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            ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ  
 

 
 

Στην εν λόγω εργασία το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι ο τρόπος με τον οποίο 

δρουν, αναπτύσσονται, εξελίσσονται ή ακόμα προσπαθούν να επιβιώσουν οι 

επιχειρήσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Πρώτα από όλα θα δούμε ότι στον κόσμο των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να υπάρχουν 

πολυάριθμοι νικητές. Θα συζητήσουμε επίσης για περιπτώσεις όπου η κατατρόπωση του 

αντιπάλου είναι όντως η καλύτερη λύση αλλά θα δούμε και παραδείγματα όπου η 

βέλτιστη στρατηγική είναι αυτή που αποφέρει κέρδη σε αρκετούς, ακόμα και στους 

ανταγωνιστές μιας επιχείρησης. 

Κυρίως όμως θα αντιληφθούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται η εκάστοτε επιχείρηση ως ένα επιχειρηματικό παιχνίδι και θα 

αντιμετωπίσουμε αυτούς που περιβάλλουν την επιχείρηση και επηρεάζουν με τις 

αποφάσεις τους την πορεία και τα αποτελέσματα της ως τους υπόλοιπους παίκτες που 

συμμετέχουν. Υπό αυτό το πρίσμα  με την εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων θα δούμε 

με ποιούς τρόπους μπορεί η επιχείρηση να λάβει τις κατάλληλες στρατηγικές αποφάσεις 

ώστε να ηγηθεί στο παιχνίδι και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



Μ.Β.Α.                                                                                            Σταματοπούλου Βασιλική        
 

            ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 

  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να κατανοήσουμε ότι το επιχειρηματικό παιχνίδι δεν 

σημαίνει απαραίτητα πόλεμο με τους ανταγωνιστές στον κλάδο, και συνάμα να 

αποκτήσουμε έναν συμπληρωματικό τρόπο σκέψης ο οποίος θα είναι εφαρμόσιμος στη 

διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στη 

σημασία των συμπληρωματικών αγαθών και τον τρόπο που βοηθούν μια επιχείρηση να 

αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. 

Η θεώρηση και ανάλυση των παραγόντων που πλαισιώνουν την επιχείρηση και ο ρόλος 

που καθένας μπορεί να διαδραματίσει, δημιουργώντας ένα δίκτυο αξιών για την 

επιχείρηση είναι το θέμα του τρίτου κεφαλαίου. Θα δούμε επίσης πόσο χρήσιμη είναι για 

κάθε επιχείρηση η αναγνώριση όλων των παικτών και των σχέσεων που έχει η ίδια μαζί 

τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η θεωρία των παιγνίων. Θα 

εξηγήσουμε πως η ανατρεπτική αυτή θεωρία μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή στον κόσμο 

των επιχειρήσεων με παράλληλη μελέτη περιπτώσεων.  

Επιπλέον στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε διεξοδικά τον ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η εισαγωγή νέων παικτών στο επιχειρηματικό παιχνίδι της επιχείρησης με 

παράλληλη αναφορά σε περιπτώσεις, τόσο επιτυχίας όσο και αποτυχίας, από το 

παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Η σημασία, ο ρόλος και οι τρόποι αύξησης της 

προστιθέμενης αξίας μιας επιχείρησης θα αναλυθεί στο έκτο κεφάλαιο με παρουσίαση 

διαφόρων περιπτώσεων ανάλογα με το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να 

δραστηριοποιείται μια επιχείρηση (μονοπώλιο – ανταγωνισμός).  

Οι κανόνες που διέπουν το επιχειρηματικό παιχνίδι και μπορούν να ανατρέψουν 

ισχύουσες ισορροπίες αποτελούν το αντικείμενο του έβδομου κεφαλαίου. Θα δούμε 

διεξοδικά πως ορισμένοι όροι στα συμβόλαια μεταξύ προμηθευτών επιχειρήσεων και 

πελατών έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν τις έως τότε καθιερωμένες ισορροπίες 

αναλύοντας συνάμα και τον τρόπο που επηρεάζουν τις ισορροπίες αυτές οι κινήσεις των 

ανταγωνιστών. Μερικές φορές οι πιο σημαντικοί κανόνες είναι αυτοί που η επιχείρηση 

θεωρεί ως δεδομένους. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται και ανάλυση στο ρόλο που μπορούν 

να διαδραματίσουν οι τακτικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση καθώς και ο 

τρόπος με τον οποίο δύναται να διαμορφώσει αντιλήψεις και να αλλάξει τον τρόπο με 

τον οποίο παίζεται το παιχνίδι.  
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Κλείνοντας παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερευνητική αυτή 

προσπάθεια όπως επίσης η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε συνοδευόμενη από 

χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο. 
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       1. ΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙ    

 

 

Οι επιχειρήσεις είναι πόλεμος ή ειρήνη; Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο θα δείξουμε ότι 

η παραδοσιακή αντίληψη που είχε διατυπώσει σε μια φράση ο συγγραφέας Gore Vidal 

“Δεν αρκεί να πετύχεις εσύ. Πρέπει να αποτύχουν οι άλλοι.” δεν ανταποκρίνεται στην 

σημερινή εποχή. Με άλλα λόγια, μέχρι στιγμής επιτυχία στον κόσμο των επιχειρήσεων 

σημαίνει αποτυχία των ανταγωνιστών, επίτευξη όλο και μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, 

εκμετάλλευση των προμηθευτών και δέσμευση των πελατών στο προϊόν. Η λογική του 

“κερδίζω-χάνεις” δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη δυνατή, καθώς το αποτέλεσμα 

περιλαμάνει έναν νικητή και ένα χαμένο. Θα δούμε πιο κάτω πως ένα πλήγμα στους 

ανταγωνιστές δεν είναι η καλύτερη στρατηγική σε κάθε περίπτωση. 

Σήμερα το επιχειρηματικό παιχνίδι λαμβάνει χώρα εντελώς διαφορετικά και τα στοιχεία 

που το απαρτίζουν αλλάζουν διαρκώς. Οι επιχειρήσεις δίνουν περισσότερη σημασία από 

ποτέ στους πελάτες τους, θεωρούν τους προμηθευτές συνεργάτες, λειτουργούν μέσα σε 

ομάδες, όχι μόνο αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας, και αρκετές φορές η 

διαμόρφωση της στρατηγικής γίνεται κατόπιν σχεδιασμού και στρατηγικών αποφάσεων 

που περιλαμβάνουν και τους ανταγωνιστές.  

Άλλωστε το σύνηθες αποτέλεσμα ενός πολέμου τιμών ανάμεσα σε ανταγωνιστές είναι η 

γενική απώλεια κερδών για όλους τους συμμετέχοντες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι 

αερομεταφορικές εταιρείες των Η.Π.Α. το χρονικό διάστημα 1990-1993 έχασαν 

περισσότερα χρήματα από όσα είχαν συγκεντρώσει από την εποχή του Orville και του 

Wilbur Wright. (Seattle times, 1994) Συγκεκριμένα οι ζημιές του κλάδου από τον πόλεμο 

τιμών παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα(US News & World Report,1995): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

ΕΤΟΣ ΖΗΜΙΕΣ (σε δις 
1990 3,9

1991 1,9

1992 4,8

1993 2,1
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Η αλλαγή στο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να αποτυπωθεί στην αντίληψη του 

εξέχοντα οικονομολόγου Bernard Baruch, “Δεν είναι απαραίτητο να σβήσεις το φως του 

άλλου για να λάμψει το δικό σου”. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα από τον επιχειρηματικό κόσμο που αποδεικνύει την ορθότητα 

της πιο πάνω φράσης. Η ζήτηση για επεξεργαστές της εταιρείας INTEL αυξάνεται όταν η 

MICROSOFT αναπτύσσει ισχυρό και καινοτόμο λογισμικό και vise-versa. Το λογισμικό 

της MICROSOFT αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν η INTEL επιτυγχάνει την παραγωγή 

ταχύτερων επεξεργαστών. Πρόκειται λοιπόν για μια σχέση αμοιβαίας επιτυχίας παρά για 

αμοιβαία καταστροφή.  

Από την άλλη πλευρά όμως, δεν είναι όλα ρόδινα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η 

επιτυχία της INTEL ή της MICROSOFT δεν βοήθησε ιδιαίτερα την Apple Computers. 

Άρα το επιχειρηματικό παιχνίδι τελικά είναι πόλεμος ή ειρήνη; Είναι προς το συμφέρον 

μιας επιχείρησης να ανταγωνίζεται τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου ή η 

συνεργασία μαζί τους μπορεί να την ωφελήσει περισσότερο; Είναι αποδεκτή η 

συνεργασία με τους ανταγωνιστές ή αποτελεί μόνο θεωρία που δεν έχει εφαρμοστεί στην 

πραγματικότητα (Α. Brandenburger, B. Nalebuff, 1996) 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σχέση της επιχείρησης με τους ανταγωνιστές (και όχι 

μόνο) μπορεί να χαρακτηριστεί ως συνεργασία όταν πρόκειται να δημιουργηθεί η πίτα 

της αγοράς και ανταγωνισμός όταν έρχεται η ώρα να μοιραστεί η πίτα. Είναι αυτονόητο 

ότι αν ο ανταγωνισμός μέχρι θανάτου εξαλείψει τελικά την αγορά όλοι οι συμμετέχοντες 

είναι χαμένοι. Αντίστοιχα δεν έχει νόημα μια επιχείρηση να βοηθά στη δημιουργία μιας 

αγοράς αν δεν πρόκειται να λάβει και η ίδια μερίδιο. 
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            2. ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ  

 

 

Ένας παράγοντας που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα μιας 

επιχείρησης είναι τα συμπληρωματικά αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με το 

αγαθό ή υπηρεσία που αυτή προσφέρει. Τα παραδείγματα είναι πολλά και σε αρκετές 

περιπτώσεις συνδέονται από διάφορες οπτικές πέραν του προφανούς.  

 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση περιπτώσεων που αποδεικνύουν τη σημασία 

των συμπληρωματικών αγαθών υπηρεσιών κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνίσουμε τον 

ορισμό τους. Δύο ή περισσότερα αγαθά είναι συμπληρωματικά όταν η κατανάλωση του 

ενός συνεπάγεται την κατανάλωση του άλλου. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς 

την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τη μεταβολή της τιμής του συμπληρωματικού 

προς το υπό εξέταση αγαθό (Θ.Π. Λιανός, Γ.Κ. Χρήστου, 1998). Το άνωθεν αξίωμα 

μπορεί να απεικονιστεί και διαγραμματικά : 

ΣΧΗΜΑ 2.1 

 

Τιμή 

 Α Β 

       P 

      Ζ2

     Ζ1  

 Ζητούμενη ποσότητα 

 Q1                Q2

 

Η καμπύλη Ζ1 απεικονίζει την αρχική ζήτηση για το αγαθό Α. Το σημείο Α μας δείχνει 

ότι για τη δεδομένη τιμή Ρ η ζητούμενη ποσότητα από τους καταναλωτές ανέρχεται σε 

Q1. Έστω τώρα ότι μειώνεται η τιμή του συμπληρωματικού αγαθού Β. Σύμφωνα με το 
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προαναφερθέν αξίωμα η ζήτηση για το αγαθό Α θα μεταβληθεί προς την αντίθετη 

κατεύθυνση, δηλαδή θα αυξηθεί. Διαγραμματικά αυτό απεικονίζεται από μια παράλληλη 

μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης του αγαθού Α προς τα δεξιά στη θέση Ζ2. Αυτό 

σημαίνει αυτόματα ότι στην ίδια τιμή, δίχως καμία ενέργεια από την εταιρεία που 

παράγει το υπό εξέταση αγαθό, η ζητούμενη ποσότητα από τους καταναλωτές αυξάνεται 

και αντιστοιχεί στην ποσότητα Q2.  

 

2.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα συμπληρωματικών αγαθών είναι αυτό του καφέ 

και της ζάχαρης. Προκειμένου να μελετηθεί το θέμα των συμπληρωματικών από 

διαφορετική σκοπιά, παρατίθενται και άλλα παραδείγματα συμπληρωματικότητας που 

δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία της. 

Ας δούμε λοιπόν τα συμπληρωματικά προς τα αυτοκίνητα αγαθά προκειμένου να 

αντιληφθούμε καλύτερα τη σημασία της ιδιαίτερης αυτής σχέσης. Το βασικότερο είναι οι 

ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι. Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία από τα πρώτα της 

βήματα ανέλαβε την κατασκευή των δρόμων. Συγκεκριμένα το 1913 η General Motors, η 

Hudson, η Packard και η Willys Overland μαζί με τη Goodyear -εταιρεία ελαστικών- 

ίδρυσαν το Lincoln Highway Association, που λειτούργησε βασικά για την κατασκευή 

της πρώτης αμερικανικής εθνικής οδού με σκοπό να ενώσει τη μια ακτή με την άλλη. 

Στην πορεία η ένωση κατασκεύασε και μικρότερους δρόμους, πάντα με δικά της έξοδα,  

και μετά από αυτό το εγχείρημα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προχώρησε το 1916 στις 

πρώτες τις επενδύσεις στην κατασκευή δρόμων με αποτέλεσμα μέχρι το 1922 οι πρώτες 

πέντε διηπειρωτικές εθνικές οδοί είχαν ολοκληρωθεί.( Drake Hokanson, 1986) 

Στη σημερινή εποχή βέβαια θεωρούμε την ύπαρξη των δρόμων δεδομένη, οπότε 

μπορούμε να δούμε από διαφορετική σκοπιά τα συμπληρωματικά αγαθά των 

αυτοκινήτων. Σήμερα η απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου αποτελεί μια μικρή επένδυση 

από τον καταναλωτή λόγω της υψηλής τιμής του. Η εύκολη πρόσβαση σε χρήματα μέσω  

της δανειοδότησης ενός τραπεζικού οργανισμού είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε 

καταναλωτή που επιθυμεί να αποκτήσει ένα νέο αυτοκίνητο και δεν διαθέτει το 

απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Οι τραπεζικοί οργανισμοί λοιπόν, συμπληρώνουν τις 

εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την πιο πάνω 

σκέψη είναι το γεγονός ότι η General Motors το 1919 δημιούργησε τη General Motors 
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Acceptance Corporation και η Ford το 1959 την Ford Motor Credit. Σκοπός αυτών των 

κινήσεων ήταν η αύξηση του προσφερόμενου χρήματος στην αγορά με απώτερο σκοπό 

την πτώση του επιτοκίου και ταυτόχρονα ευκολότερη πρόσβαση στις πιστώσεις, ώστε οι 

καταναλωτές να είναι σε θέση να αγοράζουν περισσότερα αυτοκίνητα. Βέβαια τα άνωθεν 

μπορούν να συμβούν και vise –versa. Η πώληση των αυτοκινήτων βοηθά τις εταιρείες 

που αναφέραμε να πωλούν περισσότερα δάνεια. Το αξιοσημείωτο από αυτή τη 

συμπληρωματική σχέση είναι ότι η Ford την τελευταία δεκαετία πραγματοποίησε 

μεγαλύτερα κέρδη από τη δανειοδότηση παρά από την παραγωγή και πώληση 

αυτοκινήτων. 

Παρόμοια, συμπληρωματικό αγαθό των αυτοκινήτων αποτελούν οι ασφάλειες 

αυτοκινήτων που και σε αυτή την περίπτωση η σχέση είναι αναμφίβολη. Δηλαδή όσο 

περισσότερα αυτοκίνητα αγοράζονται τόσο περισσότερες ασφάλειες αγοράζονται ειδικά 

αυτές που αφορούν κλοπή και ατυχήματα. 

Αντίστοιχες σχέσεις μπορούμε να αναζητήσουμε και στους προμηθευτές της 

αυτοκινητοβιομηχανίας. Χαρακτηριστικά η Michelin πουλά τουριστικούς οδηγούς με 

σκοπό να ανοίξει στους οδηγούς την όρεξη για οδήγηση. Όπως είναι αναμενόμενο οι 

οδηγοί δεν δείχνουν απλά τη συντομότερη διαδρομή για ένα προορισμό αλλά προτείνουν 

και τις διαδρομές με τα περισσότερα αξιοθέατα. Ο σκοπός των οδηγών αυτών είναι 

φανερός, περισσότερα χιλιόμετρα σημαίνουν μεγαλύτερη φθορά των ελαστικών και κατά 

συνέπεια μεγαλύτερη ζήτηση.  

Η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων επίσης ωφελείται, με χαρακτηριστικότερο όλων 

το παράδειγμα των MacBain που εκδίδουν το εβδομαδιαίο περιοδικό La Centrale des 

Particuliers που ειδικεύεται στις διαφημίσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Επιπλέον οι 

εκδότες έχουν εντοπίσει τις εταιρείες με συμπληρωματικά προϊόντα (ασφάλειες – 

χρηματοδοτήσεις κ.α.) και έχουν από πριν διαπραγματευτεί πολύ καλές τιμές για τους 

αναγνώστες τους. Έχουν συμβάλλει σημαντικά (ίσως έχουν αλλάξει ακόμα ) στον τρόπο 

με τον οποίο γίνονται οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στον Καναδά, την 

Ουγγαρία την Πολωνία τη Σουηδία και τις Η.Π.Α. από το 1994.  

Αντίστοιχα με τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω μπορούμε να αναφέρουμε και 

την περίπτωση όπου εταιρείες δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία λόγω της έλλειψης 

συμπληρωματικών προϊόντων. Η Alfa Romeo και η Fiat αναγκάστηκαν να αποσυρθούν 

από την αμερικανική αγορά λόγω των μειωμένων πωλήσεων των αυτοκινήτων τους. Το 
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γεγονός δεν οφειλόταν στο ότι δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν με τις αμερικάνικες 

εταιρείες παραγωγής αυτοκινήτων αλλά στην δυσκολία ανεύρεσης ανταλλακτικών από 

τους πελάτες.  

Ένα κλασικό παράδειγμα  είναι το υλικό και το λογισμικό των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (hardware – software). Όσο καλύτεροι και ταχύτεροι είναι οι επεξεργαστές 

οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλο πιο αναβαθμισμένο και καλύτερο 

λογισμικό. Ουσιαστικά ένα αγαθό το οποίο συμπληρώνει ένα άλλο αυτόματα κάνει το 

πρώτο αγαθό πιο ελκυστικό. Σε αυτό το πλαίσιο επανερχόμαστε στην περίπτωση της 

Intel που θεωρείται ο ορισμός της ανταγωνιστικής εταιρείας μετά τη δήλωση του γενικού 

διευθυντή της εταιρείας Andy Grove oτι «Μόνο οι παρανοϊκοί επιβιώνουν».(Fortune 

Magazine, 1995) 

Αν οι υπάρχουσες εφαρμογές λογισμικού δεν εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις 

δυνατότητες των τσιπ επεξεργασίας που παράγει η Intel, τότε θα πρέπει η τελευταία να 

βρει κάτι άλλο που να το κάνει. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό για την Intel καιρό διότι οι 

ικανότητες επεξεργασίας έχουν κατά κανόνα το προβάδισμα σε σχέση με τις εφαρμογές 

λογισμικού. Η Intel ανέκαθεν ζητούσε εφαρμογές που να απαιτούν τις μέγιστες 

επεξεργαστικές ικανότητες. Μια από τις πλέον δύσκολες εφαρμογές που βασίζονται σε 

βασική μονάδα επεξεργασίας CPU είναι το βίντεο. Ο νέος επεξεργαστής Pentium Pro 

κάνει τα αδύνατα δυνατά και η εταιρεία αναζητά μια ευρείας χρήσης εφαρμογή βίντεο σε 

λογική τιμή. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει επενδύσει 100 εκατ. δολάρια στο Proshare, 

ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης που μπορεί να εφαρμοστεί σε υπολογιστές και θα 

αποτελούσε το ιδανικό συμπλήρωμα για τους επεξεργαστές που παράγει η εταιρεία. 

Το πρόβλημα που προέκυψε ήταν, γιατί να προμηθευτεί κάποιος ένα σύστημα 

βιντεοδιάσκεψης αν δεν υπάρχει κανείς στην άλλη άκρη της οθόνης;. Προκειμένου να 

είναι σε θέση να κατεβάσει την τιμή του, η Intel χρειαζόταν να συμμαχήσει με άλλες 

εταιρείες και σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια αποδείχθηκαν τελικά να είναι οι 

τηλεφωνικές εταιρείες. Ο λόγος είναι φυσικά γιατί το Proshare ολοκληρώνει τις 

υπηρεσίες που μέχρι τώρα παρέχουν. Πέρα από τον ήχο και τα δεδομένα πλέον τους 

δίνεται η δυνατότητα να παρέχουν και εικόνα. Με αυτό τον τρόπο η Intel δεν είναι 

αναγκασμένη να πληρώσει για το Proshare μόνη της εφόσον η παρουσία του βοηθά τις 

εταιρείες τηλεφωνίας να πωλήσουν περισσότερες γραμμές ISDN. Με τη συμμαχία αυτή 

η Intel κατάφερε να μειώσει την τιμή του κατά 50% περίπου (από 1999 δολάρια σε 999). 

Για να καταφέρει να τη μειώσει λίγο ακόμα, ώστε να γίνει πιο προσιτό το πρόγραμμα 
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στο κοινό, συνεργάστηκε με την Compaq, κυρίαρχη εταιρεία στην παραγωγή 

προσωπικών υπολογιστών, προκειμένου η τελευταία να συμπεριλάβει το Proshare σε 

όλους τους επιχειρηματικούς υπολογιστές. Το αποτέλεσμα ήταν το Proshare να πωλείται 

τελικά στην αγορά από 700 έως 800 δολάρια. (Wall Street Journal, 1995) 

Η συμπληρωματικότητα σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται ανάμεσα στις εταιρείες που 

συνεργάστηκαν. Η Ιntel θέλει να αυξήσει τη ζήτηση για ικανότητα επεξεργασίας, οι 

εταιρείες τηλεπικοινωνίας τη ζήτηση για μετάδοση μεγάλου όγκου πληροφοριών και η 

Compaq να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα ξεχωρίζει τους 

επαγγελματικούς της υπολογιστές από αυτούς των ανταγωνιστών της. Συνεπώς και οι 

τρεις εταιρείες επωφελούνται από την συγκεκριμένη συνεργασία, με διαφορετικό τρόπο 

η καθεμία. 
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 Τ         3 ΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  ΑΑΞΞΙΙΩΩΝΝ  

 
 

Σε αυτό το σημείο θα δούμε ποιοι πλαισιώνουν μια επιχείρηση και πως μπορούμε να να 

συνεργαστούμε μαζί τους. Για αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο του Porter 

που ουσιαστικά αναλύει στα βασικά στοιχεία της δομής του ανταγωνισμού μιας 

επιχείρησης. Το υπόδειγμα του Porter παρατίθεται στο σχήμα 3.1:  

 

 ΣΧΗΜΑ 3.1 

 
Πηγή:Porter M, Competitive Strategy, NY: The Free Press 1980 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Porter το ανταγωνιστικό περιβάλλον μιας επιχείρησης 

καθορίζεται από τις εξής δυνάμεις:  

 την απειλή εισόδου ανταγωνιστών 

 την διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της 

 τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών της 

 την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

 την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις του 

κλάδου 
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Η ανάλυση των πιο πάνω δυνάμεων προσδιορίζει την ένταση και τη φύση του 

ανταγωνισμού στα πλαίσια ενός κλάδου και συνάμα τη διαμόρφωση της στρατηγικής 

που μπορεί να ακολουθήσει.  

Μπορούμε να τροποποιήσουμε ελαφρώς το μοντέλο του Porter ούτως ώστε να δούμε 

ποιοι άλλοι πέραν της επιχείρησης συμμετέχουν στο επιχειρηματικό παιχνίδι. Έχουμε 

λοιπόν την εξής διάρθρωση:  

 

 ΣΧΗΜΑ 3.2 

    Πελάτες 

 

            Ανταγωνιστές  Εταιρεία Συμπληρωτές 

 

      Προμηθευτές 

 

Στον κάθετο άξονα βρίσκονται οι πελάτες και οι προμηθευτές της επιχείρησης. Τα αγαθά 

όπως οι πρώτες ύλες και η εργασία ρέουν από τους προμηθευτές προς την εταιρεία και τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες από την εταιρεία στους πελάτες ενώ τα χρήματα ακολουθούν 

τον αντίθετο δρόμο. Αντίστοιχα στον οριζόντιο άξονα έχουμε τους ανταγωνιστές και 

αυτούς που παράγουν συμπληρωματικά αγαθά.  

 

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ 

Κρίνεται σκόπιμο να ορίσουμε ακριβώς αυτούς που πλαισιώνουν την κάθε επιχείρηση. 

Αν οι πελάτες εκτιμούν περισσότερο το προϊόν που παράγει μια επιχείρηση όταν έχουν 

στη διάθεσή τους και το προϊόν που παράγει μια άλλη επιχείρηση, παρά όταν έχουν μόνο 

το προϊόν της πρώτης, τότε η δεύτερη επιχείρηση είναι συμπληρωτής.  

Όταν οι πελάτες εκτιμούν λιγότερο το προϊόν που παράγει μια επιχείρησή όταν έχουν 

στη διάθεσή τους το προϊόν της άλλης επιχείρησης, παρά όταν έχουν μόνο το της 

πρώτης, τότε η δεύτερη επιχείρηση είναι ανταγωνιστής. 
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Κλασικό παράδειγμα ανταγωνιστικών εταιρειών αποτελούν οι Coca-Cola και η Pepsi. 

Ελάχιστα θα εκτιμήσει ένας καταναλωτής μια Pepsi αν μόλις έχει πιει μια Coca-Cola 

παρά αν δεν έχει ικανοποιήσει καθόλου τη δίψα του. Συνεπώς η μία εταιρεία δεν έχει 

τίποτα να προσφέρει στην άλλη. Η καλύτερη προσέγγιση για την αναγνώριση των 

ανταγωνιστών, είναι να φανταστεί κανείς τον εαυτό του στη θέση του πελάτη και να 

αναρωτηθεί τι άλλο θα μπορούσε να αγοράσει που θα τον έκανε να εκτιμήσει το προϊόν 

του λιγότερο ή με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσε να ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη 

ανάγκη.  

Βέβαια οι έννοιες του συμπληρωτή και του ανταγωνιστή δεν αφορούν μόνο τη σχέση της 

κάθε επιχείρησης με τους πελάτες της, αλλά κάλλιστα μπορούν να επηρεάσουν και τις 

σχέσεις που υπάρχουν με τους προμηθευτές, συνεπώς έχουμε τους αντίστοιχους όρους 

και από τη σκοπιά αυτή.  

Όταν είναι περισσότερο ελκυστικό για έναν προμηθευτή να προμηθεύει μια επιχείρηση 

με αγαθά ενώ προμηθεύει ταυτόχρονα και μια άλλη επιχείρηση, παρά όταν προμηθεύει 

μόνο την πρώτη εταιρεία τότε η άλλη επιχείρηση είναι συμπληρωτής της πρώτης.  

Αντίστοιχα όταν είναι λιγότερο ελκυστικό για έναν προμηθευτή να προμηθεύει μια 

επιχείρηση με αγαθά ενώ προμηθεύει ταυτόχρονα και μια άλλη επιχείρηση τότε η 

επιχείρηση αυτή είναι ανταγωνιστής της πρώτης. 

Είναι ευνόητο ότι ο ανταγωνισμός για τους προμηθευτές συχνά υπάρχει και έξω από τα 

κλασικά όρια του κλάδου στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση. Για παράδειγμα οι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι οι προμηθευτές και ο ανταγωνισμός για την 

προσέλκυση πόρων Αντίστοιχα στη σύγχρονη ανάλυση και με την ανάπτυξη της 

διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζονται ως προμηθευτές ή εσωτερικοί πελάτες της επιχείρησης εφόσον 

παρέχουν την πραγματογνωμοσύνη, την εργασία και τον χρόνο τους έναντι αμοιβής. 

Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις όπου δύο εταιρείες είναι ταυτόχρονα ανταγωνιστές 

και συμπληρωτές στη σχέση τους με τους προμηθευτές. Για παράδειγμα οι αεροπορικές 

εταιρείες American και Delta ανταγωνίζονται αναφορικά με τις ώρες προσγείωσης και 

τις θύρες προσγείωσης στα αεροδρόμια. Στην περίπτωση όμως της κατασκευάστριας 

εταιρείας Boeing συμπληρώνονται, διότι αν αποφασίσουν να χρηματοδοτήσουν από 

κοινού το νέο αεροσκάφος που θα δημιουργήσει η τελευταία, θα είναι πιο φθηνό να γίνει 

και τις δύο παρά για κάθε εταιρεία ξεχωριστά. 
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3.2 ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ 

Στην πιο πάνω διάρθρωση που αναλύσαμε αποκαλύψαμε δύο βασικές συμμετρίες που 

απαρτίζουν το επιχειρηματικό παιχνίδι. Στον κάθετο άξονα βρίσκονται οι πελάτες και οι 

προμηθευτές οι οποίοι έχουν συμμετρικούς ως προς την επιχείρηση ρόλους. Συνήθως 

όμως το γεγονός αυτό δεν γίνεται αντιληπτό και δεν δίνεται στους προμηθευτές η 

αρμόζουσα σημασία και μόλις τα τελευταία χρόνια ο επιχειρηματικός κόσμος 

συνειδητοποίησε ότι η συνεννόηση με τους προμηθευτές είναι εξίσου σημαντική και 

πολύτιμη όσο ο σεβασμός στις απαιτήσεις των πελατών. 

Στον οριζόντιο άξονα επίσης υπάρχει η συμμετρία ανάμεσα στον συμπληρωτή και τον 

ανταγωνιστή. Στους ορισμούς που θέσαμε πιο πάνω η μοναδική διαφορά έγκειται στις 

λέξεις «περισσότερο» και «λιγότερο». Ουσιαστικά η έννοια της μίας λέξης αποτελεί τον 

καθρέπτη της άλλης. Είναι σύνηθες και εύκολο μια επιχείρηση να δώσει ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε μια πλευρά και να παραλείψει την άλλη. Οι τέσσερις σχέσεις που 

προκύπτουν και πλαισιώνουν την κάθε επιχείρηση είναι εξίσου σημαντικές και η 

υπερβολική προσοχή ή αδιαφορία προς κάθε μια μπορεί να είναι αποφασιστικής 

σημασίας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσοι συμμετέχουν στο επιχειρηματικό παιχνίδι μπορεί να 

έχουν περισσότερους από έναν ρόλους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 

αντιμετωπίζουμε κάποιον από τη σκοπιά ενός ρόλου είτε πρόκειται για πελάτη, 

προμηθευτή, συμπληρωτή ή ανταγωνιστή και ξεχνάμε να σκεφτούμε ποιους άλλους 

ρόλους εκπληρώνει παράλληλα. 

Πιο πάνω αναφέρθηκε η διπλή σχέση που μπορεί να έχουν οι Delta και η American όπου 

υποδύονται η μία προς την άλλη τόσο το ρόλο του ανταγωνιστή όσο και του 

συμπληρωτή στην χρηματοδότηση της Boeing. Θα ήταν λάθος για την κάθε εταιρεία να 

θεωρεί την άλλη μόνο ανταγωνίστρια ή συμπληρώτρια από τη στιγμή που συμμετέχει και 

στους δύο αυτούς ρόλους. 

Κλείνοντας ας δούμε ένα ακόμα παράδειγμα από τους Gary Hamel C.K.Prahaland 

θεωρητικούς της επιχειρηματικής στρατηγικής στο “Competing for the future” οι οποίοι 

δήλωσαν ότι σε κάθε δεδομένη στιγμή η AT&Τ μπορεί να θεωρήσει την Motorola ως 

ανταγωνιστή, αγοραστή προμηθευτή ή ακόμα και συνέταιρο. (Gary Hamel, C.K. 

Prahaland 1994). Δεν θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να δούμε τις εταιρείες 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να χρησιμοποιούν τις γραμμές τους για την παράλληλη 
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μετάδοση φωνής και πληροφοριών και να μετατρέπονται σε ανταγωνιστές των εταιρειών 

τηλεφωνίας. (ΔΕΗ- ΤΕLLAS) 

 

3.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΩΝ  

Αναφέραμε ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να διαδραματίζει περισσότερους από έναν 

ρόλους. Ας δούμε τώρα λοιπόν πως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός αυτό για 

την δημιουργία ή διεύρυνση αγορών. Διερευνώντας αυτή την σκοπιά θα μπορέσουμε να 

εξηγήσουμε αυτό που υπό άλλες συνθήκες φαντάζει ως παράξενη συμπεριφορά.  

Σε διάφορα αστικά κέντρα ανά τον κόσμο παρατηρούμε ότι ανταγωνιστικές μεταξύ τους 

επιχειρήσεις εγκαθίστανται η μία δίπλα ακριβώς στην άλλη. Τα παραδείγματα πολλά, οι 

έμποροι διαμαντιών στην 47η οδό, οι γκαλερί τέχνης στο Σόχο, οι κοσμηματοπώλες στο 

Ponte Vechio της Φλωρεντίας και στις Βρυξέλλες τα μαγαζιά με αντίκες βρίσκονται όλα 

συγκεντρωμένα στην Place du Grand Sablon. Γιατί όμως; 

Μήπως θα ήταν προτιμότερο τα μαγαζιά αυτά να είναι διάσπαρτα στην αγορά των 

Βρυξελλών ούτως ώστε το κάθε ένα από αυτά να έχει την τοπική του αγορά; Η σκέψη 

αυτή καλύπτει την πλευρά του ανταγωνισμού μεταξύ τους μόνο. Με την επιλογή τους 

αυτή όμως, να εγκατασταθούν το ένα δίπλα στο άλλο, λειτουργούν συμπληρωματικά. 

Αντί οι πελάτες να γνωρίζουν και να έχουν επιλέξει εκ των προτέρων σε ποιο μαγαζί θα 

απευθυνθούν, μπορούν να επισκεφθούν την εν λόγω περιοχή και να κάνουν την τελική 

επιλογή τους έχοντας υπόψη τους όλα τα καταστήματα που πωλούν αντίκες. Επιπλέον 

αισθάνονται πιο ασφαλείς για την καλή ποιότητα της μέλλουσας αγοράς τους θεωρώντας 

ότι αν το κατάστημα από το οποίο τελικά θα αγοράσουν διόγκωνε τις τιμές των 

εμπορευμάτων του χωρίς την αντίστοιχη ποιότητα, θα είχε κλείσει αν ο ανταγωνιστής 

της ακριβώς διπλανής πόρτας είναι καλύτερος και πιο φερέγγυος. Επίσης αν μπορούν να 

συμπληρώσουν ένα προϊόν αγοράζοντας ταιριαστά και συμπληρωματικά αγαθά από τα 

δίπλα μαγαζιά είναι πιο πιθανό να προβούν στην αγορά παρά αν θέλουν να αγοράσουν 

ένα τραπέζι για το οποίο δεν μπορούν να βρουν καρέκλες που να ταιριάζουν. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η διαφοροποιημένη έκδοση της άνωθεν στρατηγικής 

που ακολούθησε το κατάστημα Toys R Us και βασίζεται στις αγορές προορισμού. Τα 

καταστήματα της αλυσίδας βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλά ενοίκια μακριά από τα 

υπόλοιπα καταστήματα. Συνεπώς οι αγοραστές συνειδητοποιημένα κατευθύνονται στην 

εν λόγω περιοχή για να αγοράσουν από το συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτό που θα 
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μπορούσε συμπληρωματικά να γίνει είναι παραδείγματος χάρη η δημιουργία ενός 

παιδότοπου, ή ενός καταστήματος Mc Donald’s προκειμένου να γίνει πιο ελκυστική η 

τοποθεσία του καταστήματος. Όμως παρά το γεγονός ότι η λειτουργία των 

καταστημάτων αυτών θα συντελούσε αυξητικά στον αριθμό των επισκεπτών του Toys R 

Us, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι οι γονείς θα προτιμούσαν να 

αφήσουν τα παιδιά στον παιδότοπο και να επισκεφθούν μόνοι τους το κατάστημα για να 

αποφύγουν τα άσκοπα έξοδα από όλα τα παιχνίδια που θα ήθελαν να αγοράσουν τα 

παιδιά. Συνεπώς ενώ η αρχική τους σχέση είναι συμπληρωματική ως προς την αύξηση 

της αγοράς όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσουν οι πελάτες που θα αφήσουν τα χρήματα 

τους μετατρέπονται σε ανταγωνιστές.  

 

3.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

Σε όσα αναλύσαμε μέχρι στιγμής δεν αναφέραμε το ρόλο που διαδραματίζει η εκάστοτε 

κυβέρνηση στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος στο οποίο εξελίσσεται το 

επιχειρηματικό παιχνίδι. Το κράτος ανάλογα με την οπτική γωνία που το βλέπουμε 

μπορεί να έχει το ρόλο του προμηθευτή, του πελάτη, του ανταγωνιστή ή του 

συμπληρωτή. 

Όταν αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες παίζει το ρόλο του πελάτη όπως κάθε άλλος 

αγοραστής, μόνο που σαφώς είναι μεγαλύτερος. Τα αγαθά που μπορεί να ζητήσει το 

κράτος είναι παραδείγματος χάρη η κατασκευή δρόμων, γεφυρών και άλλων 

οικοδομημάτων, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στρατιωτικός 

εξοπλισμός. Όταν όμως παρέχει για παράδειγμα άδειες ξυλείας, ραδιοφωνικού φάσματος 

και εξόρυξης μετάλλων παίζει το ρόλο του προμηθευτή. 

Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι η κυβέρνηση με τη μέριμνα για την δημιουργία της 

βασικής υποδομής και των κατάλληλων προϋποθέσεων και κανόνων για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα δρα ως συμπληρωτής για τις επιχειρήσεις.  

Βέβαια το κράτος ανταγωνίζεται παράλληλα με τις επιχειρήσεις. Το απλούστερο 

παράδειγμα αποτελεί η επιβολή φόρων στα αγαθά, γεγονός που ουσιαστικά δημιουργεί 

ανταγωνισμό ανάμεσα στο κράτος και τις επιχειρήσεις για τα χρήματα των πολιτών. Ο 

ανταγωνισμός αυτός μπορεί να θεωρηθεί μονόπλευρος εφόσον σε αντίθεση με την 

κατανάλωση των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών η καταβολή των φόρων είναι 

υποχρεωτική. Το παράδειγμα των φόρων δεν είναι όμως το μόνο στο οποίο το κράτος 
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ανταγωνίζεται με τις επιχειρήσεις. Τα κρατικά πανεπιστήμια ανταγωνίζονται με τις 

ιδιωτικές σχολές κατάρτισης όπως επίσης τα ΕΛ.ΤΑ ανταγωνίζονται με τις ιδιωτικές 

εταιρείες όπως η ACS. 

Τέλος παράλληλα με όλους τους ρόλους που προαναφέραμε το κράτος έχει την εξουσία 

να νομοθετεί και να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές των 

επιχειρήσεων. Το θέμα αυτό όμως θα το αναλύσουμε διεξοδικά κεφάλαιο που 

αναφέρεται στους κανόνες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 

3.5 ΠΟΛΕΜΟΣ Ή ΕΙΡΗΝΗ; 

Έχοντας αναλύσει το δίκτυο αξιών και τον ρόλο που διαδραματίζει κάθε ένας παίκτης 

που πλαισιώνει την επιχείρηση μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Ποιοι είναι οι 

φιλικά και ποιοι οι αρνητικά διακείμενοι προς την επιχείρησή μας;».  

Αρχικά η απάντηση φαντάζει εύκολη, έχουμε τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους 

συμπληρωτές φιλικά διακείμενους και τους ανταγωνιστές αρνητικά. Η αντίληψη αυτή 

όμως δεν ευσταθεί εξ΄ ολοκλήρου. Είναι αντιληπτό ότι όταν οι προμηθευτές, οι 

επιχειρήσεις και οι πελάτες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την δημιουργία αξίας 

πρόκειται για συνεργασία. Όταν όμως έρχεται η ώρα να μοιραστεί η πίτα οι πελάτες 

πιέζουν για χαμηλές τιμές ενώ οι προμηθευτές επίσης θέλουν το κομμάτι τους. Συνεπώς 

πρόκειται για ανταγωνισμό. Στις περισσότερες σχέσεις τα στοιχεία της συνεργασίας και 

του ανταγωνισμού συνυπάρχουν. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει καλύτερα τη σχέση που 

έχουν οι επιχειρήσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους είναι ο συν-

ανταγωνισμός (co-opetition). (Α. Brandenburger, B. Nalebuff, 1996) 

Αντίστοιχα είναι ιδιαίτερα θετικό όταν ένας συμπληρωτής μπαίνει στο επιχειρηματικό 

παιχνίδι και ακόμα πιο ευχάριστο όταν ένας ανταγωνιστής βγαίνει εκτός. Κι όμως αυτή η 

αντίληψη και πάλι δεν είναι απόλυτα σωστή. Όταν ένας συμπληρωτής μπαίνει στο 

επιχειρηματικό παιχνίδι η πίτα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση μεγαλώνει 

όπως είδαμε. Ταυτόχρονα όμως αυξάνεται και ο αγώνας με τον συμπληρωτή για την 

διεκδίκηση του μεγαλύτερου μεριδίου της αυξημένης πλέον πίτας.  

Η σχέση με τους ανταγωνιστές μιας επιχείρησης συνήθως χαρακτηρίζεται ως πόλεμος με 

σκοπό την επιβίωση του ικανότερου και εξολόθρευση του αντιπάλου. Όμως στις 

περισσότερες περιπτώσεις η εξολόθρευση του αντιπάλου αποδεικνύεται να είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή και το μόνο που επιτυγχάνεται είναι ένα δυνατό πλήγμα. 
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Στη φύση ισχύει ο κανόνας ότι τα πιο επικίνδυνα ζώα είναι τα πληγωμένα. Το ίδιο ισχύει 

και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Εφόσον η επιχείρηση έχει καταφέρει να μειώσει τα 

κέρδη του ανταγωνιστή, αυτός έχει λιγότερα να χάσει και περισσότερους λόγους να είναι 

περισσότερο επιθετικός. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο μερικές φορές ο δρόμος προς 

την επιτυχία σημαίνει να αφήνει κανείς και τους άλλους να επιτυγχάνουν, ακόμα και 

τους ανταγωνιστές της επιχείρησης. Σε επόμενο κεφάλαιο θα αναλύσουμε περιπτώσεις 

στις οποίες αποδεικνύεται η πιο πάνω πρόταση. Επιπλέον θα μελετήσουμε περιπτώσεις 

στις οποίες η προσπάθεια ανατροπής της πορείας του ανταγωνιστή μπορεί να επιφέρει 

ζημία στην επιχείρηση που θα το προσπαθήσει. Θα δούμε επίσης τρόπους που μπορούν 

να διαμορφωθούν οι αντιδράσεις των ανταγωνιστών ώστε να ωφελείται η επιχείρηση. 

Για να προχωρήσουμε όμως σε αυτό το επίπεδο χρειάζεται να αναλύσουμε πρώτα 

ορισμένα βασικά στοιχεία της θεωρίας των παιγνίων. 
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                    44    ΗΗ  ΘΘΕΕΩΩΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΙΙΓΓΝΝΙΙΩΩΝΝ  

 

 

Η θεωρία των παιγνίων αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως αποφασιστικής 

σημασίας εργαλείο για το σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Οι ρίζες της θεωρίας αυτής, 

πέρα από τις πρώιμες εκδοχές και μελέτες που κατά κύριο λόγο είχαν αφιερωθεί στην 

ανάλυση ειδικών παιχνιδιών όπως η ντάμα και το πόκερ, μπορούν να βρεθούν στις αρχες 

του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου όταν οι Βρετανικές Ναυτικές Δυνάμεις έπαιζαν 

“κρυφτό” με τα γερμανικά υποβρύχια. (C.K. Waddington, 1973) Ανακάλυψαν λοιπόν ότι 

σωστότερες κινήσεις δεν ήταν εκείνες που οι πιλότοι και πλοίαρχοι έκαναν ενστικτωδώς. 

Η θεωρητική διατύπωση με εφαρμογή στον επιχειρηματικό κόσμο έλαβε χώρα από τους 

John von Neumann και Oskar Morgenstern με τη δημοσίευση του βιβλίου τους Theory of 

Games and Economic Behaviour. Η σύγχρονη θεωρία των παιγνίων, σε αντίθεση με την 

αρχική που υιοθετούσε τη φιλοσοφία “κερδίζω – χάνεις”, εφαρμόζεται ιδιαίτερα 

επιτυχημένα με τη φιλοσοφία “κερδίζω – κερδίζεις” και αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

μεταξύ του ανταγωνισμού και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Το ιδιαίτερα θετικό που παρουσιάζει η θεωρία των παιγνίων είναι ότι εστιάζει άμεσα στο 

πιο φλέγον ζήτημα, ήτοι την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής και συνάμα της πλέον 

σωστής απόφασης. Είναι γεγονός ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα σήμερα 

αντιμετωπίζει έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο κόσμο. Παράγοντες που αρχικά υποτιμήθηκαν ή 

ακόμα και αγνοήθηκαν αποδεικνύονται χρήσιμοι και καθοριστικοί για την τελική 

επιτυχία ή αποτυχία κάθε επιχείρησης. Βάζοντας λοιπόν τάξη στο χάος η θεωρία των 

παιγνίων διασπά το παιχνίδι στα βασικά του συστατικά και βοηθά την εκάστοτε 

επιχείρηση να αντιληφθεί το ρόλο της σε αυτό. Μερικές από τις καλύτερες ευκαιρίες 

επιχειρηματικής στρατηγικής κρύβονται πίσω από τα σημεία που οι επιχειρήσεις άθελα 

τους παραμελούν. 

 

4.1 ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Η θεωρία των παιγνίων έχει τις ρίζες της στους κλάδους των εφαρμοσμένων 

μαθηματικών. Η θεωρία αυτή προσφέρει ένα συστηματικό τρόπο σχεδίασης στρατηγικής 

σε περιπτώσεις που η επιτυχία τους ενός εξαρτάται από τις πράξεις των άλλων. 
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 Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στην θεωρία των παιγνίων:  

 τα στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης με λύση την ισορροπία Nash 

 τα δυναμικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης με λύση την τέλεια για τα υποπαίγνια 

ισορροπία Nash 

 τα στατικά παίγνια μη πλήρους πληροφόρησης με λύση την ισορροπία Nash κατά 

Bayes 

 και τα δυναμικά παίγνια μη πλήρους πληροφόρησης με λύση την τέλεια ισορροπία 

Bayes. (Ευθύμογλου κ.α., 1997) 

Η πληροφόρηση χαρακτηρίζεται ως μη πλήρης όταν ο ένας εκ των δύο αντιπάλων δε 

γνωρίζει την απόδοση του άλλου. Υπάρχουν δύο μορφές παρουσίασης ενός παιγνίου: η 

κανονική και η εκτατική. Αυτή που θα αναλύσουμε εδώ είναι η κανονική ή στρατηγική 

μορφή η οποία προσδιορίζει μέσω πίνακα τα εξής στοιχεία: 

 Τους αντίπαλους παίκτες του παιγνίου 

 Τις διαθέσιμες σε κάθε παίκτη στρατηγικές  

 Την απόδοση κάθε παίκτη για κάθε συνδυασμό στρατηγικών που θα μπορούσε να 

είχε επιλεγεί. 

Παρατίθεται ο γενικός πίνακας που παρουσιάζει ένα παίγνιο γενικής μορφής με την 

ονομασία το δίλημμα των φυλακισμένων:  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

                                                                        Παίκτης:2 

 
Συνεργασία Μη Συνεργασία 

Συνεργασία Ε,  Ε Κ,  Π 

Μη Συνεργασία Π,  Κ Τ,  Τ 

 

        Παίκτης:1  

 

Τα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση παιγνίου είναι οτι υπάρχει πλήρης πληροφόρηση, 

και οι κινήσεις των παικτών γίνονται ταυτόχρονα: αρκεί ο κάθε παίκτης να μην γνωρίζει 

τις επιλογές του άλλου. Ας δούμε το παίγνιο αυτό με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.  
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Δύο υπόδικοι έχουν συλληφθεί για κάποιο μικροαδίκημα, κατηγορούνται όμως 

παράλληλα και για σοβαρή παρανομία για την οποία η αστυνομία δεν έχει επαρκή 

στοιχεία για να αποδείξει την καταδίκη τους. Εάν ο ένας εκ των δύο ομολογήσει είναι 

βέβαιο ότι θα καταδικασθούν και οι δύο. Η αστυνομία λοιπόν δίνει σε κάθε υπόδικο 

ξεχωριστά την ευκαιρία να ομολογήσει και να γίνει μάρτυρας κατηγορίας. Με αυτόν τον 

τρόπο όποιος εκ των δύο ομολογήσει θα καταδικαστεί σε μόλις ένα χρόνο φυλάκιση ενώ 

αυτός που θα παραμείνει σιωπηλός θα φυλακισθεί για δέκα χρόνια. Βέβαια αν κανείς εκ 

των δύο δεν ομολογήσει θα καταδικασθούν μόνο για το μικροαδίκημα σε δύο έτη 

φυλάκισης. Αν όμως ομολογήσουν και οι δύο, περίπτωση κατά την οποία κανενός η 

μαρτυρία δεν είναι ουσιώδης για την απαγγελία κατηγορίας θα αντιμετωπίσουν και οι 

δύο ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των πέντε ετών. Η πληροφόρηση φαίνεται στον πιο 

κάτω πίνακα:  

 

                  ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 

                                                                        Φυλακισμένος:2 

 
Μη Ομολογία Ομολογία 

Μη Ομολογία -2,  -2 -10,  -1 

Ομολογία -1,  -10 -5,  -5 

 

        

Φυλακισμένος:2  

 

Οι αποδόσεις είναι αρνητικές διότι πρόκειται για ποινές φυλάκισης. Η μοναδική 

ισορροπία στο εν λόγω παίγνιο είναι η ομολογία και των δύο με καταδίκη στα πέντε έτη 

φυλάκισης. Αυτό διότι στην περίπτωση που κανείς δεν ομολογήσει ο κάθε ένας έχει 

εναλλακτική στρατηγική την ομολογία και την καταδίκη σε ένα έτος φυλάκισης. Από την 

άλλη πλευρά αν ο ένας ομολογήσει, ο άλλος φυλακισμένος έχει ως εναλλακτική 

στρατηγική την ομολογία για να καταδικαστεί σε πέντε αντί για δέκα χρόνια φυλάκισης. 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής παιγνίου είναι ότι το αποτέλεσμα 

ισορροπίας υστερεί έναντι της κοινής στρατηγικής όπου οι δύο φυλακισμένοι θα 

συμφωνούσαν να μην ομολογήσουν. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται καθαρά ότι η 

συνεργασία μπορεί να βελτιώσει την ευημερία όλων των παικτών. Το ερώτημα που 

προκύπτει είναι αν θα παραμείνουν πιστοί σε αυτή τη συμφωνία, διότι ακόμα και αν 
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συμφωνήσουν ότι θα την τηρήσουν είναι προς το συμφέρον του κάθε φυλακισμένου η 

μυστική παραβίαση της συμφωνίας αυτής. (Ευθύμογλου κ.α., 1997) 

 

4.2 ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΧΑΡΤΙΑ 

Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα το οποίο κάνει εύκολα αντιληπτή την προστιθέμενη αξία 

κάθε παίκτη, την οποία θα αναλύσουμε σε αυτή την ενότητα. Το αποτέλεσμα σε ένα 

παιχνίδι δεν είναι πάντα αποτέλεσμα δικαιοσύνης, ούτε κερδίζει πάντα ο ικανότερος 

παίκτης. Η δυναμική κάθε παίκτη καθορίζεται από την ίδια τη δομή του παιχνιδιού. 

Έχουμε μια ομάδα από 27 άτομα και θα παίξουμε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με χαρτιά. Η 

τράπουλα που θα χρησιμοποιήσουμε έχει 26 μαύρα και 26 κόκκινα χαρτιά. Όλα τα 

μαύρα χαρτιά τα κρατά ένας παίκτης ο Δημήτρης, και μοιράζει από ένα κόκκινο σε κάθε 

έναν από τους υπόλοιπους 26 παίκτες. Για κάθε παίκτη που θα έχει στην κατοχή του ένα 

ζευγάρι χαρτιών, ήτοι ένα κόκκινο και ένα μαύρο, θα δίνεται το έπαθλο των 100€. Με 

άλλα λόγια πρόκειται για ένα παιχνίδι διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο Δημήτρη και τους 

υπόλοιπους 26 παίκτες. Ο μόνος κανόνας είναι ότι οι 26 παίκτες δεν μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα ενιαίο μέτωπο ενάντια στο Δημήτρη και πρέπει ο καθένας να 

διαπραγματευτεί μαζί του ξεχωριστά. Το λάθος σε αυτό το παιχνίδι είναι να θεωρήσουμε 

ότι ο Δημήτρης έχει θέση ισχύος σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες. Ας θεωρήσουμε 

οτι είμαστε ο ένας από τους 26 παίκτες και ο Δημήτρης κάνει μια προσφορά 20€ για το 

κόκκινο χαρτί που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα δεχθούμε την προσφορά αυτή; Δεν 

πρέπει να απαντήσουμε βιαστικά και χρειάζεται να έχουμε υπόψη ότι ο Δημήτρης μας 

χρειάζεται όσο και εμείς τον χρειαζόμαστε για τη δημιουργία του ζευγαριού χαρτιών. Αν 

απορρίψουμε αυτή την αρχική προσφορά δεν σημαίνει ότι έχει λήξει το παιχνίδι. Αφού 

τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους παίκτες ο Δημήτρης θα έχει στη 

διάθεση του ένα μαύρο χαρτί και το κόκκινο που θα χρειάζεται θα είναι αυτό που θα 

έχουμε εμείς στην κατοχή μας. Ένα αποτέλεσμα 50/50 είναι η πλέον πιθανή κατάληξη. 

Αν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είχαν την ίδια στρατηγική η κατάληξη 50/50 θα ήταν 

δυνατό για όλους, διότι ουσιαστικά το παιχνίδι αποτελείται από είκοσι έξι ξεχωριστές 

διμερείς διαπραγματεύσεις. 

Το ίδιο παιχνίδι μπορούμε να το παίξουμε με μια παραλλαγή. Ο Δημήτρης έχει στην 

κατοχή του 23 μαύρα χαρτιά και οι υπόλοιποι 26 παίκτες από ένα κόκκινο χαρτί. Το 

έπαθλο και πάλι είναι 100€ για ένα ζευγάρια αποτελούμενο από ένα κόκκινο και ένα 
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μαύρο χαρτί. Αν θεωρήσουμε και πάλι ότι είμαστε ένας από τους παίκτες που έχουν στην 

κατοχή τους ένα κόκκινο χαρτί και ο Δημήτρης μας κάνει μια προσφορά για 20€, θα τα 

δεχθούμε ή θα ακολουθήσουμε την προηγούμενη στρατηγική; Προφανώς σε αυτή την 

περίπτωση η προηγούμενη στρατηγική δεν είναι και τόσο καλή ιδέα. Όταν ο Δημήτρης 

είχε στην κατοχή του 26 μαύρα χαρτιά είχε ανάγκη όλους τους παίκτες για να 

ζευγαρώσει τα χαρτιά του. Τώρα που έχει μόλις 23 μαύρα χαρτιά, είναι πιθανό αν 

απορρίψουμε την προσφορά του να μην ξαναγυρίζει διότι μέχρι να τελειώσει τις 

διαπραγματεύσεις με όλους μπορεί να έχει ήδη συγκεντρώσει τα 23 κόκκινα χαρτιά που 

του είναι απαραίτητα. Με αυτή τη στρατηγική λοιπόν μπορεί να καταλήξουμε να έχουμε 

ένα κόκκινο χαρτί και καθόλου χρήματα. 

Στην δεύτερη περίπτωση η συνολική πίτα ήταν μικρότερη, 2.300€ αντί για 2.600€. Όμως 

το 80% των 2.300€ είναι περισσότερα από το 50% των 2.600€. Το άνωθεν παράδειγμα 

δεν είναι ένα απλό παιχνίδι με χαρτιά είναι επιγραμματικά η στρατηγική που εφάρμοσε η 

Nintendo (που κατά περίεργη σύμπτωση ήταν στην αρχή κατασκευαστής τραπουλών) 

την περίοδο 1988-1989. Αναλυτικά την περίπτωση της Nintendo θα την αναλύσουμε σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

 

4.3 ΠΡΟΣTΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Στο προηγούμενο παράδειγμα με τα τραπουλόχαρτα είδαμε ότι το κλειδί για να 

καταλάβουμε ποιος είναι ο δυνατός παίκτης σε κάθε παιχνίδι είναι η προστιθέμενη αξία. 

Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την προστιθέμενη αξία της επιχείρησης μας 

χρειάζεται να υπολογίσουμε το μέγεθος της πίτας όταν όλοι οι άλλοι και η επιχείρησή 

μας συμμετέχουν στο παιχνίδι και μετά να υπολογίσουμε πόσο μεγάλη πίτα μπορούν να 

δημιουργήσουν οι υπόλοιποι χωρίς τη συμμετοχή της επιχείρησής μας. Η διαφορά 

ανάμεσα στα δύο μεγέθη αποτελεί την προστιθέμενη αξία της επιχείρησής μας. 

Αναμφίβολα είναι δύσκολο να κερδίσει κάποιος σε ένα παιχνίδι περισσότερα από την 

προστιθέμενη αξία του. Αν ζητήσει περισσότερα από αυτά που προσφέρει, η πίτα που θα 

πρέπει να μοιραστεί θα είναι μικρότερη από ότι ήταν χωρίς τη συμμετοχή του. Στο 

προαναφερθέν παράδειγμα με τα τραπουλόχαρτα στην πρώτη περίπτωση που τα μαύρα 

χαρτιά είναι ίσα με τα κόκκινα η προστιθέμενη αξία κάθε παίκτη είναι 100€. Λόγω της 

συμμετρικότητας του παιχνιδιού το πιο λογικό είναι να καταλήξουν όλοι με 50€, δηλαδή 

το 50% της προστιθέμενης αξίας τους. Στην περίπτωση που τα μαύρα χαρτιά είναι 
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λιγότερα από τα κόκκινα διαφοροποιείται το παιχνίδι και οι προστιθέμενες αξίες. Το 

σημαντικότερο αποτέλεσμα που επιφέρει η «απώλεια» των τριών μαύρων χαρτιών είναι 

ότι η προστιθέμενη αξία κάθε παίκτη που έχει στην κατοχή του ένα κόκκινο χαρτί είναι 

μηδενική. Κανένας από τους παίκτες δεν έχει προστιθέμενη αξία διότι τρεις από τους 

είκοσι έξι θα καταλήξουν χωρίς ζευγάρι, συνεπώς κανένας δεν είναι απολύτως 

απαραίτητος. Η συνολική αξία για τους 26 παίκτες είναι 2.300€ και η συνολική αξία για 

τους 25 παίκτες είναι και πάλι 2.300€. 

Συνήθως στην προσπάθεια υπολογισμού της προστιθέμενης αξίας γίνονται λάθη, τα 

οποία μπορούν να υπολογιστούν εξετάζοντας το παράδειγμα με τα τραπουλόχαρτα. Ένα 

τυπικό λάθος γίνεται όταν λαμβάνουμε υπόψη μόνο το ένα μέρος της εξίσωσης. Στην 

περίπτωση που τα κόκκινα χαρτιά είναι ίσα με τα μαύρα κάθε παίκτης συγκεντρώνεται 

στο γεγονός ότι χωρίς το Δημήτρη δεν μπορεί να κερδίσει. Δεν πρέπει να υπολογίζουμε 

μόνο πόσο πιο δύσκολη είναι η δική μας θέση χωρίς το Δημήτρη αλλά και τι έχει αν 

χάσει χωρίς το δικό μας τραπουλόχαρτο, ρισκάρει να χάσει 100€. Η αντίληψη και 

αντιμετώπιση των πραγμάτων με βάσει την προστιθέμενη αξία δίνει σε κάθε παίκτη τη 

δυνατότητα να αντιληφθεί τη δύναμη της θέσης του και ανάλογα να πράξει.  

Ένα δεύτερο λάθος είναι να μπερδεύει ένας παίκτης την προσωπική του προστιθέμενη 

αξία με την προστιθέμενη αξία των υπολοίπων παικτών που βρίσκονται στην ίδια θέση 

με εκείνον. Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που τα μαύρα τραπουλόχαρτα είναι 

23 ενώ τα κόκκινα 26. Η συνολική προστιθέμενη αξία των 26 παικτών είναι ίση με 

2.300€ και θα μπορούσε να υπολογιστεί με αυτό τον τρόπο στην περίπτωση που 

ενεργούσαν ως σύνολο. Όσο όμως παραμένουν ανεξάρτητοι, ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους για το ποιος θα κλείσει τη συμφωνία με το Δημήτρη. Για να γίνει καλύτερα 

αντιληπτή η τελευταία πρόταση ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Η προστιθέμενη αξία 

των αυτοκινήτων είναι τεράστια, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς 

αυτά. Αυτό συνεπάγεται ότι η προστιθέμενη αξία μιας εταιρείας κατασκευής 

αυτοκινήτων, έστω της General Motors είναι εξίσου τεράστια; Μάλλον όχι διότι και 

χωρίς τη συγκεκριμένη εταιρεία θα είχαμε πολλές ακόμα εταιρείες που κατασκευάζουν 

αυτοκίνητα. Βέβαια δεν θα είχαμε συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων και αυτός είναι ο 

προσδιοριστικός τρόπος με τον οποίο η General Motors στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

αποκτά προστιθέμενη αξία. 

Ένα άλλο παράδειγμα μπορούμε να λάβουμε από τον χώρο του κινηματογράφου. Οι ήδη 

καταξιωμένοι κινηματογραφικοί αστέρες έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Το θέμα της 
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προστιθέμενης αξίας προκύπτει όταν τα στούντιο πραγματοποιούν επιτυχίες χωρίς να 

έχουν διάσημους ηθοποιούς και το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι μέχρι πρότινος 

άγνωστοι ηθοποιοί μεταμορφώνονται σε αστέρες και στο εξής θα πληρώνονται με την 

νεοαποκτηθείσα προστιθέμενη αξία τους. Τη μαγική συνταγή ότι την έχει ανακαλύψει η 

Disney. Έχει κινηματογραφικές επιτυχίες με ταινίες κινουμένων σχεδίων όπου δεν 

υπάρχουν ηθοποιοί και πληρώνονται μόνο οι σχεδιαστές, που δεν έχουν αποκτήσει 

μεγάλο κομμάτι της πίτας καθώς ο καθένας μόνος του δεν έχει υψηλή προστιθέμενη 

αξία. 

 

4.4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

Επιστρέφουμε στο παράδειγμα με τα τραπουλόχαρτα. Σε αυτή την περίπτωση ο 

Δημήτρης μπορούσε να κάνει μια προσφορά σε κάθε παίκτη και αν δεν συμφωνούσαν 

στην αρχή μπορούσε στο τέλος να γίνει εκ νέου η διαπραγμάτευση. Δεν υπήρχε κανένας 

χρονικός περιορισμός στις διαπραγματεύσεις αυτές, ήταν ελευθέρας μορφής. Σε άλλες 

περιπτώσεις το σύνηθες είναι να υπάρχουν κανόνες. Στον επιχειρηματικό κόσμο για 

παράδειγμα μια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να πωλεί τα προϊόντα της στην ίδια τιμή 

σε όλους τους τελικούς καταναλωτές. Ιδού λοιπόν ένας κανόνας στο επιχειρηματικό 

παιχνίδι. 

Ένας άλλος κανόνας που ισχύει στο λιανικό εμπόριο είναι η διαμόρφωση μιας τιμής και 

η παραδοχή ότι το προϊόν θα αγοραστεί σε αυτή την τιμή ή δεν θα αγοραστεί καθόλου. 

Οι κανόνες στις διαπραγματεύσεις του επιχειρηματικού τομέα είναι πολλοί και  

προέρχονται από τη νομοθεσία, τα συμβόλαια ή ακόμα και την παράδοση. Για να 

αντιληφθούμε καλύτερα πως μπορεί η αλλαγή ενός κανόνα να διαφοροποιήσει το 

παιχνίδι, επιστρέφουμε στο παιχνίδι με τα χαρτιά και προσθέτουμε τον εξής κανόνα: 

μόνο ο Δημήτρης μπορεί να κάνει προσφορές και μπορεί να γίνει μόνο μια προσφορά σε 

κάθε παίκτη. Συνεπώς κάθε ένας από τους 26 παίκτες θα δεχθεί την προσφορά του 

Δημήτρη ή θα μείνει με άδεια χέρια. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση ο Δημήτρης θα ήταν 

αναγκασμένος να κόψει την πίτα στη μέση διότι με την αλλαγή αυτή στους κανόνες του 

παιχνιδιού ο κάθε παίκτης βρίσκεται στην πανίσχυρη θέση να αποφασίσει αν ο Δημήτρης 

θα πάρει τα 100€ ή όχι. Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, δηλαδή ο 

παίκτης που θα απορρίψει τη προσφορά του Δημήτρη επίσης δεν θα πάρει τίποτα. 

Επομένως ποιος τελικά κατέχει την ισχυρότερη θέση στο παιχνίδι αυτό; 
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Μόλις γίνει η διαπραγμάτευση με τον πρώτο παίκτη, σταματάμε τη διαδικασία και 

ζητάμε τον πρώτο παίκτη να αποκαλύψει το σκεπτικό του στο Δημήτρη. Η συμβουλή 

του πρώτου παίκτη είναι να γίνει ποιο επιθετικός καθώς ο ίδιος ήταν έτοιμος να δεχθεί 

λιγότερα από 50€. Κάθε παίκτης αν συγκεντρωθεί στα χρήματα μόνο θα προτιμήσει 

σχεδόν οποιοδήποτε ποσό από το τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν πως ο κανόνας όλα η τίποτα 

ουσιαστικά μεταβιβάζει τη δύναμη σε αυτόν που πραγματοποιεί την προσφορά. 

Στην φυσική ισχύει ο νόμος του Νεύτωνα ότι για κάθε δράση υπάρχει μία αντίδραση η 

οποία είναι πάντα ίση και αντίθετη. Στα παιχνίδια ισχύει το ίδιο, για κάθε δράση υπάρχει 

μία αντίδραση όμως η δεν είναι πάντα ίση ούτε απαραίτητα αντίθετη, οι αντιδράσεις εδώ 

δεν είναι προγραμματισμένες καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται από ανθρώπους. Ένας 

τρόπος για να προβλέψουμε την αντίδραση του αντίπαλου παίκτη είναι να βάλουμε τον 

εαυτό μας στην θέση του και να φανταστούμε πως θα αντιδρούσε μέσα στους κανόνες 

του παιχνιδιού.  

 

4.5 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

Οι αντιλήψεις διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των 

διαπραγματεύσεων και η επιρροή τους στην εξέλιξη του παιχνιδιού είναι αντίστοιχη με 

αυτή των κανόνων και της προστιθέμενης αξίας. Η σημασία του τρόπου με τον οποίο ο 

κάθε παίκτης αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και τα συστατικά του στοιχεία καθώς και η 

επιρροή που ασκεί στον τρόπο με τον οποίο τελικά δρα και αξιολογεί τις καταστάσεις 

φαίνεται στο εξής παράδειγμα. 

Έχουμε μια επιχείρηση που έχει ιδρυθεί από δύο συνεταίρους, στην πορεία όμως ο ένας 

εκ των δύο επιθυμεί να λύσει την συνεργασία. Σε αυτή την περίπτωση είθισται ο 

δυσαρεστημένος συνέταιρος να καθορίζει μια τιμή στην οποία ο άλλος είναι 

υποχρεωμένος να αγοράσει το μερίδιο του ή να πωλήσει το δικό του μερίδιο στην ίδια 

τιμή. Ο κανόνας αυτός είναι ευρέως γνωστός ως Τεξανή Μονομαχία. Η γενική αντίληψη 

είναι να ορίσει ο πρώτος μια τιμή η οποία να είναι εξίσου ικανοποιητική στην περίπτωση 

που εξαγορασθεί το μερίδιο του ή εξαγοράσει το μερίδιο του άλλου. Δηλαδή αν θεωρεί 

ότι η αξία της επιχείρησης ανέρχεται σε 100.000.000€, να καθορίσει την τιμή στα 

50.000.000€. 

Μπορεί όμως να τα καταφέρει ακόμα καλύτερα, το ουσιώδες είναι να λάβει υπόψη του 

και τη γνώμη του άλλου συνεταίρου για την επιχείρηση παρά μόνο τη δική του. Αν 
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γνωρίζει ότι ο άλλος συνέταιρος εκτιμά την αξία της επιχείρησης στα 60.000.000€ τότε η 

προσφορά του θα είναι διαφορετική. Διότι καθορίζοντας την τιμή στα 50.000.000€ είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι θα πουλήσει το μερίδιο του που κατά τη δική του αντίληψη αξίζει 

30.000.000€, παρά να δώσει 50.000.000€ για να αποκτήσει την κυριότητα της 

επιχείρησης την οποία εκτιμά στα 60.000.000€. Η καλύτερη προσφερόμενη τιμή σε αυτή 

την περίπτωση είναι τα 31.000.000€, ποσό στο οποίο ο συνέταιρος οριακά θα προτιμήσει 

να εξαγοραστεί παρά να τον εξαγοράσει.  

Τίθεται βέβαια το ερώτημα, εαν που δεν έχει καμία πληροφόρηση για την αντίληψη του 

συνεταίρου, πως μπορεί να κινηθεί. Σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο να αφήσει 

τον συνέταιρο να κινηθεί πρώτος και να έχει εκείνος έπειτα την τελική απόφαση για το 

αν θα αγοράσει ή θα πωλήσει. Με αυτή τη μέθοδο δεν υπάρχουν μειονεκτήματα, ενώ τα 

πλεονεκτήματα πολλά. 

Ακόμα μια συνήθης αντίληψη που έχουμε ακόμα και στην εφαρμογή της θεωρίας των 

παιγνίων είναι ότι οι παίκτες που συμμετέχουν συμπεριφέρονται ορθολογικά. Δηλαδή ότι 

όλοι αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση του κέρδους. Βέβαια αυτό βασίστηκε στις 

αναλύσεις των πρώτων θεωρητικών των παιγνίων που είχαν ως βάση την ανάλυση 

παιγνίων μηδενικού αθροίσματος όπως το σκάκι και το πόκερ. Στον κόσμο των 

παιχνιδιών αυτών δεν μας πειράζει να προχωρήσει σε μια παράλογη κίνηση ο αντίπαλος 

μας, ούτε χρειάζεται να την προβλέψουμε, τόσο το καλύτερο για εμάς. Στον 

επιχειρηματικό κόσμο όμως και τα παιχνίδια μεταξύ των επιχειρήσεων το άθροισμα 

σπάνια είναι μηδενικό. Με άλλα λόγια μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει ή να αποτύχει 

παράλληλα με τον ανταγωνιστή της, και ειδικά αν πρόκειται να την παρασύρει στην 

καταστροφή, τότε σίγουρα την ενδιαφέρει να γνωρίζει αν ο ανταγωνιστής σκέφτεται 

ορθολογικά ή όχι. 

Ποια όμως είναι επακριβώς η έννοια του ορθολογισμού; Εν γένει θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε ορθολογικό ένα άτομο που βάζει τα δυνατά του, δεδομένου του τρόπου που 

αντιλαμβάνεται το παιχνίδι καθώς επίσης και του τρόπου που αξιολογεί κάθε πιθανή 

έκβαση του. Σύμφωνα με τα παραπάνω όμως δύο άτομα μπορεί να χαρακτηριστούν 

ορθολογικά και να αντιλαμβάνονται όμως με διαφορετικό τρόπο ο καθένας το παιχνίδι. 

Ο λόγος για τον οποίο αντιλαμβάνονται διαφορετικά το παιχνίδι μπορεί να αποτελεί για 

παράδειγμα το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο είναι καλύτερα ενημερωμένος. Συνεπώς η 

διαφορά στην πληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές αντιλήψεις ή ακόμα 

και παρανοήσεις. Απορρίπτοντας λοιπόν την προσφορά ή τον τρόπο σκέψης ενός τρίτου 
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ατόμου μόνο και μόνο επειδή θεωρούμε ότι ενεργεί κατά τρόπο παράλογο σημαίνει μόνο 

ότι έχουμε περιορίσει τους δικούς μας ορίζοντες. Αντίθετα η προσπάθεια να 

καταλάβουμε με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεται ο άλλος το παιχνίδι και για ποιο λόγο 

λαμβάνει την συγκεκριμένη απόφαση, όχι μόνο αποτελεί άσκηση για τη δική μας σκέψη 

αλλά συνάμα μπορεί να μας βοηθήσει στην κατανόηση των μελλοντικών του πράξεων ή 

αντιδράσεων σε μια δική μας ενέργεια. 

Συνεπώς δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί το ποιος είναι ορθολογικός ή ποια μπορεί να 

είναι η ορθολογική αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Αυτό που χρειάζεται είναι η 

δυνατότητα να μπορεί κάποιος να κοιτά το παιχνίδι από πολλαπλές οπτικές γωνίες ώστε 

να μπορεί να προβλέψει κάθε πιθανή αντίδραση. Με άλλα λόγια δεν πρέπει κανείς να 

επικεντρώνεται στην δική του θέση, αυτή άλλωστε είναι ήδη γνωστή. Σημασία στην 

θεωρία των παιγνίων έχει να εστιάζουμε την προσοχή μας στους άλλους και τις πιθανές 

αντιδράσεις τους. Ο Αβραάμ Λίνκολν είχε σωστά διατυπώσει τη σημασία της πιο πάνω 

φράσης στα εξής: «Όταν ετοιμάζομαι να επιχειρηματολογήσω με ένα άτομο καταναλώνω 

το 1/3 του χρόνου μου για να σκεφτώ τη δική μου θέση και τι θα πω, και τα υπόλοιπα 2/3 

συλλογιζόμενος τον άλλο και τι θα πει εκείνος». (James Chartlon, 1983) 

Η σημασία στην αντίληψη των άλλων αποτελεί τη βάση σε όσα μέχρι στιγμής έχουμε 

αναφέρει για την προστιθέμενη αξία, τους κανόνες και τις αντιλήψεις. Για να μπορέσει 

κάποιος να αντιληφθεί την προστιθέμενη αξία του θα πρέπει να βάλει τον εαυτό του στη 

θέση του άλλου και να αναρωτηθεί τι έχει να προσφέρει με τη συμμετοχή του στο 

παιχνίδι σε αυτόν. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσει την δική του θέση, 

τουναντίον, η επιτυχία βρίσκεται στην ικανότητα να συνδυαστούν και οι δύο σκοπιές και 

να αντιληφθεί το παιχνίδι τόσο εγωκεντρικά όσο και αλλοκεντρικά. Χρειάζεται όμως 

προσοχή, το να βάλει κανείς τον εαυτό του στη θέση του άλλου δεν αναφέρεται στο πως 

θα ανέλυε εκείνος το παιχνίδι από την σκοπιά του ανταγωνιστή αλλά πως θα ανέλυε ο 

ανταγωνιστής το παιχνίδι από τη δική του σκοπιά, δηλαδή να δει το παιχνίδι μέσα από τα 

μάτια του ανταγωνιστή. Αν κάποιος το καταφέρει θα δει ότι υπάρχουν διαφορετικές 

πλευρές ανάλυσης όλων των πραγμάτων και καταστάσεων. Άλλωστε η αποδοχή της 

αντίληψης των άλλων για τον κόσμο μπορεί να φέρει κάποιον σε αμηχανία διότι εκ 

φύσης έχουμε την τάση να επιβάλλουμε τις απόψεις μας στους άλλους. Αυτό αποτελεί το 

πρώτο εμπόδιο προς αυτή την κατεύθυνση.  

Ένα επιπλέον εμπόδιο όταν βάζει κάποιος τον εαυτό του στη θέση του άλλου είναι ότι 

γνωρίζει ήδη υπερβολικά πολλά. Ουσιαστικά είναι σαν να προσπαθεί να παίξει μια 

παρτίδα σκάκι με τον εαυτό του, ξέρει ποια στρατηγική πρόκειται να ακολουθήσει αλλά 
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όταν αλλάζει πλευρά θα πρέπει να προσποιηθεί ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Είναι σχεδόν 

αδύνατο για κάποιον να προσποιηθεί ότι δεν γνωρίζει αυτά που ήδη ξέρει. Είναι 

προτιμότερο να χρησιμοποιήσει έναν έμπιστο συνεργάτη του για τη θέση του 

ανταγωνιστή στον οποίο όμως δεν θα έχει αποκαλύψει εκ των προτέρων την στρατηγική 

που πρόκειται να ακολουθήσει. Φυσικά δεν πρόκειται για μια αλάνθαστη μέθοδο, αλλά 

αρκετές φορές μπορεί να αποδώσει καρπούς. 
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Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε τους διάφορους παίκτες που απαρτίζουν το 

επιχειρηματικό παιχνίδι και τους επί μέρους ρόλους τους. Αναμφίβολα η συμμετοχή σε 

ένα παιχνίδι συνεπάγεται και κάποιο κόστος μικρό ή μεγάλο ανάλογα με τον τρόπο 

συμμετοχής. Μπορεί να είναι μικρό όπως η καθιέρωση μια τιμής μέσω τηλεφώνου ή 

υψηλότερο αν συνεπάγεται την δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και την πρόσληψη 

δικηγόρων και συμβούλων για την υλοποίηση μιας προσφοράς.  

Χρειάζεται επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι κάθε φορά που ένας νέος παίκτης 

συμμετέχει στο παιχνίδι , με την παρουσία του το μετασχηματίζει. Ένα σύνηθες λάθος 

είναι να μην υπολογίσουμε τις μεταβολές που θα επιφέρει παραδείγματος χάρη η 

συμμετοχή μας στο παιχνίδι και να θεωρήσουμε ότι η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει. 

Το φαινόμενο αυτό στη φυσική είναι γνωστό ως το φαινόμενο του Heisenberg ο οποίος 

διατύπωσε το αξίωμα ότι «Δεν μπορούμε να δράσουμε σε ένα σύστημα χωρίς να 

επιδράσουμε σε αυτό.» Το αξίωμα αυτό είναι εφαρμόσιμο και στον κόσμο των 

επιχειρήσεων. Προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτό θα εξετάσουμε δύο 

περιπτώσεις εισόδου σε παιχνίδι όπου η αποτυχία στην πρώτη και η επιτυχία αντίστοιχα 

στη δεύτερη ήταν αποτέλεσμα της κατανόησης και εφαρμογής του πιο πάνω αξιώματος. 

 

5.1 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ HOLLAND SWEETENER 

Η ασπαρτάμη είναι ένα γλυκαντικό αντίστοιχο της ζάχαρης με σημαντικά μειωμένες 

θερμίδες. Αποτελούσε το μυστικό της τεράστιας επιτυχίας των αναψυκτικών Coca Cola 

και Pepsi διαίτης στη δεκαετία του 80. Η ασπαρτάμη έγινε κυρίως γνωστή από τη μάρκα 

που της είχε δώσει η εταιρεία Mosanto και ήταν «Νutrasweet» και απέφερε στην 

Mosanto το 1985 πάνω από μισό δις. δολάρια σε κέρδη με 70% μεικτό κέρδος. Ο λόγος 

για τον οποίο έως τότε δεν είχε εμφανιστεί ανταγωνιστής ήταν το γεγονός ότι 

προστατευόταν από πατέντα. Τι θα γινόταν όταν θα εξέπνεε η ισχύς της; 

Τα γλυκαντικά υψηλής ενέργειας έχουν μακριά και αμφιλεγόμενη ιστορία. Από τα 

ρωμαϊκά χρόνια μάλιστα χρησιμοποιούσαν το χυμό των σταφυλιών σε μολύβδινες 

κατσαρόλες για την παραγωγή της σάπα, μιας γλυκιάς χημικής ένωσης με πολλαπλή 

χρησιμότητα, από προσθετικό τροφίμων μέχρι πόσιμο αντισυλληπτικό. Ο μόλυβδος 

όμως την έκανε επικίνδυνη ή ακόμα και θανατηφόρα. Τη δεκαετία του 60 ανακαλύφθηκε 
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ο κυκλαμίτης, όμως μετά από έρευνες που τον συσχέτισαν με την εμφάνιση καρκίνου 

απαγορεύθηκε η χρήση του από τον αμερικανικό οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων 

(Food and Drug Organization). Το μόνο εναλλακτικό που απέμενε ήταν η ζαχαρίνη ένα 

παράγωγο πετρελαίου γνωστό από το 1879. Ο ίδιος οργανισμός το 1977 προσπάθησε να 

απαγορεύσει τη ζαχαρίνη, με παρέμβαση όμως του Κογκρέσου παρέμεινε στην αγορά. 

Η ασπαρτάμη μπορούμε να πούμε ότι ανακαλύφθηκε τυχαία. Ο James Schlatter 

επιστήμονας στην G.D Searle & Co στην προσπάθεια του να ανακαλύψει ένα φάρμακο 

κατά του έλκους παρατήρησε όταν τυχαία έγλυψε τα δάχτυλά του ότι το μείγμα που 

ετοίμαζε είχε γλυκιά γεύση. Το μυστικό της ασπαρτάμης είναι ότι έχει τις ίδιες θερμίδες 

με ζάχαρη ίσου βάρους αλλά είναι 180 φορές πιο γλυκιά. Η εταιρεία εξασφάλισε πατέντα 

για την ασπαρτάμη και ζήτησε τη συγκατάθεση του αμερικανικού οργανισμού τροφίμων 

και φαρμάκων για την περαιτέρω χρήση της ως προσθετικό τροφίμων, την οποία και 

εξέλαβε το 1981. Κυκλοφόρησε το πρώτο γλυκαντικό τραπεζιού με την ονομασία Equal 

αλλά η χρήση της ασπαρτάμης δεν επετράπη πριν το 1983. Με τόση καθυστέρηση η G.D 

Searle & Co ανανέωσε την πατέντα της ως το 1987 για την Ευρώπη και το 1992 για τις 

Η.Π.Α. Το 1985 η Mosanto αγόρασε την G.D Searle & Co μαζί φυσικά με τα δικαιώματα 

στο μονοπώλιο της ασπαρτάμης. Το 1986 η ολλανδική εταιρεία γλυκαντικών Holland 

Sweetener ξεκίνησε τη δημιουργία ενός εργοστασίου για την παραγωγή ασπαρτάμης στο 

Γκέλεεν της Ολλανδίας με απώτερο σκοπό να κλονίσει την κυριαρχία της Mosanto. Η 

Holland Sweetener αποτελούσε κοινοπραξία δύο εταιρειών χημικών της Ιαπωνικής 

Tosoh και της ολλανδικής DSM (Dutch State Mines). Ο λόγος δημιουργίας της Holland 

Sweetener ήταν αποκλειστικά να χτυπήσει το μονοπώλιο της Mosanto και λόγω του ότι η 

κατασκευή της ασπαρτάμης είναι ιδιαίτερα περίπλοκη δεν αναμενόταν να κατακλυστεί η 

αγορά από ανταγωνιστές. 

Πράγματι με τη λήξη της πατέντας της Mosanto το 1987 στην Ευρώπη η Holland 

Sweetener εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή αγορά και η αντίδραση από πλευράς της Mosanto 

ήταν οι χαμηλές τιμές. Συγκεκριμένα πριν την είσοδο της Holland Sweetener η τιμή της 

ασπαρτάμης κυμαινόταν στα 70 δολάρια η λίβρα και μετά την είσοδό της οι τιμές έπεσαν 

κατά 22-30 δολάρια. Το αποτέλεσμα ήταν η Holland Sweetener να αντιμετωπίσει ζημίες 

και προκειμένου να επιβιώσει έκανε έφεση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια που επέβαλαν 

φόρους αντι-ανατροπής στην Mosanto. Επιβιώνοντας με αυτό τον τρόπο στην ευρωπαϊκή 

αγορά, η Holland Sweetener ήταν έτοιμη για την επόμενη πρόκληση στις Η.Π.Α. καθώς 

όπως δήλωνε ο υποδιευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ της εταιρείας, Ken Dooley, 

είχαν λάβει ενθαρρυντικά μηνύματα από τις αμερικανικές εταιρείες αναψυκτικών. Τόνιζε 
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χαρακτηριστικά ότι «κάθε παραγωγός επιθυμεί να έχει τουλάχιστον δύο πηγές 

προμήθειας» (Food and Beverage Marketing, 1992) 

Δυστυχώς για τον Dooley τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως υπολόγιζε. Με την λήξη 

της πατέντας στις Η.Π.Α. οι δύο εταιρείες Coca-Cola και Pepsi υπέγραψαν πολυετή 

συμβόλαια με την Mosanto. Ακόμα και όταν υπήρχε η ευκαιρία να δημιουργηθεί 

ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών οι εταιρείες αναψυκτικών εκμεταλλεύτηκαν την 

ευκαιρία αυτή. Ο λόγος είναι ότι καμία από τις δύο δεν ήθελε να αλλάξει τη συνταγή της 

και να χρησιμοποιήσει μια κοινή ασπαρτάμη. Επιπλέον καμία από τις δύο εταιρείες δεν 

ήθελε να αφαιρέσει από το προϊόν της το συστατικό Nutrasweet δίνοντας την εντύπωση 

ότι πειραματίζεται με την συνταγή. Αν το έκανε άφηνε αυτόματα στην αντίπαλη εταιρεία 

την αποκλειστική χρήση της Nutrasweet που φημιζόταν για την ασφάλεια και την 

ευχάριστη γεύση της. 

Η Mosanto είχε προβεί σε τεράστιες επενδύσεις με απώτερο σκοπό την δημιουργία της 

κατάλληλης ταυτότητας για την μάρκα. Προσέφεραν ακόμα και έκπτωση 40% στους 

παραγωγούς που δέχονταν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τη Nutrasweet και να 

επιδείξουν το χαρακτηριστικό ασπρο-κόκκινο λογότυπο της στα προϊόντα τους. Η 

κίνηση αυτή βέβαια υποστηρίχθηκε από μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες στο 

καταναλωτικό κοινό. Ακόμα και οι ανταγωνιστές παραδέχονται το εκπληκτικό ποσοστό 

αναγνωρισιμότητας της Nutrasweet Η έρευνα της Alberto-Culver έδειξε ότι περίπου το 

95% των χρηστών γλυκαντικών ήξεραν τι είναι η Nutrasweet ενώ μόλις το 10% γνώριζε 

τον όρο ασπαρτάμη. (Advertising Age, 1993)1

Ένας επιπλέον λόγος που αποτελούσε εμπόδιο στην αλλαγή προμηθευτών ήταν και το 

σημαντικό πλεονέκτημα κόστους που απολάμβανε η Mosanto. Μέσα σε μία δεκαετία 

είχε τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 70% ενώ η Holland Sweetener 

βρισκόταν ακόμα στην αρχή. Επομένως αυτό στο οποίο πραγματικά αποσκοπούσαν και 

πέτυχαν οι Coca-Cola και Pepsi ήταν η χρήση του παλιού και αναγνωρίσιμου Nutrasweet 

σε βελτιωμένη τιμή. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς την διαπραγματευτική δύναμη της 

Mosanto πριν και μετά την είσοδο της Holland Sweetener στην αγορά. Τα πρώτα χρόνια 

βρισκόταν σε εξαιρετικά ισχυρή θέση. Με τον κυκλαμίτη απαγορευμένο και την 

ζαχαρίνη σε καθεστώς αμφιβολίας το Nutrasweet βοηθούσε να γίνει πραγματικότητα ένα 

ασφαλές και συνάμα γευστικό αναψυκτικό διαίτης. Η προστιθέμενη αξία του 

γλυκαντικού ήταν τεράστια. Με την εισαγωγή της Holland Sweetener η προστιθέμενη 

                                                 
1 Στοιχεία από την ετήσια έκθεση της Mosanto 

34 



Μ.Β.Α.                                                                                            Σταματοπούλου Βασιλική        
 

αξία της Mosanto μειώθηκε σημαντικά και πλέον καθοριζόταν από τη σύγκριση με την 

κοινή ασπαρτάμη και την κοινή ζαχαρίνη. Αυτό που την ξεχώριζε ήταν η αξία μάρκας 

και το σημαντικά μειωμένο κόστος. 

Συνακόλουθα η εμφάνιση της Holland Sweetener ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό την Coca-

Cola και την Pepsi. Η ίδια ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να κερδίσει κάτι από τη είσοδο της 

στο παιχνίδι καθώς είχε ένα ανώνυμο προϊόν και παράλληλα αντιμετώπιζε υψηλότερο 

κόστος παραγωγής από τον ανταγωνιστή. Συνεπώς δεν είχε καθόλου προστιθέμενη αξία. 

Η πίτα δεν θα ήταν μικρότερη χωρίς τη συμμετοχή της, απλά θα ήταν διαφορετικά 

μοιρασμένη. Η δήλωση του Dooley ότι κάθε παραγωγός θέλει να έχει μια δεύτερη πηγή, 

τελικά δεν επαληθεύθηκε καθώς στην προκειμένη περίπτωση δεν ήθελαν να έχουν 

τελικά συναλλαγές με τη Holland Sweetener. Οι δύο εταιρείες αναψυκτικών σωστά 

επιχείρησαν να αλλάξουν τη μέχρι τότε σύσταση του παιχνιδιού με την ενθάρρυνση ενός 

νέου παίκτη ώστε να μην είναι αποκλειστικά εξαρτημένες από την Mosanto. Η τελευταία 

δε πολύ σωστά επίσης δημιούργησε ταυτότητα για τη μάρκα της και το πλεονέκτημα 

κόστους εξαλείφοντας ουσιαστικά όλες τις πιθανές αρνητικές συνέπειες από την είσοδο 

ενός νέου ανώνυμου προϊόντος στην αγορά. 

Τέλος η Holland Sweetener ίσως να βιάστηκε λίγο. Μπορούσε να βοηθήσει τις δύο 

εταιρείες αναψυκτικών να εξοικονομήσουν χρήματα στο συμβόλαιο τους με τη Mosanto, 

δεν αναλογίστηκε όμως τι θα μπορούσαν αυτές οι δύο εταιρείες να της προσφέρουν. 

Μπορεί η προστιθέμενη αξία της στην πώληση ασπαρτάμης να ήταν μηδενική όπως 

είδαμε, στην πώληση ανταγωνισμού όμως η θέση ήταν πανίσχυρη. Ήταν η μοναδική 

εταιρεία στην οποία μπορούσαν να στραφούν οι Coca- Cola και Pepsi προκειμένου να 

βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί τη 

θέση της αυτή και να ζητήσει προκαταβολικά την αμοιβή της από τις δύο εταιρείες για 

την συμμετοχή της και μόνο στο παιχνίδι. (Bitter Competition, 1993) 

 

5.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ BELLSOUTH 

Ας δούμε μια διαφορετική περίπτωση από αυτή που αναπτύχθηκε πιο πάνω. Το 1989 η 

αγορά κινητής τηλεφωνίας βρισκόταν υπό γοργή συγχώνευση όταν ο Craig McCaw 

έκανε μια προσφορά για την Lin Broadcasting Corporation. Πέντε χρόνια πιο πριν οι 

Η.Π.Α. είχαν χωριστεί σε 306 ξεχωριστές αγορές που σε κάθε μία είχαν παραχωρηθεί 

δύο άδειες κινητής τηλεφωνίας. Η πρώτη αφορούσε κάθε φορά την τοπική τηλεφωνική 

εταιρεία ενώ η δεύτερη δινόταν μέσα από τη διαδικασία κληρώσεως. Ο McCaw  αγόρασε 
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τις άδειες από τους νικητές των κληρώσεων και μέχρι εκείνη τη στιγμή οι άδειες που είχε 

στην κατοχή του κάλυπταν μέχρι και 50 εκατομμύρια υποψήφιους πελάτες. Κατέχοντας 

ένα ικανοποιητικό μερίδιο στράφηκε στην εξαγορά των 18 εκατομμυρίων υποψηφίων 

πελατών της Lin. Για την κίνηση αυτή έπρεπε να αγοράσει την Lin της οποίας οι άδειες 

αφορούσαν τις πόλεις της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες, της Φιλαδέλφειας, του 

Χιούστον και του Ντάλας. Ήδη ο McCaw κατείχε το 9,4% της Lin και χρειαζόταν να 

αγοράσει και το υπόλοιπο. Σε αυτή του την κίνηση για την αγορά των αδειών ο McCaw 

είχε πληρώσει υψηλά ποσά και μέσα σε ένα χρόνο μόνο 250.000 από τα 50.000.000 

δυνητικών πελατών πραγματικά πλήρωναν για το δίκτυο. Είχε πραγματοποιηθεί με άλλα 

λόγια μόλις μια διείσδυση ½%. 

Πάραυτα ο McCaw ήταν ανένδοτος και προσέφερε μέχρι 120$ για κάθε μετοχή, 

συνολικά δηλαδή το ποσό των 5,85 δις δολαρίων με τον όρο η Lin να παραιτηθεί από την 

άμυνά της κατά της εξαγοράς. Η εταιρεία όμως ήταν ανένδοτη. Έχοντας να 

αντιμετωπίσει αυτή την στάση ο McCaw μείωσε την προσφορά του στα 110$. Η Lin 

προσπάθησε να βρει άλλους αγοραστές εκμεταλλευόμενη φήμες για το ενδιαφέρον 

κάποιων εκ των εταιρειών της Baby Bells. Συγκεκριμένα η BellSouth δεδομένων των 

οικονομικών της δυνατοτήτων και της στρατηγικής εξαγοράς εταιρειών κινητής 

τηλεφωνίας ήταν ιδιαίτερα πιθανό να ανταποκριθεί. Οι παραχωρήσεις των δικαιωμάτων 

της Lin στο Λος Άντζελες και το Χιούστον θα συμπλήρωναν τις μητρικές εταιρείες που 

είχε ήδη στην κατοχή της η BellSouth, και ο συνδυασμός των μητρικών εταιρειών θα 

ανερχόταν σε 46 εκατομμύρια υποψήφιους πελάτες, μόλις 4 εκατομμύρια λιγότερους 

από τους υποψήφιους πελάτες του McCaw και απειλή συνάμα για τον ίδιο. 

Ο τελευταίος είχε ένα επιπλέον κίνητρο να κάνει μεγάλη προσφορά. Μια αύξηση στην 

αξία των δυνητικών πελατών ταυτόχρονα θα έκανε όλο και πιο πολύτιμους τους 50 

εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες που ήδη είχε στην κατοχή του. Από την άλλη πλευρά η 

BellSouth γνώριζε ότι είχε να καλύψει υψηλά κόστη που θα προέρχονταν από τους 

μισθούς δικηγόρων και επενδυτών και ενδεχομένως να ξεπερνούσε τα 20.000.000 

δολάρια. Συν τοις άλλοις σε περίπτωση που έχανε, ενδεχόμενο καθόλου απίθανο θα 

έχανε παράλληλα και την αξιοπιστία ότι μπορεί να προβεί σε αποφασιστικές προσφορές 

στο μέλλον. Παρά τα εμπόδια ήταν διατεθειμένη να αγοράσει την Lin στη κατάλληλη 

τιμή, γνώριζε όμως ότι με την εισαγωγή της στο παιχνίδι θα ξεσπούσε ένας πόλεμος 

προσφορών από τον οποίο ένας θα ήταν ο τελικός νικητής και πιθανότατα όχι η ίδια. Η 

Lin προχώρησε στην εξής προσφορά προς την BellSouth, ως όρο για την συμμετοχή της 
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προσέφερε ένα δώρο 54 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα πρόσθετο ποσό 15 

εκατομμυρίων δολαρίων για τα έξοδα στην περίπτωση που έβγαινε χαμένη. 

Έχοντας εξασφαλίσει ένα ποσό για τη συμμετοχή της η BellSouth προχώρησε σε μια 

προσφορά που ανερχόταν στα 105-112$ ανά μετοχή. Όπως ήταν αναμενόμενο ο McCaw 

προχώρησε σε αντιπροσφορά μεγαλύτερη η οποία ανερχόταν στα 112-118$ ανά μετοχή. Η 

Lin ζήτησε από την BellSouth να αυξήσει και πάλι την προσφορά της, η τελευταία το 

δέχθηκε αφού πρώτα ζήτησε να πληρωθεί ξανά. Η Lin αύξησε το πακέτο εξόδων για την 

BellSouth στα 25 εκατομμύρια δολάρια και η προσφορά από την BellSouth αυξήθηκε στα 

115-125$ ανά μετοχή. Ο McCaw όπως ήταν αναμενόμενο αύξησε την προσφορά του στα 

124-138$ ανά μετοχή και παράλληλα πλήρωσε 22,5 εκατομμύρια δολάρια στην BellSouth 

για να βγει από το παιχνίδι. 2 . Το αποτέλεσμα ήταν η τελική αξία της Lin να εκτιμηθεί στα 

6,3-6,7 δις δολάρια και να προχωρήσει σε συμφωνία με τον McCaw. 

Ας δούμε λοιπόν τι κατάφερε από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση η κάθε εταιρεία. Μια μέρα 

πριν την ανακοίνωση της προσφοράς της BellSouth η τιμή της μετοχής της Lin 

εμπορευόταν στα 105,5$. Όταν η BellSouth αποχώρησε από το παιχνίδι η τιμή της μετοχής 

της Lin ανέβηκε στα 122,25$. Η καθαρή αύξηση των 16,75$ ανά μετοχή ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των του ενός δις δολαρίων περίπου, ποσό που έκανε τα 54 εκατομμύρια 

δολάρια συν τα έξοδα που πλήρωσε στην BellSouth να μοιάζουν ψίχουλα. Ο McCaw 

απέκτησε τελικά το εθνικό δίκτυο που τόσο επιθυμούσε και έπειτα εξαγοράστηκε από την 

ΑΤ&Τ και έγινε δισεκατομμυριούχος. Η BellSouth που ήταν η πρώτη που μπήκε και 

συνάμα βγήκε από το παιχνίδι βγήκε κερδισμένη κατά 76,5 εκατομμύρια δολάρια, συν τα 

έξοδα. Προφανώς η τελευταία είχε αντιληφθεί ότι ακόμα και αν δεν μπορείς να κερδίσεις 

ένα παιχνίδι με τον παραδοσιακό τρόπο, μπορείς να πληρωθείς μόνο για να το αλλάξεις.  

Σε αυτό το σημείο γεννούνται ορισμένα ερωτήματα όπως για παράδειγμα γιατί να μην 

απαιτήσει η BellSouth μεγαλύτερο μερίδιο από το ένα δις δολάρια από ότι τα 54 

εκατομμύρια που τελικά έλαβε. Αν η ΒellSouth έδειχνε απληστία η Lin θα μπορούσε 

κάλλιστα να στραφεί σε άλλη εταιρεία. Δεν αποκλείεται βέβαια να ήταν διατεθειμένη να 

πληρώσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο, αυτό όμως είναι ένα ρίσκο. Επίσης γιατί να πληρώσει ο 

McCaw για να αποχωρήσει η BellSouth; Διότι δεν μπορούσε να είναι σίγουρος ότι η 

BellSouth θα αποχωρούσε από μόνη της ή ακόμα σε ποιο σημείο θα αποχωρούσε και 

προτιμούσε να βγει από το παιχνίδι άμεσα. Γιατί η Lin δεν συμπεριέλαβε στη συμφωνία 
                                                 
2 O Μc Caw Πλήρωσε 26,5 εκατομμύρια δολλάρια στο LARCC (Los Angeles Radio Common Carrier) 
Έγινε σε κοινοπραξία μεταξύ του ιδίου και της Bellsouth με το 85%να ανήκει στην τελευταία. Εφόσον δεν 
έπαιρνε μετοχικό μερίδιο για την επένδυση του αυτή, αποτελούσε ουσιαστικά μια απευθείας πληρωμή 
στην BellSouth. 
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της με την BellSouth μια ρήτρα απαγόρευσης της αμοιβής εξόδου; Πιθανότατα να μην το 

σκέφτηκε και με μια ρήτρα αυτού του είδους να είχε προβλέψει και προλάβει την 

συγκεκριμένη κατάληξη. 

Συμπερασματικά έχοντας αναλύσει τις δύο περιπτώσεις τόσο της Holland Sweetener όσο 

και της BellSouth βλέπουμε ότι η τελευταία τα κατάφερε πολύ καλύτερα, διότι 

συνειδητοποίησε από την αρχή ποιοι θα επωφελούνταν από την είσοδό της στο παιχνίδι 

και απαίτησε ένα μέρος από το κέρδος αυτό. 

 

5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Συνήθως στον επιχειρηματικό κόσμο όλοι έχουν την τάση να προσφέρουν δωρεάν 

ανταγωνισμό, έχει συνδεθεί άμεσα με τη δουλειά του επιχειρηματία: Θέλεις μια 

προσφορά; Φυσικά θα σου δώσω μία. Αυτό έκανε και η Holland Sweetener και έχασε. Η 

BellSouth όμως έκανε πρώτα τη σωστή ερώτηση: Πόσο σημαντική είναι η προσφορά 

που θα κάνω για τον πελάτη; Φυσικά και η BellSouth τελικά έκανε προσφορά αλλά όχι 

δωρεάν. Αυτό που χρειάζεται να έχουμε υπόψη είναι ότι αν η προσφορά που θα κάνουμε 

είναι σημαντική για τον πελάτη τότε θα πρέπει να αμειφθούμε για την συμμετοχή μας 

στο παιχνίδι και την συνεισφορά μας στην αλλαγή του. Από την άλλη πλευρά αν η 

προσφορά που πρόκειται να κάνουμε δεν έχει μεγάλη αξία είναι μάλλον απίθανο να 

πάρουμε τη δουλειά από τον πελάτη και ακόμα πιο δύσκολο να κερδίσουμε χρήματα με 

οποιοδήποτε τρόπο.  

Στην πράξη βέβαια ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολο να καταφέρει μια εταιρεία να την 

πληρώσουν μόνο και μόνο για να υποβάλλει την προσφορά της. Έχει τη δυνατότητα 

όμως να χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους ώστε να εξασφαλίσει κάτι για τη συμμετοχή 

της. Μπορεί παραδείγματος χάρη να ζητήσει τη συνεισφορά του πελάτη στην κάλυψη 

των εξόδων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της προσφοράς ή μια σύμβαση 

εγγυημένων πωλήσεων σε περίπτωση που η προσφορά συνεπάγεται επιπλέον έξοδα όπως 

π.χ. την κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης ή μονάδας παραγωγής. Ένας ακόμα τρόπος 

είναι η επιβολή ρήτρας τελευταίας προσφοράς που εξασφαλίζει ότι η εταιρεία που θέτει 

την εν λόγω ρήτρα θα πάρει τη δουλειά στην περίπτωση που μπορεί να ανταγωνιστεί την 

καλύτερη προσφορά που υπάρχει στην αγορά. Επιπλέον δύναται να ζητήσει καλύτερη 

πρόσβαση σε πληροφορίες για την επιχείρηση του πελάτης γεγονός που αυτόματα 

αναγάγει την εταιρεία σε συνεργάτη και βοηθά σημαντικά στην εδραίωση της σχέσης με 

τον πελάτη. Τέλος αντί να δώσει η επιχείρηση μια προσφορά ή τιμή στον πελάτη μπορεί 
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να ζητήσει από τον πελάτη να ορίσει μια προσφορά στην οποία θα συμφωνούσε με την 

εταιρεία. Το δέον γενέσθαι είναι να δώσει ο πελάτης ένα συμβόλαιο με την προσφορά 

του υπογεγραμμένο από τον ίδιο, αφήνοντας έτσι την επιλογή στην επιχείρηση αν θα το 

υπογράψει ή όχι. 

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν μέχρις στιγμής χρειάζεται να τονίσουμε ότι η 

πραγματοποίηση οποιασδήποτε οικονομικής προσφοράς κρύβει και κάποιο κόστος. 

Συνήθως η δημιουργία μιας προσφοράς απαιτεί χρόνο και προσπάθεια μέχρι την τελική 

ανακοίνωση του τελικού αριθμού. Ο χρόνος αυτός ουσιαστικά αφαιρείται από το 

διαθέσιμο χρόνο για τους υπάρχοντες πελάτες της επιχείρησης. Αναμφίβολα είναι 

σοφότερο να κρατά μια επιχείρηση ικανοποιημένους τους δικούς της πελάτες παρά να 

κυνηγά τους πελάτες άλλων επιχειρήσεων. 

Ένα επιπλέον πιθανό κόστος είναι η ποιότητα και η αφοσίωση του νέου πελάτη που 

προσπαθεί η επιχείρηση να προσελκύσει. Ένας πελάτης ο οποίος προσεγγίζει μια 

επιχείρηση μόνο λόγω της χαμηλής τιμής δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι και πιστός σε 

αυτή. Η καλύτερη τακτική για την αποφυγή αυτού του κόστους είναι να κλείσει εξαρχής 

η επιχείρηση τη συμφωνία στην τιμή που της αποφέρει κέρδη, αντί σε μια χαμηλότερη 

τιμή που θα τη ζημίωνε μόνο και μόνο για να κερδίσει το συγκεκριμένο πελάτη. Η 

ερώτηση που πρέπει να τεθεί σε αυτό το σημείο είναι για ποιο λόγο ο ανταγωνιστής 

έχασε ή άφησε τον εν λόγω πελάτη να φύγει. Μπορεί για παράδειγμα να μην ήταν 

τυπικός στην πληρωμή των λογαριασμών του ή ακόμα να ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός. Το 

πιθανότερο είναι ότι αν ήταν ένας εξαιρετικός πελάτης ο ανταγωνιστής θα προσπαθούσε 

να τον κρατήσει με οποιοδήποτε κόστος. Δεν αποκλείεται ο ανταγωνιστής να μην 

ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του πελάτη, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ανάγκη η 

επιχείρηση να προσφέρει μια ιδιαίτερα χαμηλή τιμή προκειμένου να συνεργαστεί μαζί 

του. Χρειάζεται όμως προσοχή διότι μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση 

αντιμετωπίζει χαμηλότερο κόστος από τους ανταγωνιστές της μπορεί να προσφέρει 

χαμηλότερη τιμή, υπερβαίνοντας την προσφορά του αντιπάλου και να αποκομίσει κέρδη. 

Η αντίδραση του ανταγωνιστή στην περίπτωση που όντως η επιχείρηση κλείσει τη 

συμφωνία με τον πελάτη είναι μέσα στους τομείς που χρειάζεται να υπολογίσει καθώς 

και το κόστος που μπορεί να αποφέρει. Αν ο πελάτης είναι καλός το πιθανότερο 

ενδεχόμενο είναι ο ανταγωνιστής να προσπαθήσει να ανταποδώσει την απώλεια 

πλησιάζοντας τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της επιχείρησης. Ακόμα και αν η επιχείρηση 

μετά από διαπραγματεύσεις κατορθώσει να διατηρήσει τον πελάτη το πλέον πιθανό είναι 
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ότι θα το έχει κάνει προσφέροντας χαμηλότερη τιμή και κατά συνέπεια θα έχει 

χαμηλότερα κέρδη. Αν στην αντίθετη περίπτωση κατορθώσει να τον προσελκύσει τότε 

τόσο η επιχείρηση όσο και ο ανταγωνιστής θα έχουν μειώσει τα περιθώρια κέρδους τους.  

Συνακόλουθα μια ιδιαίτερα καλή συμφωνία με ένα νέο πελάτη είναι δύσκολο να 

παραμείνει κρυφή και οι παλιοί πελάτες το πιθανότερο είναι να απαιτήσουν μια εξίσου 

χαμηλή τιμή. Το κόστος από αυτή την αντίδραση των υπαρχόντων πελατών της 

επιχείρησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό και σε άλλες περιπτώσεις να αποδειχθεί 

καθοριστικό για την επιβίωση της επιχείρησης. Πέραν της αντίδρασης των υπαρχόντων 

πελατών η επιχείρηση θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος που θα προκύψει καθώς κάθε 

νέος πελάτης θα χρησιμοποιεί την τελευταία αυτή τιμή ως σημείο αναφοράς στις 

διαπραγματεύσεις του. 

Επιπρόσθετα το μέλλον κάθε επιχείρησης συνδέεται άρρηκτα με το μέλλον των πελατών 

της. Συνεπώς δεν είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης να προσφέρει καλύτερη θέση 

κόστους στους ανταγωνιστές των πελατών της. Για παράδειγμα αν το μέλλον της 

επιχείρησης έχει συνδεθεί με το μέλλον της Coca-Cola, δεν θα ήταν προς το συμφέρον 

της να βοηθήσει την Pepsi να βρει χαμηλότερη τιμή. Αν δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να 

πιστεύει ότι μπορεί να κρατήσει την Coca-Cola ως πελάτη και συνάμα να κερδίσει τον 

ανταγωνισμό για το συμβόλαιο με την Pepsi είναι μάλλον προς το συμφέρον της 

επιχείρησης να μην συμμετάσχει.  

Τέλος έχουμε αναφέρει ξανά και στην αρχή ότι η μείωση των κερδών του αντιπάλου δεν 

αποτελεί κατ΄ ανάγκη έξυπνη επιλογή. Η μείωση των κερδών του αντιπάλου σημαίνει ότι 

έχει λιγότερα να χάσει και περισσότερα να κερδίσει από μια επιθετική συμπεριφορά. 

Αντίθετα όσο περισσότερα κέρδη έχει να χάσει από έναν ενδεχόμενο πόλεμο τιμών τόσο 

περισσότερο διστακτικός θα είναι σε μια τέτοιου είδους τακτική. 

Το αντίστροφο από αυτό που αναλύσαμε μέχρι στιγμής, δηλαδή την είσοδο της 

επιχείρησης σε ένα παιχνίδι, είναι να μπει κάποιος τρίτος στο παιχνίδι της επιχείρησης. 

Ας δούμε τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που ο πελάτης ενημερώσει την επιχείρηση 

ότι έχει προσφορά από ανταγωνιστή για τις ίδιες παροχές στη μισή τιμή. Ποια θα πρέπει 

να είναι η αντίδραση της επιχείρησης; Πρωτίστως χρειάζεται να πληροφορηθεί κατά 

πόσο ο πελάτης λέει την αλήθεια. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις πελατών που 

προσποιούνται ότι έλαβαν καλύτερες προσφορές προκειμένου να επιτύχουν χαμηλότερες 

τιμές από τους προμηθευτές τους. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση είναι κατά κύριο 
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λόγο χαμένη διότι αν ανταγωνιστεί μια φανταστική προσφορά ουσιαστικά χαρίζει 

χρήματα στον πελάτη, αν πάλι αποκαλυφθεί ότι ο πελάτης ψεύδεται είναι δύσκολο να 

συνεχιστεί αυτή η συνεργασία.  

Η καλύτερη τακτική σε αυτή είναι να θυμίσει η επιχείρηση στον πελάτη το καλό 

ιστορικό συνεργασίας που υπάρχει (υπό την προϋπόθεση ότι είναι όντως καλό) και να 

επισημάνει ότι προτίθεται να αφήσει μια ήδη δοκιμασμένη σχέση για κάτι άγνωστο. Αν ο 

πελάτης όντως εκτιμά τη σχέση που έχει με την επιχείρηση μια μικρή παραχώρηση στην 

τιμή μπορεί να είναι αρκετή προκειμένου και να παραμείνει στην εταιρεία. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις επίσης η απομάκρυνση ενός πελάτη μπορεί να επιφέρει λιγότερο κόστος 

από ότι η προσπάθεια να τον κρατήσει η επιχείρηση. Διότι ο ανταγωνιστής μπορεί να 

έχει πλεονάζουσα παραγωγική δυνατότητα και να προσπαθεί να τη διοχετεύσει στην 

αγορά. Το γεγονός ότι η επιχείρηση θα κρατήσει τον πελάτη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 

ο ανταγωνιστής δεν θα στραφεί σε έναν άλλο πελάτη της επιχείρησης. Στην προσπάθεια 

λοιπόν να κρατήσει έναν τους πελάτες με σταδιακές μειώσεις των τιμών της μπορεί να 

χάσει περισσότερα από ότι αν έχανε έναν πελάτη μόνο στην αρχή. Βέβαια αν φανεί ότι η 

επιχείρηση συμβιβάστηκε και εγκατέλειψε εύκολα τον πελάτη μπορεί κάλλιστα να 

ενθαρρύνει τον ανταγωνιστή να προβεί σε επιθετικότερες κινήσεις προκειμένου να 

κερδίσει και άλλους πελάτες της επιχείρησης.  

 

5.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Όπως αναλύσαμε στην περίπτωση της BellSouth, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις επιδιώκουν να διευρύνουν τον αριθμό των υπαρχόντων παικτών στο 

επιχειρηματικό παιχνίδι. Θα δούμε πως μπορεί μια επιχείρηση να εφαρμόσει την 

στρατηγική της εισαγωγής νέων παικτών στο επιχειρηματικό παιχνίδι, αναφερόμενοι σε 

όσους αποτελούν το δίκτυο αξιών της επιχείρησης δηλαδή πελάτες, προμηθευτές, 

ασφαλώς συμπληρωτές και σε ορισμένες περιπτώσεις η εισαγωγή ενός ανταγωνιστή 

μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη. 

 

 ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Η εισαγωγή νέων πελατών στο παιχνίδι είναι σαφώς ωφέλιμη για τον εμφανές και 

βασικό λόγο ότι αυξάνεται η πίτα. Περισσότεροι πελάτες συνεπάγεται μεγαλύτερες 

πωλήσεις και κατά συνέπεια μεγαλύτερα κέρδη. Παράλληλα με περισσότερους πελάτες 

να συμμετέχουν στο παιχνίδι χάνεται η διαπραγματευτική τους ικανότητα καθώς κανείς 
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εκ των πελατών μεμονωμένα δεν είναι απολύτως απαραίτητος για την επιχείρηση. 

Χρειάζεται όμως να αντιληφθεί η εκάστοτε επιχείρηση ότι η πίτα δεν της ανήκει εξ’ 

ολοκλήρου και ότι το γεγονός ότι θα εισάγει νέους πελάτες στην αγορά δεν συνεπάγεται 

ότι της ανήκουν. 

Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτό αν το αναλύσουμε μέσα από ένα παράδειγμα. 

Οι παραγγελίες για μεγάλα αεροσκάφη δεν γίνονται συχνά ούτε σε μεγάλες ποσότητες, 

κατά συνέπεια οι Boeing και η Airbus προσπαθούν να τις κερδίσουν πάση θυσία. Οι 

αεροπορικές γραμμές έχουν τη δυνατότητα να στρέψουν τη μια εταιρεία ενάντια της 

άλλης. Το παιχνίδι σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να αλλάξει αν η μια εκ των δύο 

κατασκευαστριών εταιρειών κατάφερνε να προσελκύσει επιπλέον πελάτες. Δεδομένης 

της παραγωγικής ικανότητας κάθε εταιρείας την Boeing δεν την ενδιαφέρει αν οι νέοι 

αυτοί πελάτες απευθυνθούν στην Airbus, διότι αν η Airbus αρχίζει να δέχεται σωρεία 

παραγγελιών από ένα σημείο και έπειτα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στην έγκαιρη 

παράδοση των αεροσκαφών. Η Boeing τότε μπορεί να παρέμβει και να υποσχεθεί στους 

πελάτες γρηγορότερη παράδοση βελτιώνοντας παράλληλα τη θέση της για μελλοντικές 

παραγγελίες αεροσκαφών. Βέβαια αν οι νέοι πελάτες δεν είναι τόσοι ώστε να 

δημιουργήσει πρόβλημα στην Airbus τότε η Boeing θα πρέπει να προσπαθήσει να 

κερδίσει καθένα από αυτούς καθώς κάθε χαμένη παραγγελία θα ασκεί ολοένα και 

μεγαλύτερη πίεση στα γενικά έξοδα της.  

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που η πληρωμή των πελατών για να συμμετάσχουν είναι 

απαραίτητη για να δημιουργηθεί η αρχική βάση πελατών. Για παράδειγμα όσο 

περισσότεροι έχουν εγκαταστήσει το Proshare (το οποίο έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2) 

τόσο πολυτιμότερο γίνεται για όλους καθώς γίνεται εφικτή η επικοινωνία με ακόμα 

περισσότερους. Αντίστοιχα οι εφημερίδες και τα περιοδικά χρηματοδοτούν ορισμένους 

από τους πελάτες τους. Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε δύο ξεχωριστές κατηγορίες 

πελατών το αναγνωστικό κοινό και τους διαφημιστές. Όσο περισσότεροι αναγνώστες 

διαβάζουν το εν λόγω περιοδικό ή εφημερίδα τόσο αυξάνεται ο αριθμός των 

διαφημιστών που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να προβάλουν τις διαφημίσεις 

τους στο συγκεκριμένο έντυπο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι εκδότες πωλούν κάτω του 

κόστους για να τονώσουν την κυκλοφορία και τα αυξημένα έσοδα από τις διαφημίσεις 

υπερκαλύπτουν τη ζημία από τη χαμηλή τιμή πώλησης. 

Τέλος υπάρχει και η εξής τακτική, μια επιχείρηση μπορεί να γίνει πελάτης του εαυτού 

της. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι αεροναυπηγικές εταιρείες 

Boeing και Douglas δυσκολεύονταν καθώς δεν υπήρχε ζήτηση πλέον για μαχητικά 
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αεροσκάφη και η επιβατική αεροπλοΐα δει είχε αναπτυχθεί ακόμη. Η καλύτερη ευκαιρία 

παρουσιάστηκε όταν η ταχυδρομική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών προκήρυξε 

διαγωνισμό για την μεταφορά της αλληλογραφίας αεροπορικώς. Η Boeing δεν ήθελε να 

χάσει την ευκαιρία που παρουσιάστηκε και αμέσως έκανε προσφορά για το συμβόλαιο 

με την ταχυδρομική υπηρεσία και κέρδισε. Έτσι δημιούργησε μια δική της εταιρεία την 

United Airlines που θα χρησιμοποιούσε τα αεροσκάφη και θα παρέδιδε την 

αλληλογραφία, στην οποία πωλούσε τα αεροπλάνα που κατασκεύαζε. Ουσιαστικά η 

Boeing προκειμένου να εξασφαλίσει μια αγορά για τα αεροπλάνα της δημιούργησε το 

δικό της δέσμιο πελάτη.  

 

 ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Εξίσου συμφέρον με την εισαγωγή νέων πελατών, αποτελεί και η εισαγωγή νέων 

προμηθευτών στο παιχνίδι. Η αύξηση του αριθμού των προμηθευτών ενισχύει την 

διαπραγματευτική θέση της επιχείρησης καθώς δεν εξαρτάται αποκλειστικά από έναν. Ο 

απλούστερος τρόπος για την εισαγωγή νέων προμηθευτών στο παιχνίδι είναι και πάλι να 

τους πληρώσει η εταιρεία όπως είδαμε αντίστοιχα στην εισαγωγή νέων πελατών. 

Υπάρχει παράλληλα και η λύση της δημιουργίας αγοραστικών συνασπισμών που θα 

δούμε με την περίπτωση της American Express. 

Το Μάιο του 1995 οι εταιρείες American Express, IBM, Marriott, Merrill Lynch, 

Nabisco, Pfizer και Sears δημιούργησαν έναν αγοραστικό συνασπισμό με απώτερο 

σκοπό να αγοράσουν κομμάτι των Health Maintenance Organizations –HMO, από τα 

ιατροφαρμακευτικά προνόμια των εργαζομένων τους. Το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης 

ήταν να μπουν σε ένα κοινό ταμείο 60.000 εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους 

αγοράζοντας ασφάλειες υγείας συνολικής αξίας ενός δις δολαρίων. (Washington Post, 

1995). 

Η American Express είχε ήδη αποδείξει ότι ο αγοραστικός αυτός συνασπισμός είναι 

κερδοφόρος καθώς το 1994 μαζί με τη Merrill Lynch και τη Macys εφάρμοσε την ιδέα 

στην Καλιφόρνια, τη Φλόριντα, το Τέξας, τη Νέα Υόρκη και την Ατλάντα. (Health 

Alliance Alert, 1995) Το αποτέλεσμα ήταν μια μείωση κατά 7% στις παροχές των ΗΜΟ 

στις εταιρείες του αγοραστικού συνασπισμού, ενώ αντίστοιχα σε περιοχές που δεν 

καλύπτονταν από το συνασπισμό οι παροχές αυξήθηκαν κατά 7%. (Business Insurance, 

1995) Το κέρδος από τη συμμετοχή σε έναν αγοραστικό συνασπισμό είναι φανερό λόγω 

μεγέθους. Οι προμηθευτές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι 

προς το συμφέρον τους να χάσουν τη συνεργασία τους με το συνασπισμό με αποτέλεσμα 
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να προσφέρουν σε ολοένα και χαμηλότερες τιμές. Επιπλέον η American Express και οι 

συνεργάτες της είχαν προσελκύσει στο παιχνίδι περισσότερους από εκατό προμηθευτές, 

με αποτέλεσμα καθένας από τους προμηθευτές να χάνει την προστιθέμενη αξία και 

διαπραγματευτική του δύναμη και συνάμα ο συνασπισμός να απολαμβάνει μια 

εξαιρετικά ισχυρή θέση. 

Είναι αυτονόητο ότι κάθε εταιρεία του συνασπισμού ξεχωριστά δεν θα είχε τη 

δυνατότητα να προσελκύσει εκατό προμηθευτές. Ακόμα και αν το κατάφερνε το κόστος 

για την ανάλυση και αξιολόγηση των εκατό διαφορετικών προσφορών θα ήταν ιδιαίτερα 

υψηλό. Με τη δημιουργία του συνασπισμού όχι μόνο ήταν εφικτή η προσέκλυση τόσων 

προμηθευτών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και ο μερισμός του κόστους των 

εκατό διαφορετικών προσφορών που είχαν υποβληθεί. 

Ο σχηματισμός αγοραστικών συνασπισμών είναι μια ισχυρή στρατηγική για την 

εισαγωγή πολλών προμηθευτών στο παιχνίδι και πολλές μεμονωμένες επιχειρήσεις θα 

απολάμβαναν υψηλά κέρδη από μια τέτοιου είδους προσέγγιση των αγορών. 

 

 ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί για τα συμπληρωματικά αγαθά και τους 

συμπληρωτές μιας επιχείρησης είναι αυτονόητο ότι η εισαγωγή περισσοτέρων 

συμπληρωτών αυξάνει την προστιθέμενη αξία της επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη τον 

αγοραστικό συνασπισμό της American Express θα αναλύσουμε πως είναι δυνατή η 

προσέλκυση νέων συμπληρωτών στο επιχειρηματικό παιχνίδι. 

Στην περίπτωση μιας μεγάλης επιχείρησης, το μέγεθός της και μόνο αποτελεί πόλο έλξης 

για τους συμπληρωτές. Είχαμε αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο το παράδειγμα με την 

εβδομαδιαία έκδοση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, La Centrale. Το συγκεκριμένο 

περιοδικό υπόσχεται να εντοπίσει για το κοινό του τα συμπληρωματικά προϊόντα, όπως 

ασφάλειες, χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις στις χαμηλότερες τιμές. Με αυτό τον τρόπο 

έχουν δημιουργήσει έναν αγοραστικό συνασπισμό για τους αναγνώστες τους και έχουν 

τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν με περισσότερους δυνητικούς προμηθευτές από ότι 

θα μπορούσε ο κάθε αναγνώστης από μόνος του. Το αποτέλεσμα από όλη αυτή τη 

διαδικασία είναι οι αναγνώστες του La Centrale να εξοικονομούν χρήματα στα 

συμπληρωματικά προϊόντα. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε άλλους και πρέπει να 

αναλογιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση που αντιμετωπίζουμε το εξής 

πρόβλημα: να μην υπάρχουν καθόλου συμπληρωματικά προϊόντα. Θα το αντιληφθούμε 
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καλύτερα μέσα από το παράδειγμα της εταιρείας 3DO μιας εταιρείας που έγινε γνωστή 

για το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του πρώτου βιντεοπαιχνιδιού CD-ROM σε 32-bit.  

Η τεχνολογία αυτή είχε πρωτοεμφανιστεί το 1993 και επέτρεπε μεγαλύτερη συμμετοχή 

στο χρήστη κάνοντας τα παιχνίδια πιο ρεαλιστικά. Το αρχικό σχέδιο της εταιρείας ήταν 

να κερδίσει χρήματα από την παροχή αδειών στους οίκους λογισμικού για να παράγουν 

παιχνίδια εισπράττοντας τρία δολάρια για το δικαίωμα εκμετάλλευσης (από αυτό 

προέρχεται και το όνομα της επιχείρησης). Με σκοπό την προσέλκυση όσο το δυνατόν 

περισσότερων εταιρειών η 3DO παραχώρησε δωρεάν άδειες για τη χρήση της 

τεχνολογίας και του συστήματός της.  

Ας δούμε όμως την ιστορία της εταιρείας από την αρχή. Ιδρύθηκε από τον Trip Hawkins 

ο οποίος ως φοιτητής στο Harvard στην πτυχιακή του εργασία είχε ασχοληθεί με τη 

θεωρία των παιγνίων. Ίδρυσε το 1982 την εταιρεία Εlectronic Arts που φημίζεται για τα 

παιχνίδια σε υπολογιστή και βίντεο και γνώρισε την πρώτη του επιτυχία. Το 1991 

παραιτήθηκε από την ηγεσία της Electronic Arts για να αφοσιωθεί στην νέα του εταιρεία 

την 3DO. O Hawkins πρόβλεπε την ανάπτυξη μιας μεγάλης αγοράς για την διαλογική-

Interactive ψυχαγωγία κατ’ οίκον. Είχε παρατηρήσει ότι οι αμερικάνοι ξόδευαν 5δις 

δολάρια ετησίως για να πάνε στον κινηματογράφο, σε αντίθεση με τα 14 δις δολάρια που 

διέθεταν για ενοικιάσεις και αγορά βιντεοκασετών. Υπολόγιζε ότι τα 7 δις δολάρια που 

δαπανούσαν για παιχνίδια στις αίθουσες ηλεκτρονικών  κατ΄ αντιστοιχία θα μπορούσαν 

να μεταφραστούν σε 20 δις δολάρια για τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών στο σπίτι. Την 

περίοδο εκείνη η πραγματική δαπάνη για αγορά ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο σπίτι 

ανερχόταν στα 3 δις δολάρια και ο Hawkins σκόπευε να διορθώσει την ανισορροπία 

αυτή και να ανακτήσει τα υπόλοιπα 17δις. 

Τον Μάιο του 1993 η 3DO μπήκε στο χρηματιστήριο με τιμή 15$ ανά μετοχή και τον 

Οκτώβριο η τιμή της μετοχής είχε εκτοξευθεί στα 48$, με αποτέλεσμα η αξία της 

εταιρείας να ανέρχεται στο 1δις δολάρια. Την ίδια χρονική περίοδο βγήκε στην αγορά το 

πρώτο σύστημα της εταιρείας κατασκευασμένο από την Matsushita, προωθήθηκε με την 

μάρκα της Panasonic στα 700$ και συνοδευόταν από ένα τρισδιάστατο παιχνίδι αγώνων 

ταχύτητας το Crash ‘N Burn. Τα τρισδιάστατα παιχνίδια ήταν λίγο ακριβά εκείνη την 

εποχή, περίπου 75$ ο τίτλος και μέχρι τις αρχές του 1994 είχαν πουληθεί μόλις 30.000 

συστήματα γεγονός που μείωσε την τιμή της μετοχής της 3DO στα 20$.  

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο κόστος ανάπτυξης για τα CD-ROM, το οποίο έφτανε τα 2 

εκατομμύρια δολάρια ανά τίτλο, λόγω των πολύπλοκων γραφικών και ηχητικών εφέ, σε 

αντίθεση με το μισό εκατομμύριο δολάρια που ήταν απαραίτητο για τις κονσόλες των 
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16-bit. Ένα τόσο υψηλό κόστος απαιτεί την μαζική παραγωγή και αγορά, οι 30.000 όμως 

πωλήσεις δεν αποτελούν μαζική αγορά γεγονός που έκανε τους οίκους λογισμικού 

λιγότερο πρόθυμους να επενδύσουν στο σχεδιασμό παιχνιδιών συμβατών με το σύστημα 

της 3DO. O Hawkins, πήρε την απόφαση να πληρώσει τις εταιρείες, για να 

συμμετάσχουν στο επιχειρηματικό παιχνίδι της 3DO. Προσέφερε στους παραγωγούς 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού δύο μετοχές της εταιρείας για κάθε μηχάνημα που πωλούσαν 

σε χαμηλή προτεινόμενη λιανική τιμή. Η Matsushita μείωσε την τιμή της κονσόλας στα 

500$ και οι Toshiba, Goldstar και Samsung δήλωσαν ότι επίσης επιθυμούσαν να 

κατασκευάσουν το σύστημα της. Όσον αφορά το λογισμικό το πρόβλημα εντοπιζόταν 

στο ότι κυκλοφορούσαν λίγα παιχνίδια. Ο Hawkins στράφηκε στους παραγωγούς 

λογισμικού από τους οποίους ζήτησε να πληρώνουν 3$ επιπλέον από αυτά που ήδη 

πλήρωναν για την δημιουργία ενός ταμείου ανάπτυξης αγοράς. Ορισμένοι πόροι από 

αυτό το ταμείο θα δίνονταν για διαφήμιση και προώθηση του συστήματος ενώ τα 

υπόλοιπα θα δίνονταν στους παραγωγούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού ως κίνητρο για πιο 

επιθετικές τιμές.  

Με αυτές τις κινήσεις ο Hawkins κατάφερε το 1995 η τιμή των μηχανημάτων να μειωθεί 

στα 400$ και οι σταδιακά αυξανόμενες πωλήσεις να φτάσουν ο μισό εκατομμύριο. 

Εικόνα σαφώς βελτιωμένη από την αρχική. Το 1996 όμως η εταιρεία δεν παραμένει μόνη 

στην αγορά των παιχνιδιών σε 32-bit. Η Sega έχει ήδη λανσάρει και το δικό της σύστημα 

επίσης στα 400$ και η Sony το Play station στα 300$. Μελλοντικά η εταιρεία που τους 

ξεπέρασε ήταν η Nintendo με το 64-bit σύστημα που κυκλοφόρησε το 1996 σε τιμή 

250$.  

Το λάθος στην στρατηγική που ακολούθησε ο Hawkins εντοπίζεται στο γεγονός ότι 

βασίστηκε υπερβολικά σε άλλους παίκτες που δεν είχαν τα ίδια κίνητρα με την εταιρεία 

του. Δημιούργησε δύο διαφορετικά μέτωπα αυτό της κατασκευής του τεχνικού 

εξοπλισμού και αυτό της κατασκευής του λογισμικού. Οι υπόλοιπες εταιρείες είχαν τη 

δυνατότητα να τιμολογήσουν τα συστήματα τους κάτω του κόστους αναμένοντας να 

αντισταθμίσουν τη ζημιά αυτή από τις επικείμενες πωλήσεις λογισμικού. H Matsushita, 

που είχε αναλάβει την κατασκευή του συστήματος της 3DO, δεν είχε αυτή τη 

δυνατότητα και δεν είχε τρόπο να αντισταθμίσει τις ζημιές που θα προέκυπταν από την 

πώληση του συστήματος σε τιμή χαμηλότερη του κόστους. Με άλλα λόγια το λάθος του 

Hawkins ήταν ότι διαχωρίστηκε η ιδιοκτησία της παραγωγής του λογισμικού από την 

παραγωγή υλικού και ταυτόχρονα χάθηκαν τα εισοδήματα από τις δύο αυτές πηγές. 
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Έχοντας υπόψη την περίπτωση της 3DO είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι είναι 

προτιμότερο να μην εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τρίτους. Αν ο απώτερος σκοπός 

είναι να δημιουργηθούν δύο αλληλένδετες αγορές είναι προτιμότερο να γίνει από έναν 

μόνο παίκτη. Αυτός είναι και ο λόγος που η Sega και η Nintendo πέτυχαν ενώ η 3DO όχι. 

(Power Play (C), 1995) 

 

 ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Όπως είχε δηλώσει ο Bill Smithburg, διοικητικό στέλεχος της Quaker Oas “Αν δεν έχεις 

στ’ αλήθεια έναν σκληρό ανταγωνιστή, οφείλεις να εφεύρεις έναν. Ο ανταγωνισμός είναι 

τρόπος ζωής.” (Fortune, 1995) Η σημασία της ύπαρξης του ανταγωνισμού διαφαίνεται 

σε αρκετούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και όχι μόνο στον επιχειρηματικό 

κόσμο. Για παράδειγμα, στον αθλητισμό οι περισσότεροι δρομείς προτιμούν να 

προπονούνται με έναν αντίπαλο παρά μόνοι τους απέναντι στο χρονόμετρο.  

Την πολυτέλεια των πλεονεκτημάτων του ανταγωνισμού δίχως να χάνουν, την 

απολαμβάνουν οι μεγάλες εταιρείες. H Procter and Gamble φημίζεται ότι ενθαρρύνει 

τους μάνατζερ ιδίων προϊόντων αλλά διαφορετικής μάρκας να ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους για τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τα σαμπουάν Head & Shoulders, Pantene και 

Vidal Sassoon είναι όλα προϊόντα της Procter and Gamble στην ίδια αγορά. Η διαχείριση 

κάθε μάρκας όμως αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή επιχείρηση με ανεξάρτητη στρατηγική, 

τιμή και διαφήμιση. Η ύπαρξη του εσωτερικού ανταγωνισμού ανάμεσα σε ίδια προϊόντα 

με διαφορετικές μάρκες είναι η κινητήριος δύναμη που διατηρεί τους πάντες σε 

εγρήγορση. 

Ας δούμε το παράδειγμα της Intel η οποία το 1978 μετά τη δημιουργία του 

μικροεπεξεργαστή 8086 παραχώρησε άδεια δευτερογενούς παραγωγής στην IBM, την 

Advanced Micro Devices και άλλες δέκα ξένες κατασκευάστριες εταιρείες. 

Προχωρώντας σε αυτές τις ενέργειες η Ιntel αυτόματα παραιτήθηκε από το μονοπώλιο 

που της χάριζε η νέα αυτή τεχνολογία.  

Η ΙΒΜ που ήταν και ο πρώτος πελάτης της Ιntel, αρχικά δίσταζε να επενδύσει σε υλικό 

που δεν είχε τελειοποιηθεί και εξαρτιόταν από τον επεξεργαστή της κατασκευάστριας 

εταιρείας προκειμένου να μην εξαρτάται από έναν μόνο προμηθευτή. Ουσιαστικά αυτό 

που την ενδιέφερε ήταν η αξιοπιστία του υλικού που θα κατασκεύαζε η Ιntel, γι’ αυτό το 

λόγο ζήτησε να της παραχωρηθεί ο μικροκώδικας ώστε να παράγει και η ίδια 

επεξεργαστές για εσωτερική χρήση. Η Ιntel παραχώρησε  το μικροκώδικα και 

διαβεβαίωσε ότι η αγορά του επεξεργαστή θα ήταν ανταγωνιστική. Με αυτή την εγγύηση 
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πλέον οι αγοραστές ήταν πρόθυμοι να εμπιστευτούν την τεχνολογία της Ιntel. Τη στιγμή 

εκείνη οι αγοραστές προφανώς δεν συνειδητοποίησαν ότι αν έμπαιναν στο παιχνίδι της 

Ιntel δεν θα μπορούσαν εύκολα να σταματήσουν. 

Η δέσμευση της Ιntel στην παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης του επεξεργαστή 

σαφώς δεν επεκτεινόταν στους επεξεργαστές 286,386,486, Pentium ή Pentium Pro. Το 

αποτέλεσμα ήταν να καταλήξουν οι άλλες εταιρείες με άδειες παραγωγής μέχρι και τον 

επεξεργαστή 386 και αυτό μόνο για εσωτερική χρήση. Τα συμβόλαια που είχε υπογράψει 

η Ιntel με τις υπόλοιπες εταιρείες ήταν πολυετή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

συμπεριλάβουν όρους για μια τεχνολογία που εξελίσσεται διαρκώς και με καλπάζοντα 

ρυθμό. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν διαμάχες οι οποίες κατέληξαν στο να χάσει η 

ΑΜD το δικαίωμα παραγωγής για τους επεξεργαστές 386 και πάνω. Οι διαμάχες έληξαν 

όταν τελικά και η IBM έδωσε πίσω στην Ιntel τα δικαιώματα παραγωγής του 

επεξεργαστή (για ποσό που παραμένει άγνωστο). Πλέον η Ιntel από τον επεξεργαστή 

Pentium και πέρα δεν θα είχε την υποχρέωση να μοιράζεται την τεχνολογία της με 

άλλους. 

Εφόσον η Ιntel δεν δημιουργούσε πλέον το δικό της ανταγωνισμό η IBM κατάλαβε ότι 

θα έπρεπε να δημιουργήσει η ίδια τον ανταγωνισμό. Συνεταιρίστηκε με τις εταιρείες 

Apple και Motorola και προχώρησε στη δημιουργία του Power Pc, ανταγωνιστικού 

επεξεργαστή αυτού της Ιntel.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι στην αρχή η Intel τροφοδότησε από μόνη της τον ανταγωνισμό, 

επιτρέποντας στους ανταγωνιστές να χρησιμοποιήσουν την προηγμένη της τεχνολογία 

μόνο για να διατηρήσει την πίεση όσο καιρό τον χρειαζόταν μέχρι να εδραιωθεί στην 

αγορά. (Tom Peters, 1994) 
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                 66  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΘΘΕΕΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΑΑ    

 
 

Αναλύοντας την θεωρία των παιγνίων στο τέταρτο κεφάλαιο είχαμε κάνει μια πρώτη 

αναφορά στην έννοια της προστιθέμενης αξίας, την οποία θα αναλύσουμε διεξοδικά στην 

παρούσα ενότητα. Το 1776 ο Άνταμ Σμιθ στο βιβλίο του ο πλούτος των εθνών είχε 

παρουσιάσει ένα σχετικά παράδοξο σχήμα αναφερόμενος στο νερό και τα διαμάντια. 

“Τίποτε δεν είναι πιο χρήσιμο από το νερό. Όμως με αυτό δεν αγοράζουμε σχεδόν τίποτα 

και σχεδόν τίποτα δεν μπορούμε να λάβουμε σε αντάλλαγμα γι’ αυτό. Ένα διαμάντι, 

αντίθετα, έχει λιγοστή αξία στη χρήση, όμως μια μεγάλη ποσότητα άλλων αγαθών μπορεί 

συχνά να αποκτηθεί ως αντάλλαγμα γι΄ αυτό.” (Αdam Smith, 1776) 

Αν θέλαμε να κάνουμε μια αντιστοιχία στην δεκαετία του ‘90 θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι τα αυτοκίνητα και οι τηλεοράσεις είναι το νερό, ενώ οι νέες τεχνολογίες και δή τα 

βιντεοπαιχνίδια ή τα παιχνίδια σε υπολογιστές είναι τα σύγχρονα διαμάντια. 

Προχωρώντας σε μια σύγκριση ανάμεσα σε εξέχουσες ιαπωνικές εταιρείες που κάθε μια 

ανταποκρίνεται σε έναν κλάδο από αυτούς που αναφέραμε θα δούμε ότι η αξία τους 

βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα. Η Sony παράγει τηλεοράσεις, η Nissan αυτοκίνητα 

ενώ η Nintendo κατασκευάζει βιντεοπαιχνίδια εκ των οποίων το πιο γνωστό μ΄ εναν 

υδραυλικό ονόματι Μάριο. Η αξία των τριών εταιρειών σε τρισεκατομμύρια γιεν μεταξύ 

Ιουλίου 1990 και Ιουλίου 1991 ήταν η ακόλουθη:  

 

Εταιρεία Αξία

Nissan 2,0 

Sony 2,2 

Nintendo 2,4 

 

Έστω για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα η Nintendo είχε μεγαλύτερη αξία αγοράς από 

ότι η Sony ή η Nissan. (Fortune, 1990) Το ερώτημα που προκύπτει δεν είναι πως 

μπόρεσε να τις ξεπεράσει για ένα χρονικό διάστημα αλλά πως κατάφερε να τις 

πλησιάσει. Η απάντηση κρύβεται στην προστιθέμενη αξία. 
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6.1 Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ  

Η αγορά βιντεοπαιχνιδιών χρονολογείται από το 1972 με την ίδρυση της Atari 

Corporation. Η εν λόγω εταιρεία αν και αμερικάνικης καταγωγής δανείστηκε το όνομα 

της από το Ιαπωνικό παιχνίδι «GO» το οποίο σήμαινε κάτι αντίστοιχο με τον όρο ματ 

στο σκάκι, ότι το έδαφος του αντιπάλου δηλαδή είναι υπό πίεση.  

Η επιτυχία της Atari υπήρξε μεγάλη αλλά συνάμα σύντομη. Μέσα σε δέκα χρόνια η 

αμερικάνικη αγορά βιντεοπαιχνιδιών εκτινάχθηκε από το μηδέν σε 3 δις δολάρια σε 

λιανικές πωλήσεις. Η παρακμή της δεν άργησε καθώς σύντομα η αγορά κατακλύστηκε 

από λογισμικό χαμηλής ποιότητας με αποτέλεσμα το 1985 οι πωλήσεις να πέσουν κάτω 

από τα 100 εκατομμύρια δολάρια και η ιδέα των βιντεοπαιχνιδιών απορρίφθηκε ως 

πρόσκαιρη μόδα.  

Με αυτά τα δεδομένα στην αγορά κανείς δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία όταν μπήκε στον 

κλάδο η Nintendo. Άγνωστη πέρα από τα Ιαπωνικά σύνορα η Nintendo ήταν μια εταιρεία 

με ρίζες στην αρχή του αιώνα και είχε επεκταθεί από την παραγωγή τραπουλόχαρτων 

στην παραγωγή παιχνιδιών και στη συνέχεια στην κατασκευή ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

Η εταιρεία βρήκε τον τρόπο να αναπαράγει την αίσθηση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού 

με τη χρήση μιας φθηνής οικιακής συσκευής. Το σύστημα βιντεοπαιχνιδιού με την 

ονομασία Famicom (Family Computer) είχε εισαχθεί στην Ιαπωνία το 1983 και η ίδια 

συσκευή μετονομασμένη σε Nintendo Entertainment System το 1996 εισήχθη στις 

Η.Π.Α.  

Όλες οι λειτουργίες της συσκευής ήταν προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση του 

παιχνιδιού. Χρησιμοποιώντας έναν μικροεπεξεργαστη 8-bit, του οποίου την τεχνολογία 

κατείχε από το 1970, κατάφερε να διατηρήσει χαμηλό το κόστος παραγωγής, με 

αποτέλεσμα η συσκευή να τιμολογηθεί περίπου στα 100 δολάρια, γεγονός που θορύβησε 

τους ανταγωνιστές που θεώρησαν ότι η τιμή αυτή ήταν κάτω του κόστους. Διαθέτοντας 

ήδη εμπειρία στα ηλεκτρονικά παιχνίδια κατάφερε να αναβιώσει το ενδιαφέρον των 

καταναλωτών για αυτά στο σπίτι και με τη βοήθεια του άσου σχεδιαστή Sigeru 

Miyamoto δημιούργησε τα εξαιρετικά επιτυχημένα παιχνίδια “Donkey Kong”, “Super 

Mario Bros” και “The Legend of Zelda”. Με φθηνό καλό τεχνικό εξοπλισμό και μια 

συλλογή επιτυχημένων παιχνιδιών οι αγοραστές αντάμειψαν την εταιρεία για την 

προσπάθεια της αυτή με μαζικές αγορές τόσο των συσκευών όσο και των παιχνιδιών της.  

Με αυτή την εξέλιξη πλέον η Νintendo δεν ήταν υποχρεωμένη να τα κάνει όλα μόνη της. 

Οι εταιρείες παραγωγής παιχνιδιών έκαναν ουρά για να δημιουργήσουν βιντεοπαιχνίδια 

συμβατά με το σύστημα της Nintendo, αλλά ήταν απαραίτητη η άδεια της εταιρείας, 
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καθώς είχε φροντίσει να εγκαταστήσει ένα σύστημα ασφαλείας στον εξοπλισμό για να 

διασφαλίσει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για κασέτες εγκεκριμένες από την 

ίδια. Με αυτόν τρόπο η εταιρεία διατηρούσε τον πλήρη έλεγχο. 

Επιπλέον το σύστημα παραχώρησης αδειών λογισμικού περιείχε αξιοσημείωτους όρους. 

Συγκεκριμένα κάθε άδεια που παραχωρούσε η Nintendo περιοριζόταν σε μόλις πέντε 

τίτλους το χρόνο. Με αυτό τον τρόπο υποχρέωνε τους κατασκευαστές να δώσουν 

περισσότερη έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα εφόσον ήταν δεδομένη. 

Πέραν τούτου όλα τα παιχνίδια έπρεπε να ανταποκρίνονται σε μια σειρά προτύπων που 

έθετε η εταιρεία ανάμεσα στα οποία απαγορευόταν η χρήση υπερβολικά βίαιου ή 

σεξουαλικά υπαινικτικού υλικού. Τέλος στους όρους που είχε θέσει η Nintendo 

περιλαμβανόταν και ο όρος αποκλειστικότητας, ο οποίος απαγόρευε στους αδειούχους 

να κυκλοφορήσουν τον ίδιο τίτλο για άλλα συστήματα βιντεοπαιχνιδιών πριν την 

παρέλευση δύο ετών. Σχετικά με αυτό τον όρο ο Trip Hawkins είχε δηλώσει σε μια 

συνέντευξη ότι «Αν κατασκεύαζες λογισμικό για την Nintendo, τότε απαγορευόταν να 

κατασκευάσεις λογισμικό για άλλα συστήματα βιντεοπαιχνιδιών για τα επόμενα δύο έτη. 

Δεν θέλαμε να βάλουμε όλα μας τα αυγά σε ένα μόνο καλάθι. Μετά από λίγο καιρό όμως 

υπήρχαν τόσα πολλά Nintendo εκεί έξω που δεν είχε πλέον σημασία». (Upside, 1990) 

Με μια ολοένα αυξανόμενη βάση μηχανημάτων η Nintendo είχε τη δυνατότητα να 

προσελκύσει δημιουργούς παιχνιδιών από όλους τους τομείς, γεγονός που με τη σειρά 

του προκάλεσε μια θετική αλυσιδωτή αντίδραση. Περισσότερα και καλύτερα παιχνίδια 

προσέλκυαν όλο και περισσότερους καταναλωτές, με αποτέλεσμα η βάση να μεγαλώνει 

διαρκώς, το κόστος κατ’ αντιστοιχία να μειώνεται και συνακόλουθα αυξανόταν η 

κυκλοφορία νέων παιχνιδιών. Με περισσότερα παιχνίδια από ποτέ οι συσκευές της 

Nintendo γίνονταν ακόμα πιο ελκυστικές και πολύτιμες. Όμως ακόμα και όταν η ζήτηση 

αυξήθηκε κατακόρυφα η εταιρεία ήταν επιφυλακτική και επέβαλε αυστηρό έλεγχο στον 

αριθμό των αντιτύπων που παρήγαγε και απέσυρε αμέσως από την αγορά τα παιχνίδια 

της μόλις έβλεπε μείωση ενδιαφέροντος. Η τακτική αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις 

οδηγούσε σε ελλείψεις καθώς το μεγαλύτερο μέρος από τον κατάλογο των παιχνιδιών 

δεν βρισκόταν στα ράφια. Το πλέον γνωστό περιστατικό ελλείψεων συνέβη το 1988 όταν 

οι πωλητές παρήγγειλαν 110 εκατομμύρια κασέτες και τελικά διαθέσιμες ήταν μόλις 23 

εκατομμύρια κασέτες. (Αdvertising Age, 1989) Η έλλειψη αυτή έγινε ιδιαίτερα 

αντιληπτή την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Οι ελλείψεις αυτές τελικά είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα από ότι ήταν αναμενόμενο, 

ουσιαστικά βοήθησαν να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση από πλευράς των 
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καταναλωτών. Το παράδοξο αυτό γεγονός συνέβη, διότι η έλλειψη έκανε τα παιχνίδια 

ακόμα πιο ποθητά από τους καταναλωτές ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη ζήτηση. 

Ήταν κάτι αντίστοιχο με την τακτική που χρησιμοποιούν διάφορα εστιατόρια και 

μαγαζιά διασκέδασης αφήνοντας τους πελάτες να περιμένουν απέξω σε ουρές γεγονός 

που βοηθά στη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερων ουρών. (Gary Becker, 1991) 

Επιπρόσθετα οι ελλείψεις προκάλεσαν τεράστια δημοσιότητα, γεγονός που δεν θα 

συνέβαινε αν οι παραγγελίες ικανοποιούνταν στην ώρα τους και στο σύνολο τους. Το 

αποτέλεσμα ήταν μια τεραστία δωρεάν δημοσιότητα, ειδικά για μια εταιρεία η οποία 

δαπανούσε μόλις το 2% των πωλήσεων της για αυτό το σκοπό. Παράλληλα οι ελλείψεις 

αυτές βοήθησαν τους πωλητές να προωθήσουν και παιχνίδια της εταιρείας με μικρότερη 

κίνηση στην αγορά καθώς οι καταναλωτές ήταν διατεθειμένοι να αγοράσουν λιγότερο 

δημοφιλή παιχνίδια αν η πρώτη τους προτίμηση είχε εξαντληθεί. Βέβαια η αγορά αυτή 

ήταν μια προσωρινή λύση καθώς οι καταναλωτές θα αγόραζαν και το παιχνίδι που 

αρχικά επιθυμούσαν μόλις θα ήταν και πάλι διαθέσιμο στην αγορά. Με αυτό τον τρόπο η 

εταιρεία επιτύγχανε δύο πωλήσεις αντί για μία, και πρόκειται καθαρά για μια περίπτωση 

όπου λιγότερο στην ουσία σημαίνει περισσότερο.  

Επιπλέον η Nintendo για να τροφοδοτήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον για τα 

παιχνίδια προχώρησε στην σύνταξη ενός μηνιαίου περιοδικού με τίτλο Nintendo Power, 

με κριτική καθώς και παρουσίαση των παιχνιδιών που θα κυκλοφορούσαν στο μέλλον. 

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το περιοδικό δεν περιείχε καθόλου διαφημίσεις και η εταιρεία 

προσπάθησε να διατηρήσει την τιμή του όσο το δυνατόν χαμηλότερα, σχεδόν στο κόστος 

παραγωγής. Ήταν το καλύτερο δυνατό συμπλήρωμα για τα παιχνίδια της εταιρείας και το 

1990 απολάμβανε τη μεγαλύτερη κυκλοφορία από άλλα παιδικά αμερικανικά περιοδικά 

έχοντας 6 εκατομμύρια αναγνώστες. 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών ήταν η αναβίωση της αγοράς 

βιντεοπαιχνιδιών για το σπίτι που ανερχόταν σε 5 δις δολάρια και η Nintendo είχε 

καταφέρει να συγκεντρώσει το 90% της ιαπωνικής και αμερικανικής αγοράς στα 

παιχνίδια 8-bit. Η μονή αληθινή απειλή που είχε να αντιμετωπίσει ήταν τα άλλα 

συστήματα βιντεοπαιχνιδιών. Όμως με τον τρόπο που ανέπτυξε τη λίστα των παιχνιδιών 

της, μαζί με τον όρο της αποκλειστικότητας για δύο έτη κρατούσε το κλειδί για το 

λογισμικό. (Power Play (A), 1995), (David Sheff, 1993) 
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 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ NINTENDO.  

Κατέχοντας το μονοπώλιο των συσκευών βιντεοπαιχνιδιών 8-bit η προστιθέμενη αξία 

της ήταν ίση με τη συνολική πίτα των βιντεοπαιχνιδιών για χρήση στο σπίτι. Καθώς η 

απειλή από ανταγωνιστές ήταν ανύπαρκτη η προστιθέμενη αξία κάθε άλλης εταιρείας 

ήταν μηδενική.  

Ας δούμε το δίκτυο αξιών για την Nintendo:  

 

 ΣΧΗΜΑ 6.1 

    Πελάτες 

(Toys R Us, Walmart) 

 

 

  Ανταγωνιστές   NINTENDO Συμπληρωτές 

(Atari, Commodore)                                                                   (Acclaim, Electronic Arts) 

 

      Προμηθευτές 

Ricoh, Sharp (μικροτσίπ) 

Marvel, Disney (ήρωες παιχνιδιών) 

 

Υπήρχαν και άλλοι παίκτες που διεκδικούσαν κομμάτια από την πίτα. Πρωτίστως έχουμε 

τους κύριους πελάτες λιανικών πωλήσεων της εταιρείας Toys R Us και Walmart. 

Παράλληλα υπήρχαν και οι συμπληρωτές που αποτελούνταν από τους εξωτερικούς 

σχεδιαστές παιχνιδιών της εταιρείας. Υπάρχουν βέβαια και οι προμηθευτές όπως οι 

κατασκευάστριες εταιρείες μικροτσίπ. Καθώς η απειλή από ανταγωνιστές ήταν 

ανύπαρκτη η προστιθέμενη αξία κάθε άλλης εταιρείας(πχ Atari) ήταν μηδενική. 

Η στρατηγική της εταιρείας συνοψιζόταν στην μείωση της προστιθέμενης αξίας για 

καθέναν από τους υπόλοιπους παίκτες. Άλλωστε ο πρόεδρος της Nintendo Ηiroschi 

Yamauchi είχε δηλώσει «Μια ισχυρή επιχείρηση και οι άλλες ανίσχυρες». 

Εκ πρώτης ας δούμε πως χειρίστηκε η Nintendo τους πελάτες που κατά κύριο επρόκειτο 

για μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων με μεγάλη αγοραστική δύναμη. Το κλειδί στην 
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διαχείριση των πελατών ήταν η διαρκής υπερβάλλουσα ζήτηση για τα παιχνίδια της 

εταιρείας λόγω της έλλειψης αποθεμάτων. Μεταφέροντας την περίπτωση αυτή στη 

θεωρία των παιγνίων και το παράδειγμα με τα τραπουλόχαρτα, οι έμποροι σε αυτή την 

περίπτωση ήταν σε παρόμοια θέση με αυτή των φοιτητών στο παράδειγμα με το 

Δημήτρη όπου οι είκοσι έξι φοιτητές προσπαθούσαν να κερδίσουν τα 23 μαύρα χαρτιά. 

Η εταιρεία με αυτό τον τρόπο μπορεί να έχασε ορισμένες πωλήσεις, καθώς όμως οι 

καταναλωτές σχημάτιζαν ουρές έξω από τα καταστήματα που πωλούσαν τα παιχνίδια της 

οι ίδιοι οι έμποροι είχαν μικρή, αν όχι ανύπαρκτη, προστιθέμενη αξία. Προμηθεύοντας 

λοιπόν περιορισμένες ποσότητες των παιχνιδιών της η Nintendo εκμηδένισε τη δύναμη 

των αγοραστών της.  

Παράλληλα η Nintendo έπρεπε να διαπραγματευτεί με τους προγραμματιστές 

λογισμικού, τους συμπληρωτές του αρχικού συστήματος. Όντας μοναδική στον τομέα 

της χρειαζόταν να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να μην αφήσει άλλους να 

εκμεταλλευθούν το σύστημα της. Η εγκατάσταση του μηχανισμού ασφαλείας ώστε ο 

εξοπλισμός να αποδέχεται μόνο παιχνίδια που είχαν λάβει την έγκριση της εταιρείας 

ήταν μια κίνηση ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα με τον περιορισμό σε 

πέντε τίτλους ετησίως για τους προγραμματιστές, τους κράτησε σε συμμετρικούς ρόλους 

μεταξύ τους και κανείς δεν μπορούσε να αυξήσει τη δύναμή του, ενώ η εταιρεία 

διατηρούσε την ικανότητα να παράγει παιχνίδια η ίδια και παρέμενε λιγότερο 

εξαρτημένη. Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν να περιοριστεί η προστιθέμενη 

αξία των κατόχων άδειας παραγωγής λογισμικού για την εταιρεία. 

Οι προμηθευτές της εταιρείας είχαν επίσης μικρή προστιθέμενη αξία. Οι επεξεργαστές 

ήταν προϊόν ευρείας κατανάλωσης. Όσο για τους ήρωες παιχνιδιών, με τη δημιουργία 

του Mario η Nintendo είχε πετύχει διάνα. Με την αναγωγή του σε σταρ τεραστίων 

διαστάσεων η προστιθέμενη αξία άλλων ηρώων για τους οποίους είχε άδεια όπως Μίκυ 

Μάους και Σπάιντερμαν, μειώθηκε. Συγκεκριμένα η εταιρεία είχε φέρει τα πάνω κάτω 

παραχωρώντας άδειες για εμφανίσεις του Mario σε κόμικς, εκπομπές κινουμένων 

σχεδίων, κουτιά δημητριακών κ.α. Άλλωστε το όνομα του μηνιαίου της περιοδικού, 

Nintendo Power, περιγράφει ακριβώς την κατάσταση που επικρατούσε. 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών της Nintendo ήταν μια μεγάλη προστιθέμενη 

αξία για την ίδια και χαμηλή ή και μηδενική προστιθέμενη αξία για τους υπόλοιπους. 

Έτσι κατάφερε να κατακτήσει ένα γιγάντιο κομμάτι μιας μέτριας πίτας. Αντίθετα οι 

εταιρείες Sony και Nissan με τις οποίες τη συγκρίναμε στην αρχή του κεφαλαίου 

βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον και η κάθε μια έχει να 
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αντιμετωπίσει πληθώρα ανταγωνιστών. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να συγχέουμε 

την προστιθέμενη αξία της Sony με αυτή των τηλεοράσεων ή της Nissan με αυτή των 

αυτοκινήτων. Τηλεόραση μπορεί να δει κανείς και χωρίς τη Sony όπως μπορεί να 

οδηγήσει αυτοκίνητο και ας μην είναι Nissan. H προστιθέμενη αξία της Nintendo 

αντίθετα, επειδή είχε το μονοπώλιο ταυτιζόταν με την προστιθέμενη αξία των 

βιντεοπαιχνιδιών. Αυτή ήταν και η ειδοποιός διαφορά που τη βοήθησε να φτάσει και να 

ξεπεράσει την αγοραστική αξία της Sony και της Nissan.  

  

 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ DeBeers  

Η κατοχή ενός μονοπωλίου από μια επιχείρηση ουσιαστικά σημαίνει ότι χωρίς την 

επιχείρηση αυτή το παιχνίδι δεν υφίσταται. Κατά συνέπεια η προστιθέμενη αξία της 

εταιρείας είναι ίση με ολόκληρη την πίτα. Εφαρμόζοντας το παράδειγμα από τη θεωρία 

των παιγνίων, με το Δημήτρη να έχει στην κατοχή του 23 μαύρα χαρτιά και να 

προσπαθεί να τα ζευγαρώσει με τα κόκκινα που είχαν οι 26 φοιτητές, η εταιρεία πέτυχε 

εξαιρετικά αποτελέσματα. Διότι το μονοπώλιο από τη φύση του είναι καλό, το 

μονοπώλιο δε με ελλείψεις είναι ακόμα καλύτερο.  

Επιστρέφοντας στην αρχική παρατήρηση του Άνταμ Σμιθ, το παράδοξο σχήμα με το 

νερό και τα διαμάντια, διαπιστώνουμε ότι τα διαμάντια παραμένουν ακριβά. Πριν από 

διακόσια χρόνια, διαμάντια μπορούσαν να βρεθούν στις ζούγκλες της Βραζιλίας ή τις 

όχθες των ποταμών την Ινδίας. Εκείνη την εποχή συνεπώς οι τιμές των διαμαντιών και 

του νερού καθορίζονταν από την προσφορά και τη ζήτηση. Η υψηλή τιμή των 

διαμαντιών ώθησε τους ανθρώπους να αναζητήσουν νέες πηγές και οι προσπάθειες αυτές 

στέφθηκαν με επιτυχία καθώς από το 1870 και έπειτα ανακαλύφθηκαν μεγάλα ορυχεία 

στην Αφρική και τη Σιβηρία. Ανάμεσα στα έτη 1950 και 1985 η παγκόσμια παραγωγή 

αυξήθηκε από 15 εκατομμύρια σε 40 εκατομμύρια καράτια, ενώ από το 1985 ως το 1996 

διπλασιάστηκε και πάλι για να φτάσει τα 100 εκατομμύρια καράτια.  

Η ζήτηση για διαμάντια είναι πιο σταθερή και κατά κύριο λόγο καθορίζεται 

δημογραφικά από τον αριθμό των αρραβώνων. Με μια αυξάνουσα με τα χρόνια 

προσφορά και μια σχετικά σταθερή ζήτηση, γιατί η τιμή των διαμαντιών παραμένει σε 

απαγορευτικά επίπεδα; Η απάντηση βρίσκεται στην αφρικανική εταιρεία DeBeers η 

οποία μονοπωλεί την παγκόσμια αγορά διαμαντιών. Επιπρόσθετα η DeBeers μέσω του 

συστήματος διανομής της γνωστού ως Κεντρικός Οργανισμός Πωλήσεων (Central 

Selling Organization) διακινεί σχεδόν όλα τα διαμάντια του κόσμου, ακόμα και η Ρωσία 

έχει δεσμευτεί στην πώληση του 95% των διαμαντιών της μέσω της DeBeers.  
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Η DeBeers επίσης κατορθώνει να μειώνει την προσφορά, κατ΄ αντίστοιχο τρόπο με 

αυτόν της Nintendo το 1989. Κάθε χρόνο πραγματοποιεί μόλις δέκα πωλήσεις στις 

οποίες προσκαλούνται 150 εκλεκτοί έμποροι διαμαντιών και η εταιρεία αποφασίζει ποια 

είναι η καλύτερη προσφορά. Κάθε καλεσμένος λαμβάνει μια συλλογή πετραδιών σε ένα 

κοινό καφέ κουτί. Είναι καθαρά μια περίπτωση κερδίζω-χάνεις και οι έμποροι συνήθως 

δέχονται την προσφορά. Όσοι προσπαθούν να παρακάμψουν την DeBeers 

κερδοσκοπώντας ή παζαρεύοντας στη μαύρη αγορά αποκλείονται από την επόμενη 

ετήσια πώληση και υπάρχουν πολλοί που ευχαρίστως θα πάρουν τη θέση τους. (DeBeers 

Consolidated Mines Ltd (A), 1990) 

Ελέγχοντας την προσφορά η DeBeers έχει εξασφαλίσει και τον έλεγχο της ζήτησης. Οι 

καταναλωτές συνεχίζουν να τα εκτιμούν αφάνταστα καθώς τα θεωρούν σπάνια. Σήμερα 

τα διαμάντια δεν είναι σπάνια αλλά είναι η αντίληψη ότι είναι σπάνια που κάνει τη 

διαφορά και τα έχει μετατρέψει σε στην ιδανική επιλογή για δαχτυλίδι αρραβώνων. 

Η DeBeers άλλωστε χρησιμοποιεί τη διαφήμιση για να διαμορφώσει το παιχνίδι. Μέσω 

της διαφήμισης βοήθησε στην καθιέρωση των διαμαντένιων δαχτυλιδιών ως τα καλύτερα 

δαχτυλίδια αρραβώνων, ενώ με την προτροπή ότι τα διαμάντια θα κρατήσουν για το 

υπόλοιπο της ζωής ενός ανθρώπου, - τα διαμάντια είναι παντοτινά-  απομάκρυνε τον 

κίνδυνο από την αγορά μεταχειρισμένων ειδών. Αντιμετώπισε παρά τις ενέργειές της 

δυσκολία να κρατήσει τη ζήτηση πάνω από την ολοένα αυξανόμενη προσφορά και 

προκειμένου να διατηρήσει την σπανιότητά των διαμαντιών κάθε χρόνο προχωρά στη 

συσσώρευση όλο και μεγαλύτερων αποθεμάτων. Η προκειμένη περίπτωση της DeBeers 

υπερβαίνει τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, αφορά ουσιαστικά έναν παίκτη 

που κατέχει την προσφορά του αγαθού και την ικανότητα του να τη ρυθμίζει. (Debra 

Spar, 1994) 

Για ποιο λόγο όμως και οι δύο εταιρείες, τόσο η DeBeers όσο η Nintendo να περιορίζουν 

την προσφορά των προϊόντων τους; Αν η προσφορά είναι μικρή η προστιθέμενη αξία 

κάθε πελάτη είναι μικρή, ενώ αν είναι μεγάλη μπορεί να οδηγήσει στο σημείο οι πελάτες 

να απολαμβάνουν την ίδια προστιθέμενη αξία με την εταιρεία. Τα περιθώρια κέρδους 

μιας επιχείρησης είναι υψηλότερα όταν υπάρχει έλλειμμα παρά όταν υπάρχει πλεόνασμα, 

καθώς η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα φέρει ένα μεγάλο κόστος που συχνά 

παραβλέπεται από τις επιχειρήσεις, τη χαμένη διαπραγματευτική δύναμη. Όπως σε όλα 

όμως και εδώ ισχύει το ρητό παν μέτρον άριστον διότι η υποπροσφορά συρρικνώνει την 

πίτα και μπορεί να προκαλέσει και αντίθετες αντιδράσεις από πλευράς των καταναλωτών 

από ότι στις περιπτώσεις της DeBeers και της Nintendo.  
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6.2 Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ  

Σε αντίθεση με μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε περιβάλλον μονοπωλίου, μια 

επιχείρηση που δρα σε περιβάλλον ανταγωνισμού είναι απαραίτητη η καταβολή 

ιδιαίτερης προσπάθειας προκειμένου να αποκτήσει προστιθέμενη αξία. Χρειάζεται να 

ανακαλύψει τρόπους για να βελτιώσει ή ακόμα και να διαφοροποιήσει το προϊόν της, να 

χρησιμοποιήσει πιο αποτελεσματικά τις πρώτες ύλες, να συνεργαστεί με τους 

προμηθευτές και να συμβουλευθεί τους πελάτες της προκειμένου να κάνει το προϊόν της 

πιο ελκυστικό. Όμως βελτιώνοντας το προϊόν αυξάνει το κόστος για την παραγωγή του 

και κατά συνέπεια την τιμή του, ενώ αν μειώσει το κόστος συμβιβάζει την ποιότητα του 

προϊόντος της. Πρέπει σε αυτή την περίπτωση να επιλέξει ανάμεσα σε κόστος και 

ποιότητα καθώς η επίτευξη και των δύο αποδεικνύεται δύσκολη αν όχι ακατόρθωτη.  

Ένας τρόπος απόκτησης προστιθέμενης αξίας είναι η πραγματοποίηση έξυπνων 

παραχωρήσεων. Η επιχείρηση μπορεί να δαπανήσει ένα δολάριο με τρόπο τέτοιο ώστε οι 

πελάτες να θεωρήσουν ότι έγινε βελτίωση αξίας δύο δολαρίων. Έπειτα με την αύξηση 

της τιμής του προϊόντος κατά 1,5 δολάρια και οι δύο πλευρές είναι ικανοποιημένες, 

πρόκειται για μια περίπτωση κερδίζω – κερδίζεις καθώς το ένα δολάριο προστιθέμενης 

αξίας που δημιουργήθηκε μοιράστηκε στη μέση.  

 

 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ TWA  

Η αεροπορική εταιρεία ΤWA τον Ιανουάριο του 1993 προχώρησε σε υποχρεωτική 

αναδιοργάνωση καθώς, τα οικονομικά της εταιρείας ακολουθούσαν αδιάκοπα μια 

καθοδική πορεία και το επιβατικό κοινό την είχε τοποθετήσει τελευταία στις προτιμήσεις 

του και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από την προτελευταία εταιρεία. 

Ο αντιπρόεδρος του τμήματος μάρκετινγκ Bob Cozzi, πρότεινε την αφαίρεση δέκα έως 

σαράντα καθισμάτων σε κάθε αεροπλάνο, αραιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις θέσεις, 

ώστε οι επιβάτες να έχουν περισσότερο χώρο στη διάθεση τους. Η πρωτοβουλία αυτή 

κόστισε στην εταιρεία ένα εκατομμύριο δολάρια για την αφαίρεση των καθισμάτων και 

εννέα εκατομμύρια για να διαφημίσει την πρωτοβουλία της αυτή. Προωθώντας την 

Comfort Class μαζί με το σλόγκαν «ΤWA, ο πιο άνετος τρόπος για να πετάξεις» η 

ικανοποίηση των πελατών αυξήθηκε θεαματικά. Ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες προσέφεραν 

άνεση μόνο στην πρώτη και επιχειρηματική θέση η ΤWA έκανε τη διαφορά 
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προσφέροντας άνεση και στην οικονομική θέση. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε μέσα σε 

χρονικό διάστημα έξι μηνών να ανέβει στις πρώτες προτιμήσεις των καταναλωτών.  

Πάραυτα η εταιρεία παρέμενε σε μέτρια θέση στις υπόλοιπες κατηγορίες αξιολόγησης 

όπως συνέπεια χρόνου, κρατήσεις θέσεων, προγραμματισμός, προσφερόμενες υπηρεσίες 

κατά τη διάρκεια της πτήσης, στο τσεκ ιν και την εξυπηρέτηση μετά την ολοκλήρωση 

της πτήσης. Όμως η μείωση και μόνο που έγινε στις θέσεις κάθε αεροσκάφους ήταν 

αρκετή για να γεμίζουν τα αεροπλάνα της εταιρείας. Ακόμα και στην περίπτωση που μια 

ανταγωνίστρια εταιρεία δεν επέτρεπε στους υπαλλήλους της να πετάξουν σε 

επιχειρηματική θέση η Comfort Class της ΤWA ήταν η αμέσως επόμενη καλύτερη λύση. 

Μέχρι το τέλος του χρόνου τα έσοδα ανά θέση είχαν αυξηθεί κατά 30%, ποσοστό 

διπλάσιο από της υπόλοιπης βιομηχανίας.  

Η ιδέα της μείωσης των θέσεων ενός αεροσκάφους με απώτερο σκοπό την άνεση των 

επιβατών αποδείχθηκε σωτήρια λύση για την ΤWA. Το αληθινό κόστος από την 

αφαίρεση μιας θέσης αντιστοιχεί στο χαμένο έσοδο ενός επιβάτη που θα είχε πληρώσει 

για να καθίσει εκεί. Εφόσον τα αεροπλάνα της ΤWA δεν γέμιζαν ούτως ή άλλως ήταν 

μια καλή κίνηση για την παροχή άνεσης στους υπόλοιπους επιβάτες. Επίσης η επιτυχία 

που σημείωσε η εταιρεία δεν ζημίωσε τους ανταγωνιστές της. Σίγουρα αποκτούσε με τις 

νέες τις υπηρεσίες περισσότερους πελάτες αλλά ήταν μια σχέση κερδίζω – κερδίζεις 

καθώς η ΤWA με λιγότερες θέσεις στα αεροσκάφη και κατά συνέπεια λιγότερες θέσεις 

άδειες δεν είχε κανένα λόγο να προχωρήσει σε πόλεμο τιμών. Τουναντίον είχε περιθώριο 

να ανεβάσει και λίγο τις τιμές. Έτσι οι ανταγωνίστριες εταιρείες κέρδισαν γιατί η ΤWA 

έπαψε να τους ανταγωνίζεται στην τιμή.  

Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα συνέβαινε αν οι ανταγωνιστές της ΤWA 

αποφάσιζαν να τη μιμηθούν. Το ενδεχόμενο αυτό θα ήταν αρνητικό για την εταιρεία; Η 

απάντηση είναι πως όχι απαραίτητα διότι αν οι ανταγωνιστές ακολουθούσαν το 

παράδειγμα της ΤWA δεν θα υπήρχε πλεονάζουσα χωρητικότητα σε μια βιομηχανία που 

ουσιαστικά υπέφερε από την υπερβολική παραγωγική ικανότητα. Σε αυτή την περίπτωση 

οι επιβάτες θα είχαν μεγαλύτερο χώρο στη διάθεσή τους, οι αεροπορικές εταιρείες 

λιγότερες κενές θέσεις και σε αυτή την περίπτωση ο πόλεμος τιμών θα ήταν 

αναπόφευκτος και συνάμα ασύμφορος. Βέβαια ο πραγματικός λόγος για τον οποίο οι 

ανταγωνιστές δεν ακολούθησαν τη στρατηγική της ΤWA ήταν οι ώρες αιχμής πτήσεων 

ειδικά απογεύματα Παρασκευής όπου οι θέσεις των αεροπλάνων γέμιζαν όλες. 

Προτίμησαν λοιπόν να μην αφαιρέσουν κανένα κάθισμα προκειμένου να είναι διαθέσιμα 
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τα απογεύματα της Παρασκευής ακόμα και αν ήταν άδεια την υπόλοιπη εβδομάδα. Αυτό 

που δεν συνειδητοποίησαν ήταν ότι η αφαίρεση των καθισμάτων θα διαφοροποιούσε τη 

ζήτηση για την υπόλοιπη εβδομάδα. Άλλωστε ένας αερομεταφορέας με μεγαλύτερη 

πληρότητα θέσεων έχει λιγότερους λόγους να μειώσει τις τιμές και το κέρδος από τις 

υψηλότερες τιμές πιθανότατα θα αντιστάθμιζε τις λίγες χαμένες θέσεις τις Παρασκευές.  

Παρά την άνοδο της εταιρείας με την εφαρμογή της Comfort Class το 1994 η νέα 

διοίκηση αποφάσισε ότι ο επιπλέον χώρος δεν δικαιολογούσε το κόστος του. Προφανώς 

ξεχνώντας για ποιο λόγο η εταιρεία απολάμβανε τόσο υψηλή πληρότητα τον τελευταίο 

χρόνο. Οι εργαζόμενοι εναντιώθηκαν στην απόφαση αυτή, ο Cozzi υπέβαλε την 

παραίτησή του και πάνω από 300 φαξ διαμαρτυρίας έφτασαν στα γραφεία της εταιρείας. 

Τελικά η διοίκηση υποχώρησε και τον Απρίλιο του ιδίου έτους επανέφερε την Comfort 

Class σε πλήρη κλίμακα στις εσωτερικές της πτήσεις. 

Το αξιοσημείωτο της Comfort Class ήταν ότι στην ουσία δεν ήταν καν παραχώρηση. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η ποιότητα κοστίζει, στην συγκεκριμένη όμως η βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών αντιστοιχούσε σε μια μικρή αύξηση του κόστους. Στην ιδανική 

περίπτωση η παραχώρηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Η ελάχιστη 

παραχώρηση είναι να μην γίνει καμία παραχώρηση. 

 

 ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ CLUB MED 

Ένας ακόμα προτιμότερος τρόπος για να αποκτήσει μια εταιρεία μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία είναι η υψηλή ποιότητα με χαμηλό κόστος ταυτόχρονα. Ο 

συνδυασμός αυτός ονομάζεται υπέρβαση.  

Για παράδειγμα ο επανασχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης, αντί 

για τη διόρθωση των ελαττωματικών κάθε φορά προϊόντων, οδηγεί σε ποιοτικές 

βελτιώσεις και παράλληλα σε εξοικονόμηση κόστους. Αντίστοιχα μπορεί να 

λειτουργήσει η εφαρμογή ενός «ενάρετου κύκλου» σε τροχιά. Αυτό μπορεί να γίνει με τη 

δημιουργία ενός καλύτερου προϊόντος, στην αρχή το κόστος αυξάνεται περισσότερο από 

ότι φαίνεται να έχει αυξηθεί η ποιότητα. Δεν θα περάσει αρκετός καιρός έως ότου να το 

αντιληφθούν οι πελάτες και με μεγαλύτερη ζήτηση και παραγόμενη ποσότητα η 

επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει πιο αποδοτικά και με την πάροδο του χρόνου μπορεί 

να επενδύσει περισσότερα στην βελτίωση του προϊόντος ή στη χαμηλότερη τιμή ή και 

στα δύο μαζί. Η επιχείρηση με αυτό τον τρόπο έχει περισσότερους πελάτες και καλύτερη 
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απόδοση και ο «ενάρετος κύκλος» συνεχίζει να γυρνά. Όταν οι οικονομίες κλίμακας το 

επιτρέψουν η επιχείρηση μπορεί να έχει κόστος χαμηλότερο από το αρχικό. Με αυτό τον 

τρόπο μπορεί να μετατρέψει μια υποχώρηση σε υπέρβαση.  

Ας εξετάσουμε την περίπτωση του Club Med. Οι εργαζόμενοι στο Club Med 

αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο ωράριο. Η μέρα ξεκινά στις 7:15 το πρωί και 

μπορεί να τελειώσει αρκετά μετά τα μεσάνυχτα μετά από ολονύχτια παιχνίδια, 

σερβιρίσματα ή ακόμα πρόβες για το σκετς της επόμενης βραδιάς. Οι εργαζόμενοι πέραν 

από το γεγονός ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αρκετές ξένες γλώσσες πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι για σκληρή δουλειά καθώς εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα. Θα 

περίμενε κανείς με τέτοιες συνθήκες οι εργαζόμενοι να αμείβονται αδρά. Κι όμως ο 

μισθός τους είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερος από ότι συνήθως λαμβάνουν οι 

απόφοιτοι πανεπιστημίων ξένων γλωσσών. Το κόστος εργασίας ως ποσοστό επί των 

πωλήσεων, για το Club Med είναι περίπου 10% χαμηλότερο από ότι ο μέσος όρος των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι το Club Med προσλαμβάνει προσωπικό 

μειωμένων ικανοτήτων. Ο κύκλος εργασιών και η ανάπτυξη δημιουργούν 2.000 θέσεις 

εργασίας το χρόνο για τις οποίες υπάρχουν πάνω από 35.000 αιτήσεις. Το Club Med 

προσελκύει άτομα που δεν έχουν ως προτεραιότητα το χρήμα και προβαίνει ακόμα και 

σε προσλήψεις ατόμων που έχουν φιλοξενηθεί ως πελάτες, με αποτέλεσμα το προσωπικό 

να μην διαφέρει πολύ από τους πελάτες. Εξοικονομώντας στο κόστος εργασίας 

αναμφίβολα γίνεται πιο ελκυστικό για τους πελάτες. 

Επιπλέον διατηρεί το κόστος σε χαμηλά επίπεδα διότι έχει βρει τρόπους για να 

ψυχαγωγεί τους πελάτες του μέσα στο χώρο του. Οι παροχές στα θέρετρα είναι σχετικά 

απλές. Τα δωμάτια πρακτικά ίσως ακόμα και λιτά. Δεν υπάρχουν στα δωμάτια 

τηλέφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, ούτε καν χαρτί αλληλογραφίας. Τα δωμάτια έχουν 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ωθούν τους φιλοξενούμενους να σηκωθούν από τα 

κρεβάτια τους και να συμμετέχουν στους κοινόχρηστους χώρους. Η ποικιλία και η 

πληθώρα των δραστηριοτήτων άλλωστε είναι τέτοια ώστε να αποθαρρύνει 

δραστηριότητες έξω από το χώρο του. Είναι η οργάνωση των δραστηριοτήτων μέσα στο 

χώρο του θέρετρου που βοηθά στη δημιουργία ενός επώνυμου προϊόντος. Τελικά αυτό 

που μένει στους ταξιδιώτες είναι η εμπειρία στο Club Med και όχι το μέρος το οποίο 

επισκέφθηκαν. Επιπρόσθετα το μεγαλύτερο μέρος της ιδιοκτησίας του το νοικιάζει και 

δεν έχει τίποτα να φοβηθεί τη στιγμή της ανανέωσης του ενοικίου. Θα μπορούσε άνετα 
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να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του νησιού χωρίς να χάσει ούτε έναν πελάτη 

η να εγκαταλείψει μια μεγάλη επένδυση. Η προστιθέμενη αξία ανήκει στο Club Med και 

όχι στον ενοικιαστή.  

Η περίπτωση του Club Med είναι ένα παράδειγμα του «λιγότερο σημαίνει περισσότερα» 

Η στρατηγική του χαμηλού κόστους σε συνδυασμό με τις αναρίθμητες δραστηριότητες 

έχει ως αποτέλεσμα ικανοποιημένους πελάτες. (Club Med (A) & (B), 1986)  

 

6.3 Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ  

Συνήθως αυτό που προσπαθεί να επιτύχει μια επιχείρηση, δηλαδή υψηλή ποιότητα με 

χαμηλό κόστος να προσπαθούν να το επιτύχουν και οι ανταγωνιστές της. Αν υπάρχουν 

πολλοί που προσφέρουν αυτό που προσφέρει μια επιχείρηση τότε η προστιθέμενη αξία 

της αναμφίβολα είναι μικρή.  

Η κατάσταση δυσχεραίνει όταν το πάγιο κόστος της επιχείρηση είναι αρκετά υψηλότερο 

από ότι το μεταβλητό καθώς είναι πιθανόν η επιχείρηση να μην μπορεί να καλύψει το 

πάγιο κόστος της γεγονός που αυτόματα την οδηγεί σε ζημιές. Παραδείγματα 

επιχειρήσεων με σημαντικά έξοδα υπάρχουν πολλά, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, 

επιχειρήσεις εξορύξεις μετάλλων κ.α. Ο κοινός παρανομαστής για όλες αυτές τις 

επιχειρήσεις είναι ότι αναγκάζονται να λειτουργούν ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

πελατών τους. 

Η ερώτηση κλειδί σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις είναι το πως μπορεί η κάθε 

επιχείρηση να αναπτύξει μια σχέση. Όταν ένας πελάτης αγοράσει από μία επιχείρηση την 

επόμενη φορά έχει κίνητρο να αγοράσει ξανά από την ίδια αντί να πάει στον 

ανταγωνιστή. Η οικειότητα αναπτύσσει την ικανοποίηση. Ένας λόγος παραπάνω για να 

προσπαθήσει η επιχείρηση να δημιουργήσει δεσμούς με τους πελάτες της. 

 

 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ AMERICAN AIRLINES 

Το 1981 η αμερικανική αεροπορική βιομηχανία διένυε μια περίοδο κρίσης. Η είσοδος 

νέων αερομεταφορέων χωρίς πολυτέλειες είχε αυξήσει την παραγωγική δυνατότητα και 

οι καθιερωμένες ως τότε εταιρείες βρέθηκαν σε μια διαμάχη στην οποία τιμές και 

επιβάτες βρίσκονταν σε ελεύθερη πτώση. Οι πελάτες σε αναζήτηση χαμηλότερων τιμών 

δεν παρέμεναν πιστοί σε καμία εταιρεία.  

Την πρωτομαγιά της ίδιας χρονιάς η American Airlines παρουσίασε το σύστημα 

τακτικών πτήσεων AAdvantage. Το πρόγραμμα αυτό έδινε βαθμούς στους επιβάτες για 
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κάθε μίλι που διάνυαν. Οι βαθμοί έπειτα αυτοί μπορούσαν να εξαργυρωθούν με δωρεάν 

πτήσεις στη Χαβάη και άλλους προορισμούς. Όσο περισσότερα τα μίλια τόσο 

μεγαλύτερη ήταν και η επιβράβευση. Με αυτό τον τρόπο οι επιβάτες είχαν 

περισσότερους λόγους να επιλέξουν την American Airlines και για το επόμενο ταξίδι 

τους.  

Δημιουργώντας κάρτες μέλους, ένα πρόγραμμα υπολογιστή για την καταγραφή των 

αποστάσεων και κάποιες άδειες θέσεις η American Airlines κατάφερε να δημιουργήσει 

πιστότητα. Επιπλέον το AAdvantage είχε μεγαλύτερη αξία για εκείνους τους πελάτες που 

έδιναν τα περισσότερα κέρδη στην εταιρεία όπως οι επιχειρηματίες που ταξιδεύουν σε 

συχνή βάση.  

Η εφαρμογή του AAdvantage ήταν κάτι αντίστοιχο με την αφαίρεση των θέσεων της 

TWA. Μόνο που αντί να αφαιρέσει τις θέσεις η American Airlines τις χρησιμοποίησε για 

να επιβραβεύσει τους πελάτες της με δωρεάν πτήσεις. Βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις 

κάποιοι επιβάτες που είχαν κερδίσει ταξίδια για Χαβάη θα πήγαιναν ούτως ή άλλως 

πληρώνοντας. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος για την American Airlines ήταν υψηλό. 

Επιπλέον η εταιρεία έπρεπε να διασφαλίσει ότι οι δωρεάν επιβάτες δεν θα έπαιρναν τις 

θέσεις των κανονικών επιβατών που πλήρωναν για το εισιτήριο τους. Έτσι περιόρισε τον 

αριθμό των δωρεάν θέσεων ανά αεροπλάνο και μπλόκαρε κάποιες ημερομηνίες για τους 

κατόχους των δωρεάν εισιτηρίων.  

Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι τα προγράμματα τακτικών πτήσεων δεν 

προσθέτουν καμία αξία. Ο Paul Klemperer καθηγητής του πανεπιστημίου της Οξφόρδης 

και ο Ivan Prig καθηγητής του UCLA παρέθεσαν το εξής επιχείρημα « Η πιστότητα της 

πελατείας που δημιούργησε το πρόγραμμα των τακτικών πτήσεων δεν είχε ως σκοπό τη 

αύξηση της ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη, σε αντίθεση με την ανάπτυξη ενός 

σαπουνιού για ευαίσθητες επιδερμίδες ή ενός σπορ αυτοκινήτου με μεγαλύτερη οικονομία 

στα καύσιμα» (Los Angeles Times, 1986) 

Κι όμως η American Airlines βρήκε κάποιες ανεπεξέργαστες πρώτες ύλες, τις άδειες 

θέσεις, και τις εκμεταλλεύθηκε δίνοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να ταξιδέψουν 

δωρεάν στη Χαβάη. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε να αποφύγει την επερχόμενη 

μίμηση από τους ανταγωνιστές. Δυο εβδομάδες μόλις μετά την παρουσίαση του 

AΑdvantage η united Airlines παρουσίασε το αντίστοιχο πρόγραμμα Mileage Plus και 

μέσα σε τρεις μήνες όλες οι μεγάλες εταιρείες είχαν προχωρήσει στη δημιουργία των 

αντίστοιχων προγραμμάτων(τα οποία υπάρχουν ακόμα και σήμερα). Η μίμηση σίγουρα 

μείωσε τις ελπίδες της American Airlines να διατηρήσει το πάνω χέρι. Όμως η πιστότητα 
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δεν χάθηκε μαζί με την αποκλειστικότητα. Ακόμα και με τη δημιουργία αντίστοιχων 

προγραμμάτων από τις άλλες εταιρείες οι πελάτες που ήδη είχαν ταξιδέψει με την 

American Airlines είχαν ένα λόγο παραπάνω για να μείνουν πιστοί στην εταιρεία έχοντας 

ήδη μαζέψει κάποια μίλια. 

Με την ύπαρξη αυτών των προγραμμάτων η μείωση των τιμών των πτήσεων έγινε 

λιγότερο ελκυστική για τις εταιρείες και η αύξηση τους λιγότερο ριψοκίνδυνοι από τη 

στιγμή που είχαν όλες αποκτήσει τους πιστούς πελάτες τους.  

Το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει μόνο τα εξής προβλήματα: ότι ο κάθε επιβάτης μπορεί 

να συμμετάσχει σε προγράμματα πολλών εταιρειών και μόλις εξαργυρωθούν τα μίλια 

εξαφανίζεται και η πιστότητα.  

Η δημιουργία πιστών πελατών μέσω των προγραμμάτων τακτικών πτήσεων ήταν καθαρά 

μια σχέση κερδίζω – κερδίζεις για τις αεροπορικές εταιρείες. Είναι μια κλασική 

περίπτωση συν - ανταγωνισμού που ο καλύτερος τρόπος να πετύχει μία επιχείρηση είναι 

να αφήσει και τους ανταγωνιστές της να πετύχουν. Επίσης κερδίζουν και οι πελάτες με 

τις δωρεάν πτήσεις. Με τον καιρό βέβαια οι αεροπορικές εταιρείες είχαν τη διακριτική 

ευχέρεια να μετριάσουν τις υποχρεώσεις που δεν τις συνέφεραν με όρους όπως την 

ακύρωση των της διανυόμενης απόστασης αν δεν πραγματοποιηθεί άλλο ταξίδι σε 

σύντομο χρονικό διάστημα ή ακόμα και την αύξηση του απαιτούμενου αριθμού μιλίων 

για την απόκτηση του δωρεάν ταξιδιού.  

Τέτοιου είδους προγράμματα έχουν βοηθήσει και άλλους επιχειρηματικούς κλάδους να 

κερδίσουν την αφοσίωση των πελατών τους. Οι εκδότες πιστωτικών καρτών, οι εταιρείες 

υπεραστικής τηλεφωνίας, ξενοδοχεία και άλλες έχουν σχεδιάσει προγράμματα 

συνδεδεμένα με αυτά των αεροπορικών εταιρειών. Για παράδειγμα για κάθε δολάριο που 

ξοδεύεται σε υπεραστική κλήση η εταιρεία MCI δίνει πέντε μίλια με την αεροπορική 

Northwest, ένα αρκετά καλό κίνητρο για την δημιουργία πιστότητας.  

Το συμπέρασμα από την μελέτη της περίπτωσης των προγραμμάτων τακτικών πτήσεων 

είναι ότι είναι αποφασιστικής σημασίας μια επιχείρηση να λέει ευχαριστώ στους πελάτες 

της στην προσπάθεια της να διατηρήσει την προστιθέμενη αξία της σε μια ανταγωνιστική 

αγορά. Πρωτίστως πρέπει κάθε επιχείρηση να το συνειδητοποιήσει ότι θα χρειαστεί να 

διεκδικήσει την πιστότητα των πελατών της. Είναι σημαντικό να εκφράζει η κάθε 

εταιρεία το ευχαριστώ σε είδος και όχι χρήματα για να κρατήσει τους πελάτες της. 

 Το ευχαριστώ είναι απαραίτητο να είναι μεγαλύτερο στους καλύτερους πελάτες της 

επιχείρησης. Είναι αυτοί που προσδίδουν τα περισσότερα στην επιχείρηση και θα της 

κοστίσει περισσότερο αν κάποια στιγμή τους χάσει. Επιπρόσθετα μια επιχείρηση μπορεί 
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να δείξει την ευγνωμοσύνη της με τρόπο εποικοδομητικό για την ίδια. Μια δωρεάν 

δοκιμή ή η παροχή μιας κάρτας φιλοξενούμενου στους πιστούς πελάτες της για να 

φέρουν και κάποιον φίλο μαζί είναι τακτικές που βοηθούν παράλληλα στην αύξηση των 

πωλήσεων. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η χρονική στιγμή στην οποία η επιχείρηση θα επιλέξει να 

εκφράσει την ευγνωμοσύνη της. Αν είναι πολύ νωρίς προτού εδραιωθεί μια σχέση 

εμπιστοσύνης με τον πελάτη θα είναι σαν να προχωρεί σε μια έκπτωση προκαταβολικά. 

Αντίστοιχα αν καθυστερήσει πολύ χάνεται όλη η ουσία.  

Επιπρόσθετα είναι καλό να έχει γνωστοποιήσει η επιχείρηση στους πελάτες της πότε 

πρόκειται να τους ανταμείψει. Είναι προτιμότερο να γνωρίζει ο πελάτης πότε και υπό 

ποιες προϋποθέσεις πρόκειται να ανταμειφθεί ώστε να το περιμένει και να προβεί στις 

κατάλληλες ενέργειες. Τα προγράμματα τακτικών πτήσεων δεν θα είχαν καμία αξία αν 

δεν είχαν γνώση για αυτά οι επιβάτες. Μπορεί κάποιος να ταξίδευε τακτικά με κάποια 

εταιρεία και λίγο πριν συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό μιλίων να ταξίδευε με άλλη 

εταιρεία λόγω π.χ. χαμηλότερης τιμής. Λόγω της τιμής η επιχείρηση θα έχανε έναν πιστό 

πελάτη και ο πελάτης λόγω άγνοιας θα έχανε ένα δώρο για την μέχρι τώρα προτίμηση 

του στην εταιρεία.  

Είναι σημαντικό και υγιές για μια επιχείρηση να συνειδητοποιεί ότι και οι ανταγωνιστές 

της θα έχουν αντίστοιχα πιστή πελατεία. Ακόμα και αν η επιχείρηση λειτουργεί σε 

καθεστώς μονοπωλίου είναι προς το συμφέρον της να ανταμείψει τους πελάτες για την 

μέχρι τώρα προτίμηση τους και να χτίσει μαι γερή σχέση. Μπορεί αυτή τη στιγμή να 

μονοπωλεί στη συγκεκριμένη αγορά αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να εισέλθουν 

ανταγωνιστές στο παιχνίδι και τότε θα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση.  

Τέλος επανερχόμενοι στο σύστημα αξιών μια επιχείρησης λόγω της συμμετρικότητας 

του κάθε στρατηγική προσανατολισμένη στους πελάτες έχει τον αντίστοιχο 

προσανατολισμό προς τους προμηθευτές. Τόσο σε εξωτερικούς προμηθευτές όσο και 

εσωτερικούς, όπως π.χ. οι εργαζόμενοι. Το δέον γενέσθαι θα ήταν μια επιχείρηση να 

καταρτίσει ένα πρόγραμμα για τους τακτικούς πελάτες και τακτικούς προμηθευτές της. 

Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσει πιστότητα προς τις δύο πλευρές του δικτύου αξιών.  

 

6.4 ΜΙΜΗΣΗ  

Στο προηγούμενο παράδειγμα της American Airlines είδαμε ότι μόλις η εταιρεία 

εφάρμοσε τη στρατηγική κίνηση του AΑdvantage αμέσως αντιγράφηκε από τις 
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υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου και έχασε γρήγορα το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. 

Η μίμηση αποτελεί ουσιαστικά τον αντίποδα της επιχειρησιακής στρατηγικής. Έστω ότι 

μια επιχείρηση εφαρμόζει μία νέα στρατηγική η οποία λειτουργεί και φέρνει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Οι ανταγωνιστές αντιγράφουν την στρατηγική της επιχείρησης 

και τότε η στρατηγική παύει να λειτουργεί. Η επιχείρηση πρέπει να σκεφτεί κάτι νέο από 

την αρχή. Η Sharon Oster καθηγήτρια του Yale School of Management γράφει σχετικά: 

«αν όλοι κάνουν το ίδιο κανείς δεν μπορεί να κερδίσει από αυτό» (Shaton Oster, 1994) 

Είναι αλήθεια ότι αν κάποιος αντιγράψει το προϊόν της επιχείρησης ή τη διαδικασία 

παραγωγής του διαβρώνει την προστιθέμενη αξία της επιχείρησης. Εν γένει η μίμηση 

αποκλείει την ύπαρξη μιας φόρμουλας διαρκείας για τη γένεση επιτυχημένων 

επιχειρηματικών στρατηγικών, (John Kay, 1993) γεγονός που μεταφράζεται στο ότι ο 

κύκλος ζωής κάθε επιχειρηματικής συνταγής είναι πολύ μικρός.  

Ευτυχώς τα παραπάνω δεν ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις και τρανό παράδειγμα 

αποτελεί το πρόγραμμα τακτικών πτήσεων της American Airlines το οποίο αντιγράφηκε 

αμέσως αλλά όλοι όσοι το μιμήθηκαν κέρδισαν από αυτό και συνεχίζουν να έχουν κέρδη 

μέχρι και σήμερα.  

 

 ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΜΗΣΗ 

H μίμηση μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα, όταν οι επιχειρήσεις δρουν με 

σκοπό τη δημιουργία μιας σχέσης κερδίζω – χάνεις. Συνήθως μια τέτοια στρατηγική 

σημαίνει ένα βήμα μπροστά για την επιχείρηση και δύο βήματα πίσω για τους 

ανταγωνιστές. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο ανταγωνισμός σε επίπεδα τιμής. Έστω 

ότι μια επιχείρηση προσπαθεί να κερδίσει πελάτες από τον ανταγωνιστή της πουλώντας 

σε χαμηλότερες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο στην ουσία η επιχείρηση κερδίζει λιγότερα 

από όσα χάνει ο ανταγωνιστής της. Η επιχείρηση έχει κάνει ένα βήμα μπροστά και ο 

ανταγωνιστής δύο βήματα πίσω, μόνο μέχρι ο ανταγωνιστής να διεκδικήσει τους πελάτες 

της επιχείρησης. Όταν θα το κάνει ο ανταγωνιστής θα είναι ένα βήμα μπροστά και η υπό 

εξέταση επιχείρηση δύο βήματα πίσω. Το τελικό αποτέλεσμα από μια τέτοια διαδικασία 

είναι ένα βήμα πίσω τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον ανταγωνιστή, διότι οι τιμές 

τώρα είναι χαμηλότερες και τα μερίδια αγοράς επανέρχονται στις αρχικές τους τιμές. Σε 

μια τέτοια περίπτωση η μίμηση ήταν ζημιογόνα καθώς η αρχική στρατηγική 

ανατράπηκε.  
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κερδίζω – χάνεις + χάνω - κερδίζεις  χάνω – χάνεις 

 
 

Η συνήθης αντίληψη των επιχειρήσεων παραβλέπει την εκδοχή των στρατηγικών 

κερδίζω – κερδίζεις. Εφαρμόζοντας μια στρατηγική κερδίζω- κερδίζεις η μίμηση είναι 

υγιής καθώς τόσο η επιχείρηση και ο ανταγωνιστής κάνουν ένα βήμα μπροστά. Όπως 

στο πρόγραμμα τακτικών πτήσεων στην περίπτωση της American Airlines όπου το 

στοιχείο κερδίζω – κερδίζεις υπήρχε όταν πρωτοεμφανίστηκε το AΑdvantage. H 

αντιγραφή του στην συνέχεια, έφερε ένα βήμα μπροστά την κάθε εταιρεία παράλληλα με 

τους ανταγωνιστές της.  

 

 
κερδίζω – κερδίζεις + κερδίζω - κερδίζεις  κερδίζω – κερδίζεις 

 

 

Δυστυχώς όμως δεν είναι όλα κερδίζω – κερδίζεις στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η 

ανθυγιεινής μίμηση είναι ένα ενδεχόμενο που πάντα υπάρχει. Πως μπορεί μια επιχείρηση 

να δημιουργήσει μια διαδοχή από προσωρινά κέρδη; Το μυστικό είναι να μπορεί η 

εταιρεία να ελίσσεται και να διαφοροποιείται διαρκώς. Έστω ότι μια επιχείρηση 

βελτιώνει το προϊόν της και οι ανταγωνιστές αποφασίζουν να την αντιγράψουν. Μέχρι να 

την αντιγράψουν όμως βρίσκεται ένα βήμα μπροστά. Το παιχνίδι δεν αφορά τόσο την 

ποιότητα του προϊόντος της επιχείρησης αλλά την ικανότητα της να βελτιώνεται 

διαρκώς. (David Collis, 1995) 

 

 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ INDIVIDUAL INC.  

Η Individual Inc παρέχει υπηρεσίες αποκομμάτων με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας. 

Βοηθά με άλλα λόγια τους πελάτες της να αντιμετωπίσουν τον καταιγισμό πληροφοριών 

που δέχονται καθημερινά. Οι πελάτες δηλώνουν στην Individual Inc τα θέματα που τους 

ενδιαφέρουν και η εταιρεία με τη βοήθεια προγραμμάτων εύρεσης ανακαλύπτει σχετικά 

άρθρα και τα στέλνει στους πελάτες με ποικίλους τρόπους όπως φαξ, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.α. Είναι σαν να διαβάζει ο κάθε πελάτης την ιδιωτική του εφημερίδα.  

Αυτό που προβληματίζει την Individual Inc είναι πως να διατηρήσει την προστιθέμενη 

αξία της. Παρά το γεγονός ότι το λογισμικό SMART (System for Manipulation and 
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Retrieval of Text) που χρησιμοποιεί η εταιρεία ανήκει σε κάποιον η ιδέα για τη χρήση 

του επιχειρηματικά δεν ανήκει σε κανέναν. Η Individual Inc έχει ήδη προχωρήσει στο 

επόμενο βήμα. Έχει ζητήσει από τους πελάτες της να προβαίνουν σε περιοδικές 

αποτιμήσεις των θεμάτων που τους στέλνει και να τα αξιολογούν σε μια κλίμακα 

ανάλογα με το πόσο σχετικά είναι με το αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους. Η 

πληροφόρηση αυτή ενσωματώνεται στο SMART το οποίο με τις νέες πληροφορίες 

βελτιώνει τα θέματα που επιλέγει για κάθε πελάτη. Εκτός από αυτό το SMART μαθαίνει 

παρατηρώντας τι όντως διαβάζουν οι πελάτες. Κάθε φορά που ένας πελάτης επιλέγει να 

διαβάσει ένα ολόκληρο άρθρο το SMART καταγράφει την επιλογή αυτή και ενημερώνει 

το προφίλ του πελάτη.  

Με αυτό τον τρόπο ένας τυπικός πελάτης μπορεί να αξιολογήσει τα κείμενα που 

λαμβάνει ως 50% σχετικά και σε ένα μήνα η Individual Inc να έχει αυξήσει το ποσοστό 

αυτό σε 90%. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ότι ο πελάτης λαμβάνει άμεσα ένα 

βελτιωμένο προϊόν αλλά ότι συνάμα χτίζεται μια σχέση πιστότητας με τον πελάτη καθώς 

αν αποφασίσει να αλλάξει εταιρεία η σχετικότητα των θεμάτων που θα λαμβάνουν στην 

αρχή θα πέσει και πάλι στο 50%. Εφαρμόζοντας αυτή την πρακτική η Individual Inc δεν 

βελτίωσε μόνο το προϊόν της αλλά ταυτόχρονα και το χρόνο βελτίωσης του. Έχει 

αναπτύξει πλέον την ικανότητα επεξεργασίας των αντιδράσεων που δέχεται από τους 

πελάτες. Κατάφερε μέσα από την εμπειρία της να διορθώσει με λεπτομέρεια τις 

παραμέτρους του αλγορίθμου μάθησης του συστήματος ώστε να συντάσσει το προφίλ 

του κάθε πελάτη γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, κάτι το οποίο ένας νέος 

ανταγωνιστής δεν θα μπορούσε τόσο απλά να βελτιώσει χωρίς την πάροδο χρόνου.  

Μαθαίνοντας λοιπόν τις προτιμήσεις των πελατών της η Individual Inc μαθαίνει πως να 

μαθαίνει επεξεργάζοντας ταχύτερα τις πληροφορίες και κατορθώνει να διατηρεί την 

προστιθέμενη αξία της. Αντίστοιχα μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες από τους 

πελάτες και άλλες επιχειρήσεις αλλά δεν είναι ρεαλιστικό να πρεσβεύει κανείς ότι όλα τα 

προϊόντα μπορούν να βελτιώνονται έπ’ άπειρον.  

 

6.5 ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Όταν μια επιχείρηση δεν έχει πολλούς ανταγωνιστές η προστιθέμενη αξία της είναι 

εγγυημένη. Το ζήτημα στρατηγικής που προκύπτει είναι αν και κατά πόσο θέλει να 

περιορίσει την προστιθέμενη αξία των συμπαικτών της όπως έκανε η Nintendo.  
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Σε άλλες περιπτώσεις οι ανταγωνιστές είναι πολλοί οπότε το ζήτημα που προκύπτει δεν 

είναι πως να μειώσει η επιχείρηση την προστιθέμενη αξία των συμπαικτών της αλλά πως 

θα αποκτήσει η ίδια προστιθέμενη αξία. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον η εταιρεία 

πρέπει να βρει τρόπους να βελτιώσει την ποιότητα χωρίς επιπλέον κόστος ή να μειώσει 

το κόστος χωρίς να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα. Ακόμα καλύτερα από κάποια 

παραχώρηση είναι η δημιουργία υπέρβασης για την επιχείρηση, η ευκαιρία για βελτίωση 

της ποιότητας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.  

Όπως είναι αναμενόμενο οι ανταγωνιστές λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια 

κίνητρα. Για να προστατέψει μια επιχείρηση την προστιθέμενη αξία της είναι απαραίτητη 

η καλλιέργεια γερής σχέσης με τους πελάτες της, η οποία είναι ικανή να αυξήσει την 

προστιθέμενη αξία της επιχείρησης. Ακόμα και αν η στρατηγική μιας επιχείρησης 

αντιγραφεί είναι δυνατή η ύπαρξη μιας σχέσης κερδίζω – κερδίζεις με τους 

ανταγωνιστές.  

Η προστιθέμενη αξία είναι η κινητήριος δύναμη σε ένα παιχνίδι αλλά δεν είναι η 

μοναδική. Υπάρχουν και οι κανόνες που μπορούν να διαφοροποιήσουν την ισορροπία 

δυνάμεων που μέχρι στιγμής υπάρχει ανάμεσα στους παίκτες. 
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                 7 7  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ 

 
 

Πέρα από τα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα όταν κάποιος σκέφτεται να αλλάξει τον 

τρόπο με τον οποίο παίζεται ένα παιχνίδι το πρώτο που θα σκεφτεί να αλλάξει είναι οι 

κανόνες που το διέπουν. Όμως λόγω των χρόνων που εφαρμόζονται οι συγκεκριμένοι 

κανόνες από όλους και ο τρόπος που έχουν εξελιχθεί τους έχει μεταλλάξει σε έθιμα. Κάτι 

αντίστοιχο συμβαίνει και με τους κανόνες που αρμόζουν οι επιχειρηματίες. Πρόκειται 

για κανόνες που έχουν εξελιχθεί για να εξασφαλίσουν ότι οι πρακτικές συναλλαγές θα 

είναι δίκαιες, ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να λειτουργούν και τα συμβόλαια θα 

συνεχίσουν να τιμούνται.  

Τότε αν κάποιος θέλει να αλλάξει τους κανόνες στο επιχειρηματικό παιχνίδι πως μπορεί 

να το πράξει; Πολλοί κανόνες που μπορούν να διαφοροποιηθούν και η αλλαγή τους να 

επιφέρει αλλαγές στο επιχειρηματικό παιχνίδι υπάρχουν στα συμβόλαια. Τα συμβόλαια 

που υπάρχουν ανάμεσα σε μια επιχείρηση και τους πελάτες ή προμηθευτές της 

διαμορφώνουν τις συναλλαγές της επιχείρησης μαζί τους και προεκτείνονται στο 

απώτερο μέλλον της επιχείρησης. Η διαφοροποίηση ενός και μόνο όρου είναι ικανή να  

αλλάξει τις υπάρχουσες ισορροπίες σε βάρος ή προς όφελος της επιχείρησης. 

Παράλληλα με τις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές μπορούν να 

διαμορφώσουν και τις σχέσεις με τους ανταγωνιστές. Συνεπώς οι σωστοί όροι στα 

συμβόλαια αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης στο παιχνίδι με 

καλές προοπτικές.  

 

7.1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Αναμφισβήτητα οι επιχείρηση και οι πελάτες της συνεργάζονται κατά τη διαδικασία 

δημιουργίας της αξίας. Όμως δεν είναι όλα θέμα συνεργασίας. Όπως είναι αναμενόμενο 

όταν έρχεται η ώρα για να μοιραστεί η πίτα οι πελάτες πιέζουν για υποχωρήσεις σε 

θέματα τιμών και αναπόφευκτα σε αυτό το σημείο έχουμε ανταγωνισμό και όχι 

συνεργασία. Επειδή οι κανόνες είναι αυτοί που μεταβάλλουν την ισορροπία των 

δυνάμεων μπορεί η επιχείρηση να τους χρησιμοποιήσει για να διαμορφώσει τις 

διαπραγματεύσεις προς όφελος της. Είναι αναμενόμενο οι πελάτες να προσπαθήσουν να 

πράξουν ακριβώς το ίδιο προς το δικό τους συμφέρον. Το θέμα είναι να δούμε πως οι 

κανόνες διαμορφώνουν το παιχνίδι κάθε φορά.  
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 Η ΡΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  

Η ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου πελάτη αποτελεί μια συμβατική ρύθμιση ανάμεσα 

στην επιχείρηση και τον πελάτη και ουσιαστικά εγγυάται στον πελάτη την καλύτερη τιμή 

που δίνει η επιχείρηση.  

Η εν λόγω ρήτρα εμποδίζει μία επιχείρηση να αντιμετωπίζει διαφορετικά τους διάφορους 

πελάτες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είναι κοινή η χρήση της σε 

συμβόλαια μεταξύ επιχειρήσεων. Στον πελάτη συνήθως αρέσει η ιδέα διασφάλισης της 

τιμής καθώς εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να βρεθεί σε μειονεκτική θέση έναντι των 

άλλων ανταγωνιστών που προμηθεύονται από την ίδια εταιρεία.  

Ας δούμε πως μπορεί να επηρεάσει η συγκεκριμένη ρήτρα το παράδειγμα με τα 

τραπουλόχαρτα που αναλύσαμε στη θεωρία των παιγνίων. Όλα τα μαύρα χαρτιά τα 

κρατά και πάλι ο Δημήτρης, και κάθε ένας από τους υπόλοιπους 26 παίκτες έχει στην 

κατοχή του ένα κόκκινο. Για κάθε παίκτη που θα έχει στην κατοχή του ένα ζευγάρι 

χαρτιών, ήτοι ένα κόκκινο και ένα μαύρο, το έπαθλο παραμένει στα100€. Έστω ότι ένας 

εκ των παικτών, ο Γιώργος, λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού ανακοινώνει ότι πρέπει 

να λείψει για μία δουλειά. Ο Δημήτρης υπόσχεται στο Γιώργο ότι θα του κάνει την 

καλύτερη τιμή από όλες. Με άλλα λόγια του παραχωρεί μια ρήτρα του μάλλον 

ευνοούμενου πελάτη. Ο Γιώργος συμπεραίνει ότι έχει κλείσει την καλύτερη συμφωνία 

από όλους χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.  

Η ύπαρξη όμως και μόνο της ρήτρας ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο Δημήτρη στη 

διαπραγμάτευση του με καθέναν από τους υπόλοιπους παίκτες. Διότι αν ένας παίκτης 

ζητήσει ένα ευρώ παραπάνω αυτόματα μεταφράζεται για το Δημήτρη σε ένα επιπλέον 

ευρώ κόστος αφού υποσχέθηκε στο Γιώργο την καλύτερη τιμή. Με αυτό το δεδομένο ο 

Δημήτρης θα γίνει πιο τολμηρός και επιθετικός διαπραγματευτής. Το αναμενόμενο είναι 

να καταλήξει ο Δημήτρης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με περισσότερα από τα 

μισά των 100 ευρώ. Όταν ο Γιώργος επιστρέψει από τη δουλειά που είχε θα 

απογοητευτεί από το αποτέλεσμα του παιχνιδιού.  

Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς τα αποτελέσματα από την επιβολή μιας τέτοιας 

ρήτρας. Το αναμενόμενο είναι οι πελάτες να έχουν καλύτερη τύχη υπό την προστασία 

μιας τέτοιας ρήτρας. Γεγονός το οποίο θα ίσχυε αν η ρήτρα δεν άλλαζε το παιχνίδι, όμως 

το αλλάζει. Όταν ένας ή περισσότεροι πελάτες έχουν μια ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου 

πελάτη η επιχείρηση μπορεί πιο εύκολα να αντισταθεί σε τυχόν πιέσεις για μείωση 

τιμών. Η εφαρμογή τέτοιου είδους κανόνων αποτελεί παράδειγμα ανελαστικής 
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στρατηγικής και πολλές φορές η δύναμη μιας επιχείρησης στις διαπραγματεύσεις έναντι 

των πελατών μπορεί να είναι μεγαλύτερη αν τα χέρια της είναι δεμένα.  

Εφόσον όμως επιβολή μιας τέτοιας ρήτρας βοηθά τον πωλητή να πάρει μεγαλύτερο 

κομμάτι από την πίτα για ποιο λόγο συμφωνούν οι πελάτες στην επιβολή της; Κυρίως 

διότι δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι ρήτρες μετασχηματίζουν ολοσχερώς το παιχνίδι. 

Παράλληλα ορισμένοι πελάτες παραδέχονται ότι δεν είναι δεινοί διαπραγματευτές και τα 

καταφέρνουν καλύτερα εξασφαλίζοντας την καλύτερη τιμή που διαπραγματεύονται 

άλλοι. Ακόμα οι επιβολή τέτοιου είδους ρητρών δεν επιφέρουν πάντα αύξηση των τιμών. 

Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ένας πελάτης να είναι πολύ σκληρός διαπραγματευτής και 

ο πωλητής να αναγκαστεί να του προσφέρει γενναιόδωρους όρους προκειμένου να 

κλείσει τη συμφωνία. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφερθεί και στους πελάτες 

που έχουν ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου πελάτη. Έτσι πετυχαίνουν μια έκπτωση που 

δεν θα είχαν καταφέρει διαφορετικά. Επιπλέον οι εταιρικοί πελάτες ανησυχούν 

περισσότερο για το αν θα βρεθούν σε μια μειονεκτική θέση απέναντι στους ανταγωνιστές 

τους παρά για το απόλυτο επίπεδο τιμών οπότε και είναι πρόθυμοι να δεχθούν μια τέτοια 

ρήτρα. Τον ίδιο λόγο έχουν και οι υπεύθυνοι των τμημάτων προμηθειών στις εταιρείες 

των πελατών που το τελευταίο που θέλουν είναι να πετύχει ο ανταγωνιστής καλύτερη 

τιμή και επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή τιμή για την εταιρεία που εκπροσωπούν.  

Τελικά αυτό που κάνει τις ρήτρες αποτελεσματικές στην αλλαγή του παιχνιδιού είναι ο 

τρόπος με τον οποίο επιτρέπουν ουσιαστικά στον πωλητή να πάρει τον έλεγχο. Η 

παραχώρηση έστω μιας ρήτρας σε έναν πελάτη ταυτόχρονα αλλάζει το παιχνίδι για 

όλους τους άλλους, καθώς ο πωλητής όταν διαπραγματεύεται με έναν πελάτη το μόνο 

που έχει υπόψη του είναι ότι ο άλλος πελάτης έχει ρήτρα ευνοούμενου πελάτη, κίνητρο 

για να είναι πιο απόλυτος και πιεστικός στις διαπραγματεύσεις του. Ο πελάτης από την 

άλλη πλευρά δεν μπορεί να ξέρει αν οι υπόλοιποι πελάτες έχουν μια τέτοια ρήτρα, αλλά 

έστω και ένας να έχει θέτει την επιχείρηση του σε μειονεκτική θέση και η καλύτερη 

εναλλακτική λύση που έχει είναι να αποδεχθεί και ο ίδιος μια τέτοια ρήτρα. Η κίνηση 

αυτή ωθεί ολοένα περισσότερους πελάτες να ζητήσουν την ίδια ρήτρα.  

Παρά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να παρουσιάζει η εφαρμογή μιας τέτοιας ρήτρας δεν 

θα πρέπει να θεωρούνται πανάκεια από καμία πλευρά, ειδικά των πωλητών. Στην 

περίπτωση που ένας ανταγωνιστής στην προσπάθεια του να προσελκύσει έναν πελάτη 

από μια άλλη επιχείρηση προσφέροντας του χαμηλότερη τιμή, τότε και η άλλη 

επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να θέσει μια προσφορά με βελτιωμένη τιμή. Η μείωση 

αυτή της τιμής για έναν πελάτη θα παρακινήσει και τους υπόλοιπους πελάτες της 
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επιχείρησης να ζητήσουν την ίδια βελτιωμένη τιμή, αν στο συμβόλαιο τους δε υπάρχει η 

ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου πελάτη είναι βέβαιο ότι θα την επιτύχουν. Συνεπώς η 

προσπάθεια διατήρησης ενός πελάτη μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα δαπανηρή για την 

επιχείρηση. Ειδικά αν ο ανταγωνιστής έχει γνώση για την ύπαρξη της εν λόγω ρήτρας θα 

έχει έναν λόγο παραπάνω να προβεί στη διεκδίκηση πελατών της επιχείρησης, καθώς 

αντιλαμβάνεται ότι η όποια μείωση στην τιμή που πωλεί η επιχείρηση έχει αντίκτυπο 

στην τιμή που πωλεί και σε αρκετούς ακόμα πελάτες της. Επιπλέον η προσπάθεια 

προσέλκυσης ενός νέου πελάτη με κίνητρο μία μειωμένη τιμή επίσης αποδεικνύεται 

πλέον ιδιαίτερα δαπανηρό. Για τους αντίστοιχους λόγους βέβαια είναι προς το συμφέρον 

της επιχείρησης να έχει την ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου πελάτη ο ανταγωνιστής.  

Η ουσιαστική επίδραση λοιπόν της συγκεκριμένης ρήτρας είναι η αλλαγή της 

υφιστάμενης ισορροπίας στη σχέση πωλητή- πελάτη, προς όφελος του πωλητή. Η 

παραχώρηση της όμως περιλαμβάνει ένα ρίσκο καθώς η επιχείρηση που την παραχωρεί 

γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτη στον ανταγωνισμό.  

 

  ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η ρήτρα προσφοράς αντιπροσφοράς είναι μια συμβατική ρύθμιση μεταξύ επιχείρησης 

και πελάτη, που δίνει την ευκαιρία στην εταιρεία να κρατήσει τον πελάτη αν 

αντιπαρέλθει την προσφορά του ανταγωνιστή. Αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη στην 

περίπτωση που ο ανταγωνιστής προβεί σε ενέργειες με σκοπό την προσέλκυση των 

πελατών της εταιρείας και συνήθως συναντάται σε επιχειρήσεις αγαθών φυσικής 

προέλευσης.  

Η διαπραγματευτική δύναμη ενός παραγωγού αγαθών φυσικής προέλευσης δεν είναι 

μεγάλη και συχνά τον αναγκάζει να ρίξει τις τιμές πώλησης, παρά το γεγονός ότι 

πρόκειται συνήθως για αναγκαία αγαθά. Η προστιθέμενη αξία ενός παραγωγού στον 

κλάδο μπορεί να αυξηθεί από την αξιοπιστία, τη φήμη, την εξυπηρέτηση και την 

τεχνολογία που χρησιμοποιεί. Λόγω του μεγάλου όγκου παραγωγών όμως η 

προστιθέμενη αξία καθενός παραμένει μικρή σε σχέση με τη συνολική πίτα. Η ύπαρξη 

μιας ρήτρας προσφοράς αντιπροσφοράς σε αυτή την περίπτωση δίνει τη δυνατότητα σε 

κάθε παραγωγό να κάνει αντιπροσφορά στον πελάτη σε ενδεχόμενη καλύτερη πρόταση 

από ανταγωνιστή. Βέβαια αν η μείωση των τιμών συνεχιστεί μεταξύ των παραγωγών θα 

αποβεί δαπανηρή και για τους δύο και ο κερδισμένος θα είναι φυσικά ο πελάτης.  

Η προσπάθεια προσέλκυσης πελατών από οποιονδήποτε ανταγωνιστή εν γένει δεν είναι 

συμφέρουσα διότι όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα η δημιουργία μιας νέας 
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προσφοράς συνεπάγεται κόστος. Δεν είναι αυτονόητο ότι ένας ανταγωνιστής δεν θα μπεί 

σε αυτή τη διαδικασία.  

Η προσθήκη μιας ρήτρας προσφοράς αντιπροσφοράς ουσιαστικά διασφαλίζει τα κέρδη 

για έναν παραγωγό. Επιπρόσθετα όσον αφορά τους ανταγωνιστές παρά την πιθανότητα 

προσέλκυσης των πελατών του παραγωγού, σε αυτή την περίπτωση η σχέση τους μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως μια σχέση κερδίζω – κερδίζεις. Οι υψηλότερες τιμές στις οποίες 

δύναται να πωλεί ο παραγωγός , αφήνουν ένα περιθώριο στους ανταγωνιστές να 

ανεβάσουν και τις δικές τους τιμές στους πελάτες τους. Επίσης ο κάθε παραγωγός έχει 

λιγότερους λόγους να απευθυνθεί στους πελάτες ενός άλλου καθώς με τα αυξημένα 

κέρδη που απολαμβάνει έχει περισσότερα να χάσει από έναν επικείμενο πόλεμο τιμών.  

Από την άλλη πλευρά οι ρήτρες προσφοράς αντιπροσφοράς παρέχουν οφέλη και στους 

πελάτες. Εξασφαλίζουν μια μακροχρόνια σχέση με τους παραγωγούς ακόμα και αν δεν 

έχουν υπογραφεί μακροχρόνια συμβόλαια. Αυτό γίνεται διότι με την ρήτρα αυτή κάθε 

παραγωγός έχει περισσότερα κίνητρα να επενδύσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του 

κάθε πελάτη και πιο πρόθυμος να μοιραστεί τις ιδέες του και την τεχνολογία που 

εφαρμόζει. Ο προσανατολισμός αυτός του πελάτη οδηγεί σε μελλοντικό όφελος και 

κέρδος για τον πελάτη.  

Τέλος εφόσον η εφαρμογή μιας ρήτρας προσφοράς αντιπροσφοράς δεν επιτρέπει 

προβλέψεις για μελλοντικές τιμές, δεν χρειάζεται ο παραγωγός να μειώσει εκ των 

προτέρων τις τιμές για να προλάβει την πιθανή μείωση τιμών από έναν ανταγωνιστή. 

Όταν ο ανταγωνιστής προβεί σε μια προσφορά με μειωμένες τιμές, θα έχει την ευκαιρία 

να απαντήσει.  

Η επιβολή της ρήτρας προσφοράς αντιπροσφοράς αλλάζει το παιχνίδι καθώς δημιουργεί 

τους κανόνες συμπλοκής. Ακόμα και αν ο ανταγωνιστής κάνει μια καλύτερη προσφορά ο 

πρώτος παραγωγός έχει την τελευταία λέξη και αν η προσφορά που θα κάνει είναι η ίδια 

ή ακόμα καλύτερη θα κρατήσει τον πελάτη. Εξ ου και ο πρώτος παραγωγός είναι σε 

πλεονεκτική θέση. Η επιβολή αυτής της ρήτρας κρύβει τον κίνδυνο ο ανταγωνιστής να 

κάνει μια χαμηλή προσφορά γνωρίζοντας ότι ο πρώτος παραγωγός θα ανταποκριθεί και 

τελικά ο ίδιος (ο ανταγωνιστής) να μην χρειαστεί να εκπληρώσει καμία υπόσχεση, να 

μειώσει τα κέρδη του πρώτου παραγωγού χωρίς να εκτεθεί ο ίδιος.  

Εφαρμόζεται και το αντίστοιχο της ρήτρας προσφοράς αντιπροσφοράς για τους 

αγοραστές. Εφαρμόζεται όταν ένας αγοραστής θέλει να λάβει από τον πωλητή την 

εγγύηση ότι θα του πωλήσει με την προϋπόθεση να μπορεί να ανταγωνιστή την καλύτερη 

προσφορά που θα γίνει στον αγοραστή από άλλον.  Σε αυτή τη μορφή ονομάζεται και ως 

73 



Μ.Β.Α.                                                                                            Σταματοπούλου Βασιλική        
 

δικαίωμα της πρώτης άρνησης. Έχει την ίδια έννοια της τελευταίας προσφοράς όπως και 

η ρήτρα προσφοράς αντιπροσφοράς και θέτει τον αγοραστή σε ισχυρή θέση.  

 

7.2 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Είναι κοινός τόπος ότι οι επιχειρήσει συνεργάζονται με τους προμηθευτές και τους 

πελάτες για τη δημιουργία αξίας. Όπως σε κάθε επαγγελματική σχέση τίθεται και εδώ το 

θέμα της συνεργασίας. Όπως άλλωστε έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα η 

σχέση επιχείρησης και προμηθευτών είναι μια σχέση η οποία έχει το στοιχείο του συν-

ανταγωνισμού. 

Έχουμε ήδη δει παραδείγματα όπου η προσέλκυση προμηθευτών αλλάζει τη δομή και 

τον τρόπο που διεξάγεται το επιχειρηματικό παιχνίδι. Σε αυτή την ενότητα θα 

αναλύσουμε ποιοι κανόνες μπορούν να αξιοποιηθούν και με ποιο τρόπο ώστε μαι 

επιχείρηση να αλλάξει το υφιστάμενο παιχνίδι με τους προμηθευτές. Από την ανάλυση 

του δικτύου αξιών μιας επιχείρησης είδαμε ότι υπάρχει συμμετρία ανάμεσα στη σχέση 

που έχει μια επιχείρηση με τους πελάτες της και αυτή που έχει με τους προμηθευτές της. 

Αντίστοιχη συμμετρία υπάρχει και στους κανόνες. Είδαμε για τους πελάτες δύο κύριους 

κανόνες: τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου πελάτη και τη ρήτρα προσφοράς 

αντιπροσφοράς. Οι δύο αυτές ρήτρες είναι αντιστρέψιμες και εφαρμόσιμες  

Το αντίστοιχο της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου πελάτη, από την πλευρά του 

προμηθευτή είναι η εγγύηση ότι θα καταβάλλει η επιχείρηση ποσό τουλάχιστον ίσο με 

εκείνο που δίνει σε οποιονδήποτε άλλο προμηθευτή της ίδιας όμως πρώτης ύλης. 

Φαίνεται ως ιδιαίτερα γενναιόδωρη προσφορά. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ρήτρας, 

ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου προμηθευτή, θέτει την επιχείρηση σε καλύτερη θέση 

αναφορικά με τον έλεγχο πληρωμών.  

Αντίστοιχα για την ρήτρα προσφοράς αντιπροσφοράς είναι το αντίστοιχο για τους 

προμηθευτές όπως το συμβόλαιο με τους πελάτες. Η διαφορά έγκειται στο ότι η 

επιχείρηση έχει την ευκαιρία να αγοράσει και όχι να πουλήσει. Τυπικά είναι μια 

συμβατική ρύθμιση ανάμεσα στην επιχείρηση και τον προμηθευτή. Απαιτεί από τον 

προμηθευτή να συνεχίσει να προμηθεύει την επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι η 

τελευταία θα συμφωνήσει να του παρέχει την ίδια καλύτερη τιμή που θα του προσφέρει 

οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση για τις πρώτες ύλες που παρέχει.  
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 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.  

Ένα συμβόλαιο αγοράς ή αποζημίωσης είναι ένας κανόνας που διαρθρώνει τις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ εταιρειών και προμηθευτών. Με ένα τέτοιου είδους συμβόλαιο 

η επιχείρηση δεσμεύεται να αγοράσει από τον προμηθευτή και σε περίπτωση που δεν το 

πράξει είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει σε αυτόν αποζημίωση. Το ποσό της 

αποζημίωσης ορίζεται εξ’ αρχής για παράδειγμα 40€ για κάθε τόνο από την 

εμπορευόμενη πρώτη ύλη. Παράλληλα μπορεί η επιχείρηση να είναι υποχρεωμένη να 

πληρώσει τον προμηθευτή μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο ποσότητας και η τιμή του 

προστίμου αυτού θα είναι χαμηλότερη από την κανονική τιμή της. Παραδείγματος χάρη 

αν το όριο είναι οι 1.000 τόνοι και η επιχείρηση αγοράσει 900 τόνους με 50€ τον καθένα, 

θα δώσει μια αποζημίωση 40€ για καθένα από τους εναπομείναντες 100 τόνους. Τέτοιου 

είδους συμβόλαια συναντώνται σε αγαθά φυσικής προέλευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος 

διότι οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό πάγιο κόστος σε σχέση με το 

μεταβλητό.  

Είναι αυτονόητο ότι όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει ένα τέτοιο συμβόλαιο τόσο πιο 

δεσμευτικό είναι προς τον αγοραστή. Συνάμα η υπογραφή ενός συμβολαίου με ρήτρα 

αγοράς ή αποζημίωσης εκθέτει τον αγοραστή και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να 

συμφωνήσει σε ποσότητα που δεν δύναται να απορροφήσει. Αναμφίβολα η υπογραφή 

ενός συμβολαίου με αυτόν τον όρο είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον προμηθευτή καθώς 

του επιτρέπει να προγραμματίσει καλύτερα την παραγωγή του.  

Συνακόλουθα η ύπαρξη συμβολαίων με ρήτρα αγοράς ή αποζημίωσης έχουν την 

δυνατότητα να επηρεάσουν τη δυναμική των τιμών στον κλάδο εξασθενώντας τα όποια 

κίνητρα  του ανταγωνιστή. Διότι με μια τέτοια δέσμευση από την πλευρά της εταιρείας η 

απώλεια ενός πελάτη πέραν των άλλων συνεπάγεται και το επιπλέον κόστος από την 

αποζημίωση που θα έχει να καταβάλλει στον προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή θα 

προσπαθήσει να αντικαταστήσει τη χαμένη πελατεία προσπαθώντας να προσελκύσει 

πελάτες από ανταγωνιστές. Έχοντας ήδη αναφέρει τα κόστη που κρύβει η υποβολή και 

μόνο μιας προσφοράς σε έναν πελάτη είναι φανερό ότι διαδικασία αυτή δεν είναι 

ιδιαίτερα ωφέλιμη. Τα συμβόλαια αυτά ουσιαστικά μετατρέπουν ένα μέρος του 

μεταβλητού κόστους της επιχείρησης σε πάγιο. Γι’ αυτό το λόγο βοηθούν να 

σταθεροποιήσει η κάθε επιχείρηση τα μερίδια της στην αγορά του κλάδου.  
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7.3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Μέχρι στιγμής είδαμε μερικούς κανόνες που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των 

επιχειρήσεων. Όμως όταν οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται μεταξύ τους, οι αγοραστές 

και πωλητές δεν διαπραγματεύονται μόνο την τιμή αλλά και τους κανόνες του 

παιχνιδιού. Μια επιχείρηση για παράδειγμα επιθυμεί μια ρήτρα προσφοράς 

αντιπροσφοράς όμως ο πελάτης μπορεί να διστάζει ή και να αρνηθεί. Εφόσον η 

επιχείρηση δεν έχει την ισχύ να επιβάλλει μονομερώς κανόνες, το περιεχόμενο και η 

ουσία των κανόνων θα γίνουν από μόνα τους αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 

Οι αγορές μαζικής κατανάλωσης όμως είναι εντελώς διαφορετικές. Σε αυτές καταρχήν οι 

πωλητές δεν διαπραγματεύονται, κατά συνέπεια ούτε οι αγοραστές μπορούν να κάνουν 

διαπραγματεύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ο πωλητής έχει τη δύναμη να διαμορφώσει 

μονομερώς κάποιους κανόνες του παιχνιδιού. Για παράδειγμα ο πωλητής είναι αυτός που 

θα διαμορφώσει την τιμή του προϊόντος που πωλεί. Αν ο πελάτης θέλει να το αγοράσει 

θα πρέπει να καταβάλλει την υπάρχουσα τιμή. Ο τρόπος αυτός συναντάται σε όλα τα 

σημεία λιανικής πώλησης όπως σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καταστήματα. Η κατάσταση 

αυτή θεωρείται εν γένει δεδομένη.  

Επανερχόμαστε το παράδειγμα με τα τραπουλόχαρτα από την θεωρία των παιγνίων. Ας 

υποθέσουμε ότι αυτή τη φορά ο Δημήτρης έχει εκατό τράπουλες και παίζει το παιχνίδι με 

2.600 άλλους παίκτες. Παραλληλίζοντας την εκδοχή με την πρώτη που αναλύσαμε εκ 

πρώτης δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διαφορά και το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι ο 

Δημήτρης θα μοιραστεί με τους υπόλοιπους παίκτες 50/50 το έπαθλο των 100€ για κάθε 

ζευγάρι κόκκινων και μαύρων χαρτιών.  

Κι όμως, το γεγονός ότι σε αυτή την παραλλαγή υπάρχει μεγάλος αριθμός 

συμμετεχόντων αλλάζει ολοκληρωτικά το παιχνίδι. Ο Δημήτρης πιθανότατα δεν έχει το 

χρόνο να διαπραγματευτεί ξεχωριστά με τον κάθε παίκτη και μπορεί να αρνηθεί να το 

κάνει. Αντίστοιχα μπορεί να ανακοινώσει μια τιμή και οι υπόλοιποι παίκτες να την 

αποδεχθούν ή να την απορρίψουν. Αυτή είναι και η τελεσίγραφη εκδοχή του παιχνιδιού 

με τα τραπουλόχαρτα. Στην προκειμένη περίπτωση ο Δημήτρης βρίσκεται σε ιδιαίτερα 

ισχυρή θέση καθώς αυτός θα καθορίσει την τιμή. Μπορεί να προσφέρει 10 δολάρια για 

κάθε κόκκινο χαρτί και να περιμένει να γίνει δεκτή η προσφορά από τους υπόλοιπους 

παίκτες. Οι υπόλοιποι παίκτες πιθανότατα θα την αποδεχθούν διότι ευκαιρία 

αντιπροσφοράς σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει.  

Συνεπώς στη συγκεκριμένη αγορά ο πωλητής έχει τη δυνατότητα μονομερώς να ορίσει 

την τιμή πώλησης. Υπάρχουν άλλοι κανόνες που θα ήθελε να επιβάλλει. Εκ πρώτης μια 

76 



Μ.Β.Α.                                                                                            Σταματοπούλου Βασιλική        
 

ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου πελάτη σε μια αγορά κατανάλωσης δεν έχει τίποτα να 

προσφέρει σε έναν πωλητή. Από τη στιγμή που ο πωλητής έχει τη δύναμη να καθορίσει 

την τιμή πώλησης, πίεση από πλευράς των πελατών για ειδικές συμφωνίες απλούστατα 

δεν υφίσταται. Αυτό από την άλλη πλευρά δεν σημαίνει ότι ο πωλητής δεν έχει κανένα 

λόγο να σκεφτεί την αποδοχή μιας ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου πελάτη. Διότι οι 

καταναλωτές δεν έχουν ουσιαστικά διαπραγματευτική δύναμη, αυτό δεν σημαίνει όμως 

ότι δεν μπορούν να αναβάλλουν τις αγορές τους. Οι καταναλωτές μπορεί να προβούν σε 

τέτοιου είδους αναβολή αγοράς αν έχουν την προσδοκία ότι θα χαμηλώσει ο πωλητής τις 

τιμές. Όσο περιμένουν οι καταναλωτές τη μείωση της τιμής τόσο μεγαλύτερη πίεση 

ασκείται τον πωλητή για να την μείωση. Σε αυτή την περίπτωση μια ρήτρα του μάλλον 

ευνοούμενου πελάτη θα μπορούσε να εξομαλύνει την κατάσταση. 

 

 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ CHRYSLER 

Το 1990 η Chrysler χρησιμοποίησε μια εκδοχή της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου 

πελάτη για να τροποποιήσει το παιχνίδι στην αγορά αυτοκινήτων. Μέχρι τότε οι 

αγοραστές περίμεναν τις εκπτώσεις στο τέλος του χρόνου αφήνοντας παράλληλα τους 

εμπόρους με τεράστια αποθέματα κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους. Η ύπαρξη 

μεγάλων αποθεμάτων ασκούσε πίεση στον παραγωγό αυτοκινήτων να μειώσει τις τιμές.  

Η Chrysler ήθελα να πείσει τους καταναλωτές ότι δεν είχαν να κερδίσουν κάτι από την 

αναβολή των αγορών τους. Προκειμένου να το επιτύχει υποσχέθηκε στους πελάτες που 

θα αγόραζαν αυτοκίνητα τον Ιανουάριο ότι στην περίπτωση που θα γινόταν μεγάλη 

έκπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα τους επέστρεφε τα χρήματα για να καλύψει τη 

διαφορά. 

Η εγγύηση αυτή από την πλευρά της Chrysler είχε δύο αποτελέσματα. Οι πελάτες δεν 

είχαν πλέον λόγο να περιμένουν οπότε οι απογραφές αποθεμάτων παρουσίαζαν 

μικρότερα νούμερα στο τέλος του χρόνου και οι εκπτώσεις εκείνη την περίοδο έπαψαν 

να είναι απαραίτητες. Επιπρόσθετα η Chrysler πλέον είχε λιγότερους λόγους να μειώσει 

τις τιμές στο τέλος του χρόνου, διότι οι επιστροφές χρημάτων που θα έπρεπε να 

πληρώσει σε όσους είχαν ήδη αγοράσει αυτοκίνητα θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές. 

Σε μια αγορά μαζικής κατανάλωσης δεν είναι εφαρμόσιμος ο οποιοσδήποτε κανόνας. Οι 

κανόνες που μπορούν να επηρεαστούν από τους πωλητές είναι μόνο αυτοί που αφορούν 

τις δικές τους πράξεις και όχι των καταναλωτών.  

 

77 



Μ.Β.Α.                                                                                            Σταματοπούλου Βασιλική        
 

 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ GENERAL MOTORS  

H ατονία της ζήτησης σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό από τις ξένες 

αυτοκινητοβιομηχανίες έκανε τις αρχές του 1990 μια δύσκολη περίοδο για τις τρεις 

αμερικανικές κυρίαρχες εταιρείες την General Motors, τη Ford και την Chrysler. Το 1992 

μάλιστα η General Motors είχε τις μεγαλύτερες ετήσιες ζημιές περίπου στα 4,5 δις 

δολάρια.  

Για να λύσει το πρόβλημα η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή καλύτερων 

αυτοκινήτων με αποδοτικότερη μέθοδο παραγωγής. Η General Motors είχε ιδρύσει μια 

αυτόνομη μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων στα μέσα της δεκαετίας του 1980 για την 

παραγωγή μικρών αυτοκινήτων που ανέμενε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις βελτιώσεις 

που ήθελε. Επιπλέον οι ανακατατάξεις στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας 

αποτελούσαν μια ακόμα ένδειξη ότι θα διαφοροποιούταν η μέχρι τότε κατάσταση. Το 

πρόβλημα που παρέμενε δίχως λύση ήταν αυτό του τρόπου πώλησης των αυτοκινήτων.  

Το Σεπτέμβριο του 1992 η General Motors αποφάσισε να αλλάξει δραστικά το παιχνίδι. 

Συνεργάστηκε με τη Household Bank, σημαντική εκδότρια πιστωτικών καρτών και μαζί 

εξέδωσαν την κάρτα GM υπό την αιγίδα της MasterCard. Οι κάτοχοι της κάρτας είχαν τη 

δυνατότητα να κερδίσουν πιστώσεις ως 5% του συνολικού χρεωστικού ποσού το οποίο 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την αγορά ή ενοικίαση οποιουδήποτε αυτοκινήτου ή 

φορτηγού της General Motors. Φυσικά οι πιστώσεις αυτές δεν ήταν ανεξάντλητες, το 

όριο ήταν 500 δολάρια το χρόνο ενώ η οροφή τα 3.500 δολάρια για μια περίοδο εφτά 

ετών.  

Η έκδοση της κάρτας συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επιθετικό μάρκετινγκ και 30 

εκατομμύρια ταχυδρομημένες διαφημίσεις που η General Motors χαρακτήρισε ως 

«στοχοθετημένη χωρητικότητα» και εντατική διαφήμιση στα ηλεκτρονικά και έντυπα 

μέσα. Η διαφημιστική αυτή καμπάνια στοίχισε 120 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία. 

Το αποτέλεσμα ήταν η πιο επιτυχημένη προώθηση κάρτας όλων των εποχών. Μέσα σε 

28 μόλις ημέρες είχαν δημιουργηθεί ένα εκατομμύριο λογαριασμοί. Μετά από ένα χρόνο 

το πρόγραμμα της κάρτας GM είχε 5 εκατομμύρια λογαριασμούς και 3,3δις δολάρια 

ανεξόφλητο υπόλοιπο και συνέχισε να επεκτείνεται. (SMR Research Corp), (Direct 

Marketing Magazine, 1993) 

Ας δούμε σε αυτό το σημείο πως η έκδοση της κάρτας GM επηρέασε το παιχνίδι της 

πώλησης αυτοκινήτων. Έχοντας αναγνωρίσει ότι η εύρεση όλων των υποψηφίων 

πελατών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η General Motors κατάφερε να αντιστρέψει το 

πρόβλημα και να αφήσει τους υποψήφιους πελάτες να στραφούν σε αυτή. Τα άτομα που 
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έχουν αποφασίσει να εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις της κάρτας GM είναι αυτά που 

σχεδιάζουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο της ίδιας εταιρείας. Με το πρόγραμμα αυτό 

της πιστωτικής κάρτας η General Motors στόχευσε τις εκπτώσεις της στη βασική της 

πελατεία.  

Όπως είναι αναμενόμενο με κάθε καλή ιδέα που εφαρμόζεται και έχει αποτελέσματα η 

ιδέα της GM κάρτας αντιγράφηκε από άλλους. Μόλις πέντε μήνες μετά την προώθηση 

της GM κάρτας, το Φεβρουάριο του 1993, η Ford συνεργάστηκε με τη Citibank με την 

αιγίδα της MasterCard και της Visa. Το σκεπτικό ήταν το ίδιο, επέτρεπε στους κατόχους 

να συγκεντρώνουν ως 700 δολάρια το χρόνο με όριο τα 3.500 δολάρια σε μια περίοδο 

πέντε ετών. Η προώθηση της κάρτας Ford – Citibank έγινε με ταχυδρομική εκστρατεία 

τόσο στους 30 εκατομμύρια κατόχους των καρτών της Citibank όσο και στους ιδιοκτήτες 

αυτοκινήτων της Ford. Το ποσό που δαπανήθηκε για τη διαφήμιση της κάρτας ανήλθε 

στα 4,6 εκατομμύρια δολάρια και στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του προγράμματος 

20.000 πελάτες της Ford εξαργύρωσαν τις εκπτώσεις της συγκεκριμένης κάρτας. 

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και από άλλους ανταγωνιστές.  

Η μίμηση αυτή δεν έπληξε απαραίτητα το πρόγραμμα της General Motors. Αντίθετα 

βοήθησε να δημιουργηθεί μια πιο γερή σχέση μεταξύ κάθε εταιρείας και των πελατών 

της με αποτέλεσμα οι εταιρείες να μην έχουν πλέον λόγους να μειώσουν τις τιμές, καθώς 

η μείωση των τιμών πλέον δεν αποτελεί το λόγο προσέλκυσης των πελατών. Αντίστοιχα 

οι αυξήσεις των τιμών παύουν να είναι τόσο ριψοκίνδυνες. Πρόκειται για μια περίπτωση 

υγιούς μίμησης. Επιπλέον όσο περισσότεροι πελάτες συμμετέχουν σε αυτά τα 

προγράμματα καρτών τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η επίδραση στη δυναμική του 

κλάδου.  

Από την παρουσίαση της περίπτωσης της General Motors διδασκόμαστε μια άλλη 

νοοτροπία αναφορικά με την στρατηγική των πωλήσεων. Συχνά η στρατηγική των 

επιχειρήσεων είναι να τιμολογούν υψηλά τους δικούς τους πελάτες και να μειώνουν τις 

τιμές όταν πρόκειται να προσελκύσουν τους πελάτες των ανταγωνιστών τους. Άλλωστε 

οι υφιστάμενοι πελάτες της επιχείρησης είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και οι πελάτες 

των ανταγωνιστών χρειάζεται να δελεαστούν με μια προσφορά χαμηλής τιμής. Η 

εφαρμογή του προγράμματος εκπτώσεων μέσω της πιστωτικής κάρτας κάνει ουσιαστικά 

το αντίθετο. Μετατρέποντας λοιπόν τις τιμές της πιο υψηλά για τους πελάτες της Ford, 

ουσιαστικά άφησε στην Ford το περιθώριο να αυξήσει τις τιμές για τους δικούς της 

πελάτες και ταυτόχρονα έδωσε στην General Motors την ευκαιρία να αυξήσει και η ίδια 
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τις τιμές της. Πρόκειται καθαρά για ένα παιχνίδι πλέον με τη δυναμική κερδίζω -

κερδίζεις.  

Τέλος υπάρχει κάτι ειρωνικό στην υπόθεση της General Motors, φαίνεται ότι η εταιρεία 

πέτυχε με την κίνηση της αυτή διάνα για τους λάθος όμως λόγους. Ο Hank Weed, 

υπεύθυνος του προγράμματος της κάρτας GM δήλωσε σε συνέντευξη ότι ο αρχικός 

σκοπός σχεδίασης της κάρτας ήταν να βοηθήσει την General Motors να αυξήσει το 

μερίδιο της στην αγορά μέσω της απόκτησης υποψηφίων αγοραστών των υπολοίπων 

ανταγωνιστών!!!  

 

7.4 Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

Αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ενότητα εισαγωγικά στη σημασία που μπορεί να 

διαδραματίσει το κράτος στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Αναμφίβολα είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του καθώς νομοθετεί για τη φορολογία, 

για τις πατέντες, για το όριο του κατώτατου προσφερόμενου μισθού, για την 

απομάκρυνση των τοξικών αποβλήτων κ.α. Οι νόμοι αυτοί ρυθμίζουν καθοριστικά τις 

συναλλαγές που γίνονται στην οικονομία.  

Πέρα από τις άμεσες ρυθμίσεις που αναφέραμε το κράτος δύναται να θεσπίσει κανόνες 

που καθορίζουν τους κανόνες με τους οποίους μπορούν να δράσουν οι υπόλοιποι 

παίκτες. Τέτοιος για παράδειγμα είναι ο ρόλος των αντιμονοπωλιακών νόμων που 

μεταξύ άλλων καθορίζουν ποια συμβόλαια είναι νόμιμα και ποια όχι. Στις Η.Π.Α. οι 

ρήτρες του μάλλον ευνοούμενου πελάτη είχαν μπει κάτω από το μικροσκόπιο της 

κυβέρνησης της χώρας. Συγκεκριμένα το 1979 η FTC (Federal Trade Commission) 

αμφισβήτησε τη χρήση της συγκεκριμένης ρήτρας από τις εταιρείες Ethyl Corporation 

και Du Pont στην πώληση χημικών προσθετικών μολύβδου για τη βενζίνη ώστε να 

προστατευθούν οι μηχανές των αυτοκινήτων από καύσιμα χαμηλά σε οκτάνιο. Η 

κατηγορία ήταν ότι η χρήση της ρήτρας αυτής αποτελούσε μια πρακτική διευκόλυνσης, 

μια δραστηριότητα που περιόριζε δραστικά τον ανταγωνισμό κατά παράβαση του 

άρθρου 5 του Federal Trade Commission Act. (Michael Weiner, 1993) 

Στον πρώτο γύρο της διαδικασίας η επιτροπή εξέδωσε καταδικαστική απόφαση εναντίον 

των εταιρειών Ethyl Corporation και Du Pont. Επρόκειτο για μια απόφαση που 

αμφισβητήθηκε έντονα με τον πρόεδρο μάλιστα της FTC να διαχωρίζει τη θέση του από 
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τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής 3(Federal Trade Commision, 1983) ‘Έπειτα η υπόθεση 

μεταφέρθηκε στο ομοσπονδιακό εφετείο το οποίο το 1984 απέρριψε την πρώτη απόφαση 

της FTC. Η αιτιολογία της απόρριψης ήταν ότι η χρήση της ρήτρας του μάλλον 

ευνοούμενου πελάτη είχε ξεκινήσει από την εποχή που η Ethyl Corporation ήταν η 

μοναδική παραγωγός και από την στιγμή που ο ανταγωνισμός ήταν ανύπαρκτος η χρήση 

των ρητρών εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς και δεν αποσκοπούσε στη μείωση 

ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών.  

Άλλωστε η εφαρμογή μιας ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου πελάτη είναι ένας μόνο όρος 

που περιλαμβάνεται σε ένα συμβόλαιο μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. Με άλλα 

λόγια ένα μόνο στοιχείο μιας πολυσύνθετης διαπραγμάτευσης. Άλλωστε οι κανόνες είναι 

μια στρατηγική που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για κρατήσουν τις 

τιμές τους πάνω από το μεταβλητό κόστος ώστε να ανακτήσουν εν καιρώ τις αρχικές 

τους επενδύσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις η θεσπισμένη νομοθεσία από το κράτος δεν 

δείχνει να αντιλαμβάνεται όλα τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

επιχειρήσεις.  

 

7.5 ΤΑΚΤΙΚΕΣ  

Αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα ότι και οι αντιλήψεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

των επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι οι αντιλήψεις του κόσμου στον 

οποίο ζούμε, ανεξάρτητα από το αν είναι ακριβείς ή όχι, αποτελούν τις κινητήριες 

δυνάμεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το παραπάνω αποδεικνύεται με το παράδειγμα 

του Mike Marn, διοικητικού συμβούλου στη McKinsey ο οποίος αναφέρει: “ένας 

πόλεμος τιμών στα ηλεκτρικά βιομηχανικά προϊόντα άρχισε όταν ένα εμπορικό περιοδικό 

υπερεκτίμησε κατά λάθος το συνολικό όγκο της αγοράς κατά 15%. Οι τέσσερις βασικοί 

παίκτες πίστεψαν ότι είχαν χάσει μερίδιο και έριξαν τις τιμές τους για να μπορέσουν να 

ανακτήσουν αυτό που στην πραγματικότητα δεν είχε ποτέ χαθεί.”  (Fortune, 1994), 

(R.Garda & M. Martin, 1993) 

Ο έλεγχος καθώς και η διαμόρφωση των αντιλήψεων των ανταγωνιστών αποτελεί 

βασικό στοιχείο κάθε επιχειρηματικής στρατηγικής. Η πειθώ αναμφίβολα είναι ένα 

εφόδιο στην όποια διαπραγμάτευση και οι αντιλήψεις έχουν κεντρικό ρόλο και στις 

διαπραγματεύσεις. Η ανταλλαγή των αντιλήψεων των ατόμων είναι αυτή που μπορεί να 

                                                 
3 Απόφαση της Federal Trade Commission, 1η Ιανουαρίου 1983-30 Ιουνίου 1983, Τόμος 101, σελ 657,683 
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αλλάξει το επιχειρηματικό παιχνίδι και η διαμόρφωση των αντιλήψεων ανήκει στο πεδίο 

της τακτικής που ακολουθεί μια επιχείρηση. Λέγοντας τακτική εννοούμε τις 

συγκεκριμένες ενέργειες που γίνονται από πλευράς της επιχείρησης με σκοπό να 

διαμορφώσει τις αντιλήψεις των υπολοίπων παικτών. Μερικές τακτικές εφαρμόζονται με 

σκοπό να δημιουργήσουν ομίχλη, άλλες να τη διατηρήσουν και ορισμένες για να την 

απομακρύνουν.  

 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ  

Οι δαπανηρές εκδηλώσεις για παράδειγμα που μπορεί να οργανωθούν στα πλαίσια 

εκδηλώσεων μιας επιχείρησης είναι τακτική για να επηρεαστούν οι αντιλήψεις των 

υπολοίπων.  

Ας δούμε το παράδειγμα της New York Post του Rupert Murdoch που δοκίμασε να 

μειώσει την τιμή πώλησης στα 25 σεντς προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις σε 

πειραματικές αγορές. Τα αποτελέσματα σε ορισμένες αγορές ήταν θεαματικά. Η κύρια 

ανταγωνίστρια η Daily News αντίστοιχα κατά παράδοξο τρόπο αύξησε τις δικές της 

τιμές από 40 σε 50σεντς. Η New York Times σχολίασε την κίνηση αυτή από την Daily 

News ως πρόκληση προς τη New York Post να προβεί σε μείωση της τιμής της σε όλη τη 

μητροπολιτική Nεα Υόρκη. (New York Times, 1994) 

Στην πραγματικότητα οι εξελίξεις όμως ήταν αρκετά διαφορετικές από ότι υπέπεσε στην 

αντίληψη της New York Times. Η New York Post προτού μειώσει την τιμή της στα 25 

σεντς είχε αυξήσει την τιμή της στα 50 σεντς. Η Daily News από την άλλη πλευρά δεν 

αντέδρασε σε αυτή την κίνηση και καιροσκοπικά διατήρησε σταθερή την τιμή της στα 40 

σεντς. Το αποτέλεσμα ήταν η New York Post να χάνει έσοδα από τους συνδρομητές και 

τη διαφήμιση ενώ η Daily News φαινόταν τουλάχιστον να μην αντιμετωπίζει κανένα 

απολύτως πρόβλημα. Με άλλα λόγια υπήρχε μια συμφέρουσα ομίχλη. Προφανώς η 

Daily News ανέμενε ότι η New York Post θα διατηρούσε την τιμή των 50 σεντς και δεν 

θα είχε τη δύναμη να αντιπαρέλθει στη στάση που θα διατηρούσε η ίδια. Ο στόχος της 

New York Post ήταν να πειστεί η Daily News για την δύναμη της χωρίς τον κίνδυνο 

όμως να οδηγηθούν σε έναν καταστροφικό πόλεμο τιμών. Η μείωση της τιμής σε 

επιλεγμένες περιοχές από την New York Post ανέβασε τις πωλήσεις της και απέδειξε 

στην Daily News ότι οι αναγνώστες της ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν εφημερίδα 

προκειμένου να εξοικονομήσουν τα 15 σεντς. Εμφανίστηκε η απειλή για τη Daily News 

καθώς αν το ίδιο μέτρο εφαρμοζόταν σε όλη την περιφέρεια της Νέας Υόρκης οι 

συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Από την κίνηση αυτή όμως της New York Post 
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ελλόχευε ο κίνδυνος να προκύψει ένας πόλεμος τιμών τον οποίο η εφημερίδα ήταν 

διατεθειμένη να αντιμετωπίσει. Η ομίχλη όμως που αρχικά μπορεί να δημιουργήθηκε 

στην Νέα Υόρκη διαλύθηκε και η Daily News είδε το φως, γι’ αυτό άλλωστε και 

ανέβασε την τιμή της στα 50 σεντς. Η New York Post δεν είχε καμία διάθεση να ρίξει 

την τιμή της στα 25 σεντς, ήταν απλά μια τακτική προκειμένου η New York Post να 

αυξήσει τη δική της τιμή.  

Μετά από την αύξηση της τιμής και της Daily News η New York Post δεν είχε κανένα 

λόγο να ανησυχεί καθώς και οι δύο εφημερίδες θα απολάμβαναν υψηλότερα κέρδη παρά 

αν επέλεγαν να μειώσουν τις τιμές τους.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις η δημιουργία εντυπώσεων γίνεται για να σταλούν 

μηνύματα αυτοπεποίθησης. Για παράδειγμα όταν τράπεζες συμβουλευτικές εταιρείες και 

άλλες επαγγελματικές εταιρείες όταν αποφασίζουν να ανοίξουν υποκαταστήματα ή 

γραφεία σε νέες πόλεις συνήθως επενδύουν αρκετά χρήματα σε πολυτελείς χώρους και 

εξοπλισμό. Αντίστοιχα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της διοίκησης επιχειρήσεων φορούν 

ακριβά ρούχα στις συνεντεύξεις για δουλειά. Σε κάθε περίπτωση η οφθαλμοφανής 

επένδυση χρημάτων εκδηλώνει πίστη για το προϊόν ή υπηρεσία της κάθε εταιρείας.  

 

 ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ  

Έστω ότι μια επιχείρηση με τις ενέργειες τις έχει πείσει τους πάντες ότι είναι αυτό που 

πρεσβεύει, το επόμενο βήμα είναι να διατηρήσει αυτή την αντίληψη και να αποτρέψει να 

διαρρεύσουν πληροφορίες που διαψεύδουν τους έως τώρα ισχυρισμούς της.  

Μεταφερόμαστε στο χώρο του Χόλιγουντ όπου οι παραγωγοί είθισται να αποκτούν 

όνομα και φήμη από τις επιτυχίες τους είτε είναι προϋπολογισμένες είτε ανέλπιστες. Τα 

παραδείγματα πολλά, το δύσκολο όμως είναι να υπολογίσουμε πόσες καλές προτάσεις 

έχουν απορρίψει οι παραγωγοί που φαίνεται να είναι ειδικοί στην απόκρυψη αυτών των 

πληροφοριών. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν αν αποκαλυφθεί η αλήθεια αλλά αντίθετα 

αρκετά να χάσουν. Ο μεγιστάνας του Χόλιγουντ Frank Price είχε στην καριέρα του 

πολλές επιτυχίες, όμως θα μείνει κυρίως γνωστός ως ο άνθρωπος που χάρισε την ταινία 

E.T. ο εξωγήινος για 100.000 δολάρια. Όντας τότε πρόεδρος της Columbia Pictures είχε 

τα δικαιώματα για την εν λόγω ταινία και για μια άλλη ταινία με τίτλο Star man, κατά 

την άποψη του δεν χωρούσαν δύο ταινίες με εξωγήινους στην ίδια κινηματογραφική 

χρονιά. Αποδείχθηκε που είχε δίκιο διάλεξε όμως την λάθος ταινία καθώς η ταινία Star 
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man απέφερε συνολικές εισπράξεις 29 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ ο E.T απέφερε στην 

Universal περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

υπήρχε και ένα θετικό στοιχείο, όταν ένα στούντιο πουλά μια ταινία συνήθως πουλά το 

σενάριο στο κόστος του και διατηρεί τα δικαιώματα στο 5% του καθαρού κέρδους. Για 

τον Ε.Τ. το 5% του καθαρού κέρδους είχε μεγαλύτερη αξία από τα συνολικά κέρδη του 

Starman.  

Το θέμα δεν ήταν τόσο η αποτυχία του Star man όσο το εκπληκτικό μέγεθος της 

ευκαιρίας που χάθηκε από την παραχώρηση του E.T. Αν η ταινία Ε.Τ δεν είχε γυριστεί 

ποτέ η επιλογή του Frank Price θα ήταν η ορθή. Όταν λοιπόν μια επιχείρηση απορρίπτει 

μια επιλογή είναι προτιμότερο το γεγονός αυτό να μην γνωστοποιηθεί ποτέ. Συμφέρει 

λοιπόν αυτές τις επιλογές να τις καλύπτει ένα πέπλο ομίχλης.  

Επίσης η επιθυμία διατήρησης της ομίχλης μπορεί να ευθύνεται για συμπεριφορές που 

πιθανόν θα ήταν δύσκολο να δικαιολογηθούν. Αυτός άλλωστε είναι και ένας λόγος που 

τα άτομα θέτουν υψηλούς στόχους, αν αποτύχουν δεν χρειάζεται να αμφισβητήσουν τις 

ικανότητες τους και αποφεύγουν μια εσωτερική διαμάχη, αν πετύχουν δε η αυτοεκτίμηση 

εκτοξεύεται στα ύψη.  

Οι διαπραγματεύσεις είναι επίσης ένας τομέας της επιχειρηματικής δραστηριότητας που 

συνήθως καλύπτονται από ομίχλη. Σε αρκετές περιπτώσεις δε έχουν την τάση να 

χάνονται μέσα στην ομίχλη και οι διαπραγματεύσεις ουσιαστικά να μην αποδίδουν. Ένα 

σύνηθες λάθος είναι η εμμονή στις αρχικές θέσεις κάθε διαπραγματευτή με αποτέλεσμα 

να αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας. Επιπλέον στην προσπάθεια τους οι 

επιχειρήσεις να ισχυροποιήσουν μια θέση τείνουν να αποκαλύπτουν πληροφορίες που θα 

ήταν προτιμότερο να διατηρούσαν κρυφό. Τέλος υπάρχουν και περιπτώσεις που 

επιβάλλουν την κοινή συναίνεση ενώ η διατήρηση των διαφορετικών απόψεων θα 

βοηθούσε περισσότερο στη διατήρηση της συμφωνίας. Σε μια διαπραγμάτευση δεν έχουν 

σημασία μόνο τα όσα γνωρίζει ο κάθε διαπραγματευτής. Έχει σημασία αν ο αντίπαλος 

διαπραγματευτής έχει αντιληφθεί ότι ο άλλος έχει τη γνώση μιας συγκεκριμένης 

πληροφορίας καθώς οι αντιδράσεις του θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με την αντίδραση 

που θα είχε αν δεν είχε αντιληφθεί ότι ο αντίπαλος ανταγωνιστής γνωρίζει τόσα πολλά. 

Άλλωστε ο πρωταρχικός σκοπός κάθε διαπραγμάτευσης είναι η κατάληξη σε μια από 

κοινού αποδεκτή συμφωνία, χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι όλοι 

αντιλαμβάνονται τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο.  
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 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ  

Ας δούμε σε αυτό το σημείο ποια τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν όταν μια επιχείρηση 

ενