποιους ακριβούς εισαγώμενους. Στα φαγητά που αποτελούν κυρίως 

πιάτο οι τιμές διατηρούνται πιο χαμηλές, ενώ στα πιο εξειδικευμένα που
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χρησιμοποιούνται κυρίως για γαρνιτούρα, στοχεύουν σε άλλο κοινό, είναι 

πιο ακριβή η τιμολόγησή τους.

Ετη διανομή ο Μπάρμπα Στάθης πηγαίνει παντού γεωγραφικά 

αλλά και σε όλα τα μεγέθη καταστήματος σαν μάρκα. Κάποιες ποικιλίες 

όπως π.χ. τα λαχανάκια Βρυξελών πηγαίνουν σε καταστήματα κυρίως 

αστικών περιοχών και σε επιλεγμένα της επαρχίας. Η FROZA κάνει πιο 

επιλεκτική διανομή. Το 95% πηγαίνει σε καταστήματα τροφίμων και το 

5% σε καταστήματα κατεμυγμένων.

Για την προβολή και προώθηση δίνεται δωρεάν προϊόν (π.χ. 250gr 

δώρο), γίνονται σποραδικά κουπονοδιανομές (π.χ. 100 δρχ. φτηνότερα), 

και προσφορές 2+1 δώρο. Επίσης γίνεται προσπάθεια εκπαίδευσης του 

κοινού ώστε να αυξηθεί η βασική κατηγορία (το 70%) των κατεμυγμένων 

λαχανικών.

Λόγω της ηγετικής θέσης στην αγορά των κατεμυγμένων 

λαχανικών ακολουθεί ένα συνδυασμό αμυντικών στρατηγικών.

• Υπεράσπιση θέσηε: Συνεχής υποστήριξη των βασικών προϊόντων της 

(αρακάς, φασολάκι) με τη δημιουργία συσκευασίας κιλού, ενώ υπήρχαν 

μόνο 450gr και 750 gr. Μ'αυτό τον τρόπο αμύνεται απέναντι στο χύμα 

προϊόν γιατί το κιλό είναι ποσότητα που καλύπτει τις ανάγκες της 

οικογένειας. Αυτή η σειρά παρουσιάστηκε σαν οικογενειακή, έχοντας 

μια ειδική σφραγίδα που προϋποθέτει ότι γίνεται άλλη τιμολόγηση σε 

αυτά τα προϊόντα και ταυτόχρονα υποστηρίχτηκε με sticker για τα 

250gr επιπλέον, ότι αποτελούσαν δώρο. Μ'αυτόν τον τρόπο, η εταιρία 

αύξησε την ικανοποίηση και την αφοσίωση του καταναλωτικού κοινού 

προσφέροντας τους την απαραίτητη ποσότητα σε πιο οικονομική τιμή.

• Προληπτική άιιυνα: Όταν μπαίνει ένας ανταγωνιστής φαίνονται 

κάποιες κινήσεις του και προσπαθείς να τον προλάβεις. Η στρατηγική 

αυτή εφαρμόστηκε με επιτυχία από την εταιρεία. Όταν ήταν να μπει ο 

ΚΑΝΑΚΗΣ στην αγορά η εταιρεία τον μπλόκαρε στα σημεία πώλησης
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τόσο καταναλωτικά, αυξάνοντας τον αριθμό των in-store-promotions 

και κλείνοντας τα καλά και μεγάλα καταστήματα που 8α μπορούσε να 

κάνει προσφορές, όσο και δικτυακά, προσπαθώντας να είναι στην 

καλύτερη θέση τη στιγμή που θα έμπαινε αυτός. Έκαναν κάποιες 

συμφωνίες με αλυσίδες για προβολές εκείνη την περίοδο, πριν μπει ο 

ΚΑΝΑΚΗΣ, προσθέτοντας κι άλλα πρόσωπα στο κατάστημα ώστε ο 

καταναλωτής να βλέπει περισσότερο τα προϊόντα τους. Σε ορισμένα 

σούπερ μάρκετ όπως το Continent, είχαν ξεχωριστό μυγείο στην 

κεφαλή της βούτας, ενώ τα προϊόντα όλων των άλλων ήταν μαζί στη 

σειρά. Αρκετές από τις προβολές που είχαν προγραμματιστεί για όλη 

τη χρονιά έγιναν εκείνη την περίοδο με διπλό αποτέλεσμα, και τα 

προϊόντα της φαινότανε με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη 

κατανάλωση και ο ΚΑΝΑΚΗΣ δεν είχε χώρο για να μπει. Οι 

προσπάθειες αυτές της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε συνδυασμό με τις 

δυσκολίες του ΚΑΝΑΚΗ λόγω αυτών που ζητούσαν οι αλυσίδες για 

να τον βάλουν, είχαν σαν αποτέλεσμα ο ΚΑΝΑΚΗΣ να είναι 

δυσδιάκριτος και περιορισμένος στα σούπερ μάρκετ.

• Πλευρική άμυνα: Η εισαγωγή στις αρχές της Άνοιξης 1997 μιας νέας 

ποικιλίας αρακά λεπτού και γλυκού, του extrafino. Μ'αυτή την 

εισαγωγή προσφέρει ένα αναβαθμισμένο προϊόν και προσελκύει νέους 

καταναλωτές που θέλουν να καλύμουν νέες χρήσεις όπως γαρνιτούρα, 

ομελέτα, σάλτσα, σαλάτα, αλλά και διατηρεί το τμήμα των υπαρχόντων 

πελατών που ήθελε ένα προϊόν για αυτές τις χρήσεις. Επίσης 

αναβαθμίστηκε και όλη η εικόνα της μάρκας. Ήταν μια αντιδραστική 

κίνηση η εισαγωγή αυτής της συγκεκριμένης ποιότητας αρακά 

απέναντι στην IGLO, η οποία εδώ και πέντε χρόνια επικεντρώνεται 

στον αρακά.

• Κινητή άμυνα: Η εισαγωγή του πουρέ από τη FROZA ήταν μία 

καινότομος δραστηριότητα που βοήθησε την επιχείρηση να επεκτείνει
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την κυριαρχία της σε νέες κατηγορίες. Επίσης με τα προϊόντα Ζύμης 

που έβγαλε η εταιρία με την υπογραφή της FROZA, επεκτείνεται σε 

νέες κατηγορίες προσπαθώντας να καλύμει τη γενική ανάγκη των 

καταναλωτών για κατεμυγμένα τρόφιμα, λόγω της ωρίμανσης του 

κλάδου των κατεμυγμένων λαχανικών. Μέσα σε αυτή την γενική 

στρατηγική της εταιρείας υποδιακρίνονται άλλες δυο στρατηγικές, η 

άμυνα με αντεπιθέσεις και η προληπτική άμυνα. Η εταιρία έβγαλε τα 

ενδιάμεσα προϊόντα ζύμης για να αντεπιτεθεί στον ΚΑΝΑΚΗ, 

χτυπώντας τον στο βασικό του έδαφος που είναι η ζύμη, ώστε να τον 

αναγκάσει να τραβήξει δυνάμεις εκεί και να μειώσει την επίθεση του 

στο δικό της βασικό έδαφος που είναι τα κατεμυμένα λαχανικά. 

Επίσης, από την πληροφόρηση που είχε για την αγορά υπήρχε η φήμη 

ότι ο ΚΑΝΑΚΗΣ ήθελε να βγάλει πίττα έτοιμη που να θέλει μόνο 

μήσιμο. Πριν προλάβει να κάνει την επίθεση του ο ΚΑΝΑΚΗΣ η 

εταιρία έβγαλε πίττες έτοιμες με την υπογραφή της FROZA, 

προστατεύοντας έτσι το μερίδιο των υπαρχόντων πελατών της αλλά 

και προσελκύοντας νέους.
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ΠΗΓΕΣ

• Συνέντευξη με τον κ. Γκουραμάνη Στέλιο, Product Manager της 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α£.

• "Κατεμυγμένα Τρόφιμα: Ευοίωνες προοπτικές στην εγχώρια αγορά", 

Βιομηχανία Τροφίμων και ποτών, Ημερήσια, Μάιος 97, ρ. 44-45.

• "Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τον κλάδο κατεμυγμένων 

τροφίμων", Ναυτεμπορική, Ειδική Έκδοση, Δεκέμβριος 1996, ρ. 22.
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8.6. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Η 'ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ' Α.Ε. είναι μέλος του ομίλου 

ΉΕΙΝΕΚΕΝ INTERNATIONAL' ο οποίος ελέγχει το 98,8%. Το 1963 

ξεκίνησε η πορεία της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ με το πρώτο 

εργοστάσιο στην Αθήνα και τη μπύρα AMSTEL. Το 1974, για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς, χτίζει ένα νέο εργοστάσιο στη 

Θεσσαλονίκη. Το 1981 μπαίνει στην αγορά των premium brands με τη 

ΗΕΙΝΕΙΚΕΝ. Το 1985 αγοράζει το τρίτο της εργοστάσιο στην Πάτρα. 

Συνεχίζεται η ανάπτυξη με το λανσάρισμα νέων μαρκών και τη 

διακίνηση εισαγώμενης μηύρας. Το 1993, μπαίνει στην αγορά του νερού 

με το Φυσικό Μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, ενώ παράλληλα εισάγει και 

διακινεί το ισοτονικό ποτό ISOSTAR. Το 1995 εξαγοράζει σε 

συνεργασία με την 3Ε το μεγαλύτερο ζυθοποιείο της Βουλγαρίας, τη 

ZAGORGA.

Η γενική της κατεύθυνση προσανατολίζεται στην ανάπτυξη. Η 

επιχειρηματική της στρατηγική · είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω της ηγεσίας κόστους.

Τα προϊόντα της εντάσσονται σε τμήματα που έχει αναγνωρίσει η 

εταιρία στην αγορά (MAINSTREAM, PREMIUM, SUPER PREMIUM, 

TRENDY, SPECIALTIES, STAY CLEAR, STAY FIT). To υπάρχον 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων της αναμένεται να εμπλουτισθεί με νέες μπύρες 

είτε εγχώριας παραγωγής, είτε εισαγόμενες, με σκοπό την ολική κάλυμη 

των αναγκών του καταναλωτή μπύρας, αλλά και για αύξηση της 

κατανάλωσης. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΑΗ τοποθετήθηκε σαν 

premium εγχώρια παραγόμενο εμφιαλωμένο νερό ενώ το ISOSTAR ως 

το ισοτονικό αθλητικό ποτό.

Η τιμολόγηση των προϊόντων γίνεται ανάλογα με το τμήμα στο 

οποίο εντάσσονται. Η ΗΕΙΝΕΙΚΕΝ για παράδειγμα είναι 30% ακριβότερη
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από την AMSTEL λόγω του ότι ανήκει στο τμήμα των PREMIUM. Στις 

εισαγόμενες μπύρες ακολουθείται τιμολόγηση διείσδυσης (penetration 

pricing), ενώ στο νερό ΙΟΛΗ τιμολόγηση ξαφρίσματος (skim pricing).

Στη διανομή γίνεται προσπάθεια για κάλυμη πάνω από το 90% 

τόσο της κρύας όσο και της ζεστής αγοράς. Οι εισαγόμενες μπύρες 

κυρίως διακινούνται στην κρύα αγορά. Το νερό ΙΟΛΗ έχει πιο 

επιλεκτική διανομή.

Όσον αφορά την προβολή και προώθηση γίνεται διαφήμιση σε 

όλα τα μέσα (ηγεσία σε μερίδιο φωνής). Εκδηλώσεις στην κρύα αγορά 

και in store-promotions στη ζεστή, ώστε να δοθεί προστιθέμενη αξία 

στα προϊόντα, έναντι των Private και Own labels. Επίσης, γίνονται trade 

promotion, διαγωνισμοί, ταξίδια, έκδοση τριμηνιαίου περιοδικού, δώρα, 

χορηγίες αλλά και παροχές (π.χ. μία πολυδύναμη εστία στην Κοζάνη) 

που δείχνουν την ενεργή συμμετοχή της στο κοινωνικό σύνολο.

Λόγω της ηγετικής της θέσης στην αγορά μπύρας ακολουθεί ένα 

συνδυασμό στρατηγικών άμυνας, για την αντιμετώπιση των ανταγωνιστών 

της που είναι η HENNINKER-ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε., η LOWENBRAY HELLAS 

και οι εισαγόμενες μπύρες.

• Υπεράσπιση θέσηε: Η οχύρωση γύρω από τα βασικά της προϊόντα 

που είναι η AMSTEL και η ΗΕΙΝΕΚΕΝ με τη συνεχή διαφημιστική 

τους υποστήριξη, προωθήσεις in-store και εκδηλώσεις (π.χ. πάρτυ), 

ώστε να αυξήσει την αφοσίωση και την επαναλαμβανόμενη αγορά 

ανάμεσα στους πελάτες της.

• Πλευρική άιιυνα: Η επέκταση γραμμής της AMSTEL με τα προϊόντα 

AMSTEL LIGHT, AMSTEL BOCK, AMSTEL GOLD με σκοπό την 

κάλυμη των αδυναμιών της AMSTEL και την προσέλκυση νέων 

πελατών με ανάγκες διαφορετικές από αυτές των αρχικών. Η 

AMSTEL BOCK και η AMSTEL GOLD κατατάσσονται στο τμήμα των 

SPECIALTIES, δηλαδή στο τμήμα της αγοράς με υμηλό γόητρο και
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καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών που επιθυμούν μπύρα με 

περισσότερο αλκοόλ ή μαύρο χρώμα. Η AMSTEL LIGHT ικανοποιεί 

τις ανάγκες των καταναλωτών που θέλουν προϊόντα με λιγότερες 

θερμίδες. Μ'αυτόν τον τρόπο π εταιρεία αναβαθμίζει την εικόνα της 

AMSTEL και ανταγωνίζεται σε τμήματα στα οποία αυτή είναι εύθικτη, 

εγκαθιστώντας μια ισχυρή θέση άμυνας στα τμήματα αυτά, ώστε να 

εμποδίσει την πιθανή είσοδο νέων ανταγωνιστών. Άλλο ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι η μπύρα Buckler που ικανοποιεί τις ανάγκες των 

καταναλωτών που δε θέλουν αλκοόλ.

• Αμυνα με αντεπιθέσειε Η διακίνηση εισαγώμενων μαρκών μπύρας 

με τιμολόγηση διείσδυσης ήταν μία αντεπίθεση στον ανταγωνισμό από 

τις μπύρες που εισήγαγαν ο MET ΑΧ AS, η UNITED DISTILLERS, η 

ΑΠΚΑ και πολλοί άλλοι, με στόχο να προστατεύσει από την απώλεια 

μεριδίου των υπαρχόντων πελατών της εταιρίας αλλά και να βελτιώσει 

την ικανότητα απόκτησης νέων που διαφορετικά μπορεί να 

προσελκυστούν από κάποια προσφορά των ανταγωνιστών. Δέχτηκε 

βέβαια την αρχική επίθεση και αντεπιτέθηκε όταν ήδη είχαν εισαχθεί 

100 μπύρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κατά μέτωπο αντεπίθεσης 

είναι η μπύρα CARIB, η οποία προστατεύει από την τυχόν απώλεια 

μεριδίου λόγω της επίθεσης της CORONA και της SOL αλλά και 

προσελκύει τους καταναλωτές της συγκεκριμένης κατηγορίας.

• Κινητή άυυνα: Η είσοδος της εταιρείας στον κλάδο του νερού με την 

παραγωγή του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ και στον κλάδο των 

αθλητικών ποτών με την εισαγωγή και διακίνηση του ISOSTAR, 

δείχνει την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Με την είσοδο στους 

κλάδους αυτούς οι οποίοι είναι ανερχόμενοι, προσπαθεί να καλύμει τη 

στατικότητα του κλάδου της μπύρας, να προσελκύσει νέους πελάτες 

και να αυξήσει την οικονομική της δυνατότητα να δέχεται επιθέσεις 

και να αντεπιτίθεται σ'αυτές.
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• Συνέντευξη με τον κ. Ξηροτύρη Γιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων της 

ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε.

• Καλλωνιάτης, "ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΜΠΥΡΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ 

ΝΕΡΑ: Ανταγωνισμός όλων εναντίον όλων", Επιλογή, Ιούλιος 1995, 

ρ.78-92

• "Ανοδική τάση στην εγχώρια κατανάλωση της μπύρας", Ναυτεμπορική, 

Ειδική έκδοση , Δεκέμβριος 1996, ρ. 42

• "Οι ελληνικές μπύρες κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην 

κατανάλωση", Δ.Ε.ΤΡΟ.Π. '97 - ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ, Ειδική έκδοση, 

Μάιος 1997, ρ. 35
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8.7 GOODY'S A.E.

Η εταιρεία GOODY'S ιδρύθηκε το 1977 και ξεκίνησε με τα 

εστιατόρια GOODY'S που εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν την 

κύρια δραστηριότητα της. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της υπήρξε 

εντυπωσιακή και οφείλεται στη ραγδαία εξάπλωση των εστιατορίων της 

αλυσίδας με την έγκαιρη χρησιμοποίηση του συστήματος franchising. Ο 

όμιλος GOODY'S αποτελείται από πολλές θυγατρικές, οι οποίες 

διατηρούν την ανεξαρτησία τους σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, 

ενώ ταυτόχρονα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας του 

Ομίλου. Από το 1993 δημιουργήθηκαν και τα καταστήματα Flocafe, που 

είναι ένας συνδυασμός παγωτού, καφέ και σάντουιτς, και αντικαθιστούν 

τα ζαχαροπλαστεία Floca.

Η γενική της κατεύθυνση προσανατολίζεται στην ανάπτυξη. Η 

στρατηγική πυρήνα της συνίσταται στο υμηλό brand awareness και brand 

loyalty και στο εκτεταμένο δίκτυο.

Στο προϊόν διακρίνουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και γεύσεων, 

τόσο στην κατηγορία του φαστ φουντ όσο και στην κατηγορία του 

εστιατορίου. Στις τιμές διατηρείται στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες 

επιχειρήσεις του κλάδου χωρίς βέβαια να ακολουθεί τις υπερβολικές 

προσφορές της MCDONALD'S. Η διανομή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και 

στοχεύει στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξή της.Για την προώθηση και 

προβολή της διαθέτει υμηλό διαφημιστικό budget με κύρια έμφαση στη 

χρήση της τηλεόρασης και στη δημιουργία του junior club.

Λόγω της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά φαστ φουντ 

ακολουθεί ένα συνδυασμό αμυντικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση 

των ανταγωνιστών της κυριότεροι από τους οποίους είναι η 

MCDONALD'S και τα WENDY'S.
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• Υπεράσπιση 8eonc: Οχύρωση γύρω από το βασικό προϊον της που 

είναι τα GOODY'S. Η οχύρωση αυτή επιτυγχάνεται με τη συνεχή 

δημιουργία νέων κατηγοριών προϊόντων όπως τα open burger (Texas 

Double), τα κρύα σάντουιτς (Premier), οι σαλάτες (salad bar), τα 

combination meals (Trio Goody's), οι μακαρονάδες τα γλυκά και τα 

παγωτά. Έτσι αυξάνει την ικανοποίηση και την αφοσίωση των 

πελατών της και μεταφέρει τον ανταγωνισμό στις κατηγορίες που αυτή 

είναι δυνατή και ο ανταγωνισμός δεν έχει μπει.

• Πλευρική άμυνα: Η δημιουργία των mini GOODY'S ώστε να 

καλύμουν περιοχές που δεν θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικές για τα 

μεγάλα GOODY'S και να καλύμουν τις ανάγκες των καταναλωτών 

αυτών των περιοχών. Με τα mini GOODY'S δα έρθουν ακόμα πιο 

κοντά στον καταναλωτή.

• Προληπτική άμυνα: Η προετοιμασία της για να αντιμετωπίσει τον 

ανταγωνισμό των McDONALD'S τον οποίο περίμενε. Για να είναι 

έτοιμη να τον αντιμετωπίσει διαχώρισε τα GOODY' S σε δύο 

κατηγορίες, το φαστ φουντ και το εστιατόριο. Έτσι, θα ανταγωνιζόταν 

μόνο η μία κατηγορία άμεσα με τα McDONALD'S και αν έχανε 

κάποιο μερίδιο από αυτή, θα το έπαιρνε από την άλλη στην οποία θα 

υστερούσε η McDONALD'S.

• Κινητή άμυνα: Η δημιουργία των νέων καταστημάτων Flocafe που 

αποτελούν ένα συνδυασμό παγωτών, καφέ και σάντουιτς και τα οποία 

απευθύνονται σε άλλο τμήμα της αγοράς. Με αυτά επιτυγχάνεται η 

προσέλκυση νέων πελατών αλλά και η διατήρηση των ήδη 

υπαρχόντων.
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• Συνέντευξη με τον κ. Δαράβαλη Τριαντάφυλλο, Διευθυντή Έρευνας 

και Ανάπτυξης της GOODY'S

• Φώλιας, "150 Goody's μέχρι το 2000", Αγορά, 4/97, ρ.49.

• Ανδριώτης Γ., "Ζώντας και τρώγοντας γρήγορα", Αγορά, Νοέμβριος 

1995, ρ. 150-153.

• Μπράτσιου Τρ., "Οι τρεις μεγάλοι κυριαρχούν στην συμπρωτεύουσα", 

Αγορά, Νοέμβριος 1995, ρ.156-157.
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8.8. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. είναι ο πρώτος και 

μεγαλύτερος οργανισμός παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της 

χώρας και ένας από τους διακόσιους μεγαλύτερους και πλέον 

εκσυγχρονισμένους διεθνώς. Ιδρύθηκε το 1841-42 με την ηθική και υλική 

υποστήριξη του φιλέλληνα τραπεζίτη Εϋνάρδου και με τις κινητοποιήσεις 

του Γεωργίου Σταύρου, πρώτου Διοικητή της Τράπεζας. Η ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι η βασικότερη επιχείρηση του Ομίλου 

της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος αποτελείται από 166 εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται τόσο στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

όσο και στο χώρο της βιομηχανίας και του εμπορίου. Ανήκει την 

κατηγορία των εμπορικών τραπεζών οι οποίες έχουν ως επιχειρηματικό 

αντικείμενο την εκμετάλλευση ξένου χρήματος και την επ'αμοιβή 

παροχή υπηρεσιών. Κατέχει το 37,12% της αγοράς και ανταγωνίζεται 

κυρίως με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ, την ΠΙΣΤΕΩΣ, την ΙΟΝΙΚΗ, την ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

και τη CITY BANK.

Η γενική της κατεύθυνση προσανατολίζεται στην ανάπτυξη με νέα 

καταστήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Όσον αφορά το προϊόν γίνονται προσπάθειες για την εισαγωγή 

σύνθετων προϊόντων κυρίως, που να περιλαμβάνουν για παράδειγμα 

αποταμίευση και ασφάλεια και γενικά καινοτόμων προϊόντων, 

περισσότερο χρηματιστηριακών παρά τραπεζικών και για την

αντικατάσταση των παλιών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο του 

ΚΖΠ τους.

Στην τιμή είναι ηγέτης και καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική του 

κλάδου. Εχει τις πιο μικρές προμήθειες και έριξε τα επιτόκια πρώτη. Στα 

πλαίσια της γενικότερης τιμολογιακής πολιτικής της, ακολουθεί 

επιμέρους πολιτικές που αφορούν τις κυριότερες κατηγορίες πελατών της.
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Διαθέτει το ευρύτερο δίκτυο διανομής στην Ελλάδα και αρκετά 

μεγάλο στο εξωτερικό, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς.

Για τπν προβολή και προώθηση της χρησιμοποιεί τις προσωπικές 

πωλήσεις μέσα και έξω από τα καταστήματα, τη διαφήμιση στην 

τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στον τύπο, διαφημιστικά φυλλάδια και 

δημόσιες σχέσεις με συνεντεύξεις τύπου, χορηγίες, πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σχολικής 

ηλικίας και άλλες ενέργειες.

Λόγω της ηγετικής της θέσης στον κλάδο των τραπεζών 

ακολουθεί ένα συνδυασμό αμυντικών στρατηγικών.

• Υπεράσπιση δέσηε: Οχυρώνει τη θέση της γύρω από τα βασικά 

προϊόντα της προσφέροντας σύνθετα προϊόντα. Για παράδειγμα, με τις 

καταθέσεις που κάνει ο πελάτης στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του του 

παρέχεται δωρεάν ασφάλεια. Ετσι, επιτυγχάνεται η αύξηση της 

ικανοποίησης και αφοσίωσης των πελατών της.

• Προληπτική άμυνα: Προσπαθεί να ανοίγει συνεχώς νέα

καταστήματα, ώστε να προλάβει κάποιες καλές θέσεις πριν τον 

ανταγωνισμό, αλλά και για να προλάβει και να εμποδίσει την είσοδο 

και επέκταση των ξένων τραπεζών και να διασφαλίσει έτσι τόσο τη 

διατήρηση των υπαρχόντων πελατών της όσο και την προσέλκυση 

νέων. Παρόμοιες κινήσεις γίνονται στο εξωτερικό όπου επεκτείνεται 

στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα (π.χ. Λονδίνο, Νέα Υόρκη), ώστε να 

προλάβει τον ανταγωνισμό.

• Αμυνα με αντεπιθέσειε: Αντεπιτίθεται στις προσφορές των

ανταγωνιστών. Οταν άρχισαν οι ανταγωνιστές της να δίνουν πολλά 

δώρα με τα καταναλωτικά δάνεια, αυτή έβγαλε νέα προϊόντα με 

μειωμένα επιτόκια και πιο πολλές παροχές όπως, φθηνότερα δάνεια 

για διακοπές ή παροχή ασφαλιστικής κάλυμης. Επίσης, για να 

αντεπιτεθεί στον τομέα των πιστωτικών καρτών ο οποίος βρίσκεται σε

165



ωριμότητα ενώ οι ανταγωνιστές της δίνουνε προσφορές σε ξενοδοχεία, 

εστιατόρια κλπ., αυτή έβγαλε κάποιες ειδικές κάρτες που απευθύνονται 

σε άλλα τμήματα αγοράς, όπως τις βιβλιοφιλικές που απευθύνονται σε 

άτομα πιο σοφιστικέ και παρέχουν εκπτώσεις και προσφορές για 

βιβλία, για εισιτήρια συναυλιών στο μέγαρο μουσικής και άλλα 

παρόμοια.

• Κινητή άμυνα: Επεκτείνεται συνεχώς σε νέους κλάδους με τη 

δημιουργία θυγατρικών χρηματιστηριακών, leasing, factoring, μελετών, 

συμβουλευτικών και άλλων, έτσι ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε 

χρηματιστηριακή ή άλλη ανάγκη των πελατών της και να βελτιώνει 

την ικανότητα διατήρησης των υπαρχόντων πελατών της και 

προσέλκυσης νέων.
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• Συνέντευξη με την κ. Μίγγα Ελένη, Στέλεχος του τμήματος 

Μάρκετινγκ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

• Αυμπερόπουλος, "Στρατηγικό Τραπεζικό Μάρκετινγκ", Αθήνα, 

Εκδόσεις INTERBOOKS, 1994.

• Δρακόπουλος, 'Πρωτοβουλίες και στόχοι των ελληνικών και ξένων 

τραπεζών", Οι μηχανισμοί του χρήματος, Ιανουάριος 1995, ρ.88-96.

• 'Κερδίζουν μερίδια αγοράς οι ιδιωτικές τράπεζες στην Ελλάδα" , 

Εξπρές, 22 Νοεμβρίου 1996.

• "Ο όμιλος της Εθνικής τράπεζας ενισχύει την παρουσία του", 

Οικονομία, Ειδική έκδοση Ιανουάριος 97, ρ. 34

• "Πελατοκεντρική η Εθνική Τράπεζα", Βήμα, 9 Μαρτίου 1997.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

α) Προέλαση: Αποσκοπεί στπ συνάντηση του εχθρού. Πρέπει να βρεθεί 

ο εχθρός εάν δεν υπάρχει άμεση επαφή, 

β) Επιθετική αναγνώριση: Κάπου υπομιάζομαι ότι υπάρχει εχθρός και 

αποσαφηνίζω την κατάσταση, είτε με δυνάμεις είτε με πυρά. Αν 

αποτύχεις σ' αυτό το στάδιο δεν κάνεις επίθεση. Αφού διαπιστωθεί 

ότι υπάρχει ο εχθρός κάνουμε την επίθεση αν είναι στις δυνάμεις μας. 

Αν δεν υπάρχει εχθρός συνεχίζουμε την προέλαση, 

γ) Επίθεση: Καταλαμβάνουμε με αυτή τον αντικειμενικό σκοπό αλλά 

επειδή πρέπει να καταστρέμουμε τον αντίπαλο προχωράμε στην 

εκμετάλλευση.

δ) Εκμετάλλευση: Εκμεταλλευόμαστε τα πλεονεκτήματα που αποκτήσαμε 

από την επίθεση για να καταστρέμουμε τον εχθρό, 

ε) Καταδίωξη: Κυνηγάμε τον εχθρό μέχρι τελικής πτώσεως.

Για να επιτευχθεί ο τελικός αντικειμενικός σκοπός πρέπει να έ

χουν καθοριστεί ενδιάμεσοι αντικειμενικοί σκοποί οι οποίοι θα επι

τυγχάνονται με τη σειρά. Αν επιτευχθεί ο κύριος αντικειμενικός σκοπός 

αποκτάμε εδαφικά πλεονεκτήματα.

Οι δυνάμεις που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε:

- Κύρια προσπάθεια: Οι κύριες δυνάμεις τοποθετούνται στην καλύτερη 

κατεύθυνση. Αν βάλει ο αντίπαλος τις δικές του καλύτερες δυνάμεις 

θα συναντήσουμε εμπόδια. Γι' αυτό έχουμε και

- Δευτερεύουσα προσπάθεια: Πραγματοποιείται εκεί που δεν μας 

περιμένει ο εχθρός αλλά και δεν μας ευνοεί το έδαφος. Σκοπός της 

είναι να βοηθήσει την κύρια προσπάθεια. Αν ευοδώσει για 

οποιοδήποτε λόγο στρεφόμαστε σ' αυτή.
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- Εφεδρείες: Δυνάμεις οι οποίες κρατούνται πίσω με σκοπό να 

ενισχύσουν ανάλογα τις προσπάθειες που θα ευοδώσουν.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ

Προϋποθέσεις για να γίνει μια επίθεσπ:

1) Συνάντπσπ προσπαθειών: Αποβλέπει στο να υπάρχει συγχρονισμός 

όλων των τμπμάτων και δυνάμεων που θα επιτεθούν και πλήρπ 

συνεργασία.

2) Αιφνιδιασμός: Αποσκοπεί στον αιφνιδιασμό του εχθρού, ώστε να μπ 

μας περιμένει στον τόπο και το χρόνο που θα επιτεθούμε.

3) Υπερογπ πυράς: Υπεροχή 3/1 των πυρών που θα μας υποστηρίξουν 

για να υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας της επιθέσεως.

4) Διατήρηση επαφής: Διατήρηση επαφής με τον εχθρό ώστε να μπ 

γίνει επίθεσπ στο κενό.

5) Ορυπτικότπτα: των δυνάμεων που θα επιτεθούν για να καταβάλλουν 

μυχολογικά τον αντίπαλο.

6) Ελιγμός: Τι μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί, τι δυνάμεις και σε ποιες 

κατευθύνσεις.

7) Κλιμάκωση: Μερικές δυνάμεις μπροστά και τήρηση εφεδρειών ώστε 

σε περίπτωση που αποτύχει π επίθεση να αντιμετωπιστεί π 

καταδίωξη από τον εχθρό.

8) Ταγύτητα: Ο χρόνος που θα πορθούν οι αποφάσεις πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν συντομότερος.

9) Ασωάλεια ενεονείας: Όταν κάνω επίθεσπ θα πρέπει να έχω 

δυνάμεις που ασφαλίζουν τα πλευρά ώστε να μπ με κυκλώσει ο 

εχθρός.

10) Υιιηλό ηθικό.

11) Πληροφορίες ιιάγης: Πού είναι ο εχθρός, τι δυνάμεις έχει και αν 

μπορώ να κάνω επίθεση.
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ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

1) ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Επίθεση στα ισχυρά σημεία του εχθρού (μέτωπο). Απαιτείται αριθμητική 

υπεροχή και μεγάλοι σχηματισμοί.

2) ΥΠΕΡΚΕΡΑΣΗ

Έχει διάφορες παραλλαγές όπως:

α) Απλή υπερκέραση (πλευρική επίδεση): Επίθεση στο ένα από τα 

δύο πλευρά του αντιπάλου.

6) Διπλή υπεοκέοαση: Ταυτόχρονη επίθεση και από τα δύο πλευρά του 

αντιπάλου. Απαιτούνται ταχυκίνητες δυνάμεις η μεταφορά των οποίων 

γίνεται με οχήματα.

γ) Κατακόρυωπ υπεοκέοαση: Μεταφορά των δυνάμεων στα μετόπισθεν 

του εχθρού και επίθεση από πίσω. Έχει διαπιστωθεί εκ των προτέρων 

ότι τα νώτα του είναι ασθενή. Απαιτείται π δυνατότητα μεταφοράς των 

δυνάμεων με ελικόπτερα.

δ) Υπερκερωτικόε ελιγμόε: Περνάω γύρω γύρω από τον εχθρό και 

καταλαμβάνω ζωτικά εδάφη στα νώτα του και τον χτυπάω από εκεί, 

ε) Κύκλωση ή περίσχεση (κυκλωτική επίθεση): Επιτίθεμαι στο 

μέτωπο του εχθρού, τον καθηλώνω στη θέση του και ένα άλλο μέρος 

των δυνάμεων περνάει από δεξιά και αριστερά και χτυπάμε στα νώτα 

του. Μ' αυτόν τον τρόπο τον αιχμαλωτίζω. Απαιτείται ταχυκινησία και 

αριθμητική υπεροχή (λιγότερη από αυτή που απαιτείται στη μετωπική 

επίθεση).

3) ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ

Δημιουργία ρήγματος με ισχυρά κρούση στο κέντρο του εχθρού, 

διεύρυνση του ρήγματος με καταδίωξη του εχθρού και τελικά διάσπαση 

του με επιθέσεις στα πλάγια και στα μετόπισθεν έως την τελική 

συντριβή του. Η εισχώρηση γίνεται όταν δεν υπάρχει ακάλυπτο πλευρό,
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όταν δεν μπορεί να γίνει υπερκέραση, όταν ο εχθρός είναι πολύ 

ανεπτυγμένος και όταν υπάρχουν ασθενή σημεία στην εχθρική διάταξη.

ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣίπαοακαιιπτήρια επίδεση): ο πόλεμος του 

τρόμου. Αποσκοπεί στο σπάσιμο των νεύρων του εχθρού ώστε να 

αναγκαστεί να ενδώσει.

ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ

Εντάσσεται στις ανορθόδοξες επιχειρήσεις. Συνδυάζονται με τις 

μυχολογικές επιχειρήσεις που έχουν σκοπό να φθείρουν τον εχθρό και 

να καταρρίμουν το ηθικό του, ώστε να γίνει εύκολη λεία όταν του 

επιτεθείς. Δεν προϋποθέτει κατάλημη εδάφους.

ΑΜΥΝΑ

Σκοπόε της είναι να φθείρω τον εχθρό και να κερδίσω χρόνο 

ώστε να έρθουν ενισχύσεις για να μπορέσω να κάνω επίθεση. Με την 

άμυνα διατηρώ τα εδάφη μου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ

1) Ασωάλεια: Παίρνω μέτρα ασφαλείας ώστε να μην αιφνιδιαστώ από 

τον εχθρό.

2) Κατάλληλη εκλονή και γοησιυοποίηση του εδάφουε: Επιλέγω το 

κατάλληλο έδαφος για να εγκατασταθώ αμυντικά και το 

εκμεταλλεύομαι όσο το δυνατόν καλύτερα. Επιλέγω το έδαφος 

ανάλογα με τις δυνάμεις μου (μικρές δυνάμεις => στενό έδαφος).

3) Ολόπλευρη άυυνα: Κύρια άμυνα μπροστά αλλά λαμβάνω μέτρα προς 

όλες τις κατευθύνσεις.

4) Κλιμάκωση κατά βάθος: Δε βάζω όλες τις δυνάμεις μπροστά έτσι 

ώστε αν σπάσουν οι μπροστινές να υπάρχουν και πιο πίσω.
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5) Ευκαμιιία: Κρατάω εφεδρείες ευκίνητες και ταχυκίνητες ώστε αν ο 

εχθρός επιτεθεί σε άλλο μέρος από αυτό που τον περιμένω, να τις 

στείλω εκεί για να τον αντιμετωπίσω.

6) Επιθετική στάση: Ο εχθρός επιτίθεται, π επίθεση δεν πετυχαίνει και 

του επιτίθεμαι πριν ανακτήσει τις δυνάμεις του.

7) Αμοιβαία υποστήριξη: Τα πλευρά στα οποία δεν επιτίθεται ο εχθρός 

υποστηρίζουν τα πλευρά στα οποία επιτίθεται είτε με πυρά είτε με 

μετακίνηση δυνάμεων.

8) Συντονισιιόε σγεδίων και μέτρων αμύνπε: Πυρά που υποστηρίζουν την 

άμυνα και συντονισμός τους.

9) Ορθή γρησιμοποίηση του διατεθειμένου γρόνου: Ιεράρχηση αυτών 

που πρέπει να γίνουν ώστε μέσα στο χρονικό όριο που υπάρχει να 

έχουν γίνει οι πιο απαραίτητες ενέργειες. Η οργάνωση άμυνας 

σταματάει μόνο όταν επιτεθεί ο εχθρός.

10) Πληοοφορίεε: Πρέπει να γνωρίζω τον αντίπαλό μου. Απαιτείται 

σωστή ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών, αλλά και 

συνδυασμός τους.
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ΜΟΡΦΕΣ ΑΜΥΝΑΣ

1) ΑΜΥΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αποβλέπει στπ σταθερή διατήρησπ ενός χώρου για μια χρονική 

περίοδο τπν οποία θέλουμε. Σ' αυτή τπ χρονική περίοδο αμυνόμενος 

αναπτύσσει όλες του τις δυνάμεις μέσα σ' αυτή τπν περιοχή.

Έχει διάφορες παραλλαγές όπως:

α) Αμυνα επί ευρέωε ιιετώπου (άμυνα με αναδίπλωση): Κάθε 

μονάδα για να έχει μία σωστή άμυνα έχει ένα περιορισμένο έδαφος. 

Αν το έδαφος που πρέπει να καλύμει είναι μεγαλύτερο τότε επιλέγει 

τα καλύτερα σημεία για να τοποθετήσει τα πυρά και τις δυνάμεις του. 

Βάζει περιπολίες στα υπόλοιπα τμήματα.

6) Γραμμική άμυνα: Όλες οι δυνάμεις τοποθετούνται μπροστά και δεν 

κρατούνται εφεδρείες γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να κρατηθούν 

όταν το έδαφος είναι πολύ μεγάλο.

γ) Περιμετρική άμυνα (υπεράσπιση δέσης): Άμυνα σε όλα τα μέτωπα.

2) ΚΙΝΗΤΗ ΑΜΥΝΑ1

Συνδυασμός αμυντικών, επιβραδυντικών και επιθετικών επιχειρήσε

ων. Τοποθετώ μικρές δυνάμεις εκεί που θα επιτεθεί ο εχθρός. Αυτές 

στην αρχή αμύνονται και στπ συνέχεια παρασύρουν τον εχθρό εκεί που 

θέλω και του επιτίθεμαι και τον καταστρέφω, με ταχυκίνητες εφεδρείες 

που είναι απαραίτητες. Κρατάω δυνατά τα πλευρά τα οποία δεν 

εγκαταλείπω ότι και να γίνει.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (προληπτική άμυνα)

Είναι παρακλάδι της άμυνας και εντάσσεται στις ανορθόδοξες 

επιχειρήσεις. Έχω πληροφορίες ότι ο εχθρός θα μου επιτεθεί και

1 Παραλλαγές της κινητής άμυνας: πλευρική άμυνα, άμυνα με αντεπίθεση, κινητή 
άμυνα.
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οργανώνεται σε κάποια περιοχή. Με τις ταχυκίνητες εφεδρείες που 

διαθέτω επιτίθεμαι στον εχθρό στην περιοχή που οργανώνεται με σκοπό 

την αποδιοργάνωσή του και καταστροφή του ή την επιβράδυνση της 

επίθεσής του. Κρατάμε το μέτωπο ανέπαφο.

Σκοπόο του πολέυου είναι να επιβάλουμε τη θέλησή μας στον 

αντίπαλο είτε με μυχρό είτε με θερμό πόλεμο, χωρίς να μας ενδιαφέρει 

αν τελικά θα εξουδετερωθεί.

Παρακινδυνευμένη πολιτική σηυαίνει να πραγματοποιείται επίθεση 

χωρίς να τηρούνται οι κανόνες αυτής.

ΜαΖικά αντίποινα είναι οι πυρηνικές επιχειρήσεις.

Περιορισμένεε εγθροπραΕίεε είναι μεθοριακά επεισόδια, εναέριες 

παραβιάσεις, επεισόδια στα σύνορα.

Κλιυακούυενη αντίδραση είναι π προεργασία και από τις δύο πλευρές 

πριν αρχίσουν οι επιχειρήσεις για την αναγνώριση των ευαίσθητων 

σημείων του αντιπάλου και το σχεδίασμά των αντιδράσεων. Όταν 

αρχίσει π επιχείρηση εντάσσεται σ' αυτή και η κλιμακούμενη αντίδραση. 

Η διπλωιιατια της 6iac είναι π προσπάθεια αποφυγής των 

επιχειρήσεων με εκβιασμούς και άλλα μέσα.

Τα συστήιιατα απειλών είναι π εκτόξευση απειλών είτε απευθείας είτε 

δια πλαγίων οδών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τι σημαίνουν οι παρακάτω έννοιες;

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ:

α) Μετωπική ή κατά μέτωπο επίδεση

Είναι μορφή επιθετικού ελιγμού δια της οποίας πλήττεται ο εχθρός σε 

ολόκληρο το μέτωπο και εφαρμόζεται με σκοπό την ανατροπή ή 

καταστροφή του εχθρού ή την κατάλημη ασθενούς εχθρικής τοποθεσίας 

ή την καθήλωση εχθρικής δυνάμεως σε μία περιοχή, για να μη 

χρησιμοποιηθεί αλλού. Η μετωπική επίθεση είναι αποτελεσματική όταν 

εκτοξεύεται εναντίον αποδιοργανωμένου εχθρού και όταν ο επιτιθέμενος 

διαθέτει συντριπτική μαχητική υπεροχή.

6) Πλευρική επίδεση (υπερκέραση)

Είναι μορφή επιθετικού ελιγμού που αποτελείται από μία κύρια επίθεση 

και σύνολο δευτερευουσών προσπαθειών. Η κύρια επίθεση καταρχήν 

κατευθύνεται εναντίον ενός ή και των δύο πλευρών ή των νώτων της 

αρχικής διατάξεως του όγκου των εχθρικών δυνάμεων προς ένα 

αντικειμενικό σκοπό πίσω από τη γραμμή του μετώπου. Οι 

δευτερεύουσες επιθέσεις κατευθύνονται εναντίον του μετώπου του όγκου 

των εχθρικών δυνάμεων με σκοπό να τις καθηλώσουν.

γ) Κυκλωτική επίδεση (πεοίσνεση)

Είναι παραλλαγή της υπερκεράσεως, η οποία παρέχει τη μεγαλύτερη 

δυνατότητα καθηλώσεως του εχθρού στην τοποθεσία και την 

καταστροφή ή αιχμαλωσία του. Αποτελεί δύσκολο ελιγμό καθόσον
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απαιτεί αριθμητική υπεροχή και μεγάλη ταχυκινησία για τη δύναμη που 

την επιχειρεί, ηροκειμένου να ενεργήσει κυκλωτικά.

δ) Παρακαμπτήριο επίδεση (υπεοκεοωτικόε ελιγμόε)

Είναι μορφή επιθετικού ελιγμού και αποτελεί σύνολο συντονισμένων 

ευρείας κλίμακας πλευρικών ενεργειών εναντίον κυρίως εχθρικών 

δυνάμεων, με σκοπό την κατάλημη ξωτικών εδαφών βαθέως στα νώτα 

της εχθρικής περιοχής και την καταστροφή των εχθρικών δυνάμεων που 

κυκλώθηκαν. Ο ελιγμός αυτός ενδείκνυται όταν ο εχθρός έχει οργανώσει 

και κατέχει ισχυρά μία περιοχή, όταν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες και 

οι ενεργούσες δυνάμεις διαθέτουν μεγάλη ισχύ και ταχυκινησία προς 

αποφυγή της διαδοχικής καταστροφής των.

ε) Αντσρτοπόλεμοε

Είναι μία μορφή του ανορθόδοξου πολέμου. Διακρίνεται σε δύο μορφές, 

ήτοι:

- Εηιγειρήσειε Ανταρτών: Αποτελούν την ανοικτή μορφή αντιστάσεως 

εναντίον εχθρού ισχυρότερου ή εχθρού που έχει καταλάβει μέρος ή 

ολόκληρη τη χώρα.

- Επινειοήσειε εναντίον Ανταρτών: Διεξάγονται στις περιοχές

διαβιώσεως και ανασυγκροτήσεως των αντάρτικών μονάδων, από 

δυνάμεις του Τακτικού Στρατού και παραστρατιωτικές Μονάδες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΜΥΝΑΣ

α) Υπεράσπιση δέσηε (άμυνα πεοιογήε)

Αποβλέπει στη σταθερή διατήρηση ορισμένης περιοχής για μεγάλο χρο

νικό διάστημα. Κατ' αυτήν ο όγκος των δυνάμεων αναπτύσσεται στις 

εμπρός αμυντικές τοποθεσίες, για την απόκρουση-αναχαίτιση του εχθρού
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και μέρος της δυνάμεως τηρείται σε εφεδρεία για τον έλεγχο των 

ζωτικών εδαφών και εκτόξευση αντεπιθέσεων.

6) Πλευρική άιιυνα (ολόπλευρη άμυνα)

Είναι μορφή οργανώσεως άμυνας που επιτρέπει την έγκαιρη 

αντιμετώπιση απειλής από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επιτυγχάνεται με 

την έγκαιρη οργάνωση των κυρίων θέσεων, στις οποίες τάσσονται τα 

κυρίως όπλα και τα τμήματα και των συμπληρωματικών των.

γ) Προληπτική άμυνα (περιμετρική άμυνα)

Διεξάγεται κυρίως από δυνάμεις απομονωμένες εντός εχθρικής περιοχής, 

δηλαδή από αποκοπτόμενες δυνάμεις και από αεραποβατικές ή 

αεροκίνητες δυνάμεις που ενεργούν στα μετόπισθεν του εχθρού. 

Διεξάγεται συνήθως επί περιορισμένο χρόνο και βασίζεται στην 

οργάνωση ολόπλευρης άμυνας.

δ) Άμυνα με αντεπιθέσειε (ενεργητική άμυνα)

Είναι άμυνα που στηρίζεται στην ευρεία χρησιμοποίηση της επιθετικής 

ενεργείας, με τη μορφή αντεπιθέσεως, με σκοπό την απόκρουση της 

εχθρικής επίθεσης, τη διατήρηση της αμυντικής τοποθεσίας και την 

πρόκληση στον εχθρό, όσο το δυνατόν περισσότερων απωλειών.

ε) Κινητή άμυνα

Αποτελεί συνδυασμό αμυντικών, επιβραδυντικών και επιθετικών 

ενεργειών και αποβλέπει πρωτίστως στην καταστροφή των επιτιθεμένων 

εχθρικών δυνάμεων. Η διεξαγωγή της κινητής άμυνας βασίζεται στην 

ικανότητα του αμυνόμενου να παραχωρεί έδαφος για να φέρει τον όγκο 

των εχθρικών δυνάμεων σε κατάλληλους χώρους καταστροφής με τη 

λιγότερο δυνατή φθορά των δυνάμεων του και να χρησιμοποιεί
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αποτελεσματικά τις εφεδρείες του ως δύναμη αντεπιθέσεως προς 

επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος.

στ) Άμυνα με αναδίπλωση ή στοατηνική υπογώρηση 

Είναι ταυτόσημη με την κινητή άμυνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Υπάρχει κάποια άλλη στρατηγική άμυνας ή επίδεσης εκτός από 

αυτές που προαναφέρδηκαν;

α) Άλλοι τύποι επιδέσεωε:

(ϊ) Εσπευσμένη επίδεση: Εκτοξεύεται συνήδως από δυνάμεις 

που έλαβαν επαφή με τον εχθρό μετά το τέλος της 

προελάσεως, με τη μικρότερη δυνατή προετοιμασία 

προκειμένου να καταστρέμει τον εχθρό πριν αυτός 

συγκεντρώσει τις δυνάμεις του ή οργανωθεί αμυντικά.

(II) Προετοιμασμένη επίδεση: Εκτοξεύεται συνήθως εναντίον 

καλά οργανωμένης αμυντικής τοποθεσίας χωρίς εμφανή κενά 

και αδυναμίες. Είναι πλήρως σχεδιασμένη και συντονισμένη 

επιχείρηση η οποία αξιοποιεί τα αποτελέσματα κάθε 

διαθέσιμου μέσου εναντίον του αμυνομένου.

(III) Καταδρομή: Είναι μια επίθεση περιορισμένου αντικειμενικού 

σκοπού μέσα ή πίσω από τις εχθρικές γραμμές για κάποιο 

συγκεκριμένο σκοπό και όχι για την κατάλπμη και διατήρηση 

εδάφους (καταστροφή εγκαταστάσεων, σύλλπμη ή ελευθέρωση 

αιχμαλώτων, κλπ.).

(1ν) Παραπλανητική ενέονεια (προσποίηση): Είναι μία μορφή 

αντιπερισπασμού που εκτελείται για να αποσπάσει την προ

σοχή του εχθρού από την κύρια προσπάθεια. Οι προσποιήσεις
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είναι συνήθως επιθέσεις περιορισμένου αντικειμενικού σκοπού 

(βάθους) που εκτελούνται πριν ή κατά τη διάρκεια της κύριας 

επιθέσεως.

(ν) ΕπιδειΗη: Είναι μία εμφάνιση δυνάμεως σε μία περιοχή όπου 

δεν επιζητείται αποφασιστικό αποτέλεσμα. Είναι παρόμοια με 

την παραπλανητική ενέργεια, αλλά η δύναμη δεν έρχεται σε 

επαφή με τον εχθρό και αποσκοπεί στο να τον παραπλανήσει, 

δημιουργώντας την απειλή επικείμενης επιθέσεως η οποία 

ποτέ δεν εκτελείται.

(νϊ) Επιθετική αναννώριση: Είναι επιχείρηση περιορισμένου

Αντικειμενικού σκοπού η οποία εκτελείται από σοβαρή 

δύναμη, για αποκάλυμη ή εξακρίβωση της εχθρικής διατάξεως 

και δυνάμεως ή για συλλογή άλλων πληροφοριών. Είναι 

δυνατόν να αποκαλύμει αδυναμίες της εχθρικής διατάξεως τις 

οποίες θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα εκμεταλλεύσεως των.

6) Αλλοι τύποι αμύνηε

(ΐ) Αιιυνα επί ευρέωε μετώπου: Αναλαμβάνεται όταν το εύρος 

της ζώνης ενεργείας που ανατίθεται σε αμυνόμενη δύναμη 

είναι σημαντικά μεγαλύτερο του κανονικού. Κατ' αυτήν οι 

δυνάμεις αποκρούσεως καταλαμβάνουν τα σπουδαιότερα εδάφη 

τακτικής σημασίας επί των κυριοτέρων εχθρικών προσβάσεων, 

εξασφαλίζουν τον έλεγχο των λοιπών με πυρά, ελέγχουν τα 

διάκενα με στοιχεία ασφαλείας και παρεμποδίζουν τις εχθρικές 

διεισδύσεις με πυρά και ταχείας επεμβάσεως δυνάμεις ελιγμού.

00 Γραμμική άιιυνα: Εφόσον η τακτική κατάσταση και το έδαφος 

απαιτούν μεγάλη ισχύ πυρός προ του μετώπου, δυνατόν να 

αυξηθεί ο αριθμός των καταληφθησομένων εμπρός εδαφών 

τακτικής σημασίας προς επαύξηση της μεταξύ αυτών αμοιβαίας
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υποστηρίξεως, σε βάρος της ευκαμμίας και του βάθους της 

άμυνας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα και άμυνα και επίδεση;

Σε ορισμένες περιπτώσεις σρ ένα θέατρο επιχειρήσεων είναι 

δυνατόν να επιβληθεί η ανάλημη αμυντικής ενεργείας, πλην όμως πρέπει 

πάντοτε να θεωρείται ως προσωρινό μέτρο, είτε εν αναμονή ευνοϊκών 

συνθηκών για ανάλημη επιθετικής ενέργειας, είτε προς εξοικονόμηση 

δυνάμεων από μία περιοχή του μετώπου προς όφελος άλλης, όπου 

επιδιώκεται η επίτευξη αποφασιστικού αποτελέσματος. Εντούτοις και 

κατά τη διεξαγωγή της αμυντικής ενέργειας είναι απαραίτητη η 

εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας για ανάκτηση επιθετικότητας και 

πρωτοβουλίας, προς καταστροφή του εχθρού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τι είναι μυχρός πόλεμος; Εντάσσεται σε κάποια από τις 

προηγούμενες στρατηγικές άμυνας και επίδεσης;

Ψυχρός πόλεμος είναι κατάσταση εντάσεως στις σχέσεις μεταξύ 

δύο χωρών ή συνασπισμών κρατών, κατά την οποία, προς επίτευξη των 

εθνικών τους αντικειμενικών σκοπών, αναλαμβάνονται ενέργειες 

ποικίλης μορφής στον πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, 

μυχολογικό, παραστρατιωτικό τομέα και παράλληλα στρατιωτικά μέτρα 

κάθε μορφής, εκτόο από τη Φανερή ένοπλη σύρραξη. Δεν εντάσσεται σε 

καμία από τις προηγούμενες τακτικές άμυνας ή επίθεσης.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποιος είναι ο σκοπός-στόχος του πολέμου;

Σκοπός του πολέμου, είτε είναι "θερμός" είτε "μυχρός", είναι η 

κάμμη της θελήσεως του αντιπάλου για συνέχιση του πολέμου και τελικά 

η επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού που έχει τεδεί.

Για κάδε στρατιωτική επιχείρηση καθορίζεται σκοπός, η επίτευξη 

του οποίου πρέπει να συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα, ταχέως και κατά τον 

πλέον οικονομικό τρόπο, στην επίτευξη της νίκης και καταστροφή του 

εχθρού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Τι σημαίνουν οι παρακάτω έννοιες;

α) Μαζικά αντίποινα: Είναι ενέργειες που επιβάλλονται στον πληθυσμό 

ανταποδίδοντας σε πολλαπλάσιο βαθμό μεμονωμένη εχθρική 

ενέργεια με επιδίωξη τη δημιουργία μυχολογικού κυρίως 

αποτελέσματος.

6) Περιορισμένες εχθροπραξίες: Είναι εχθρικές ενέργειες μεταξύ 

αντιπάλων περιορισμένης εκτάσεως (χώρου και δυνάμεων).

γ) Κλιμακούμενη αντίδραση: Είναι η αντίδραση η οποία εφαρμόζεται 

σταδιακά για την αντιμετώπιση μιας καταστάσεως.
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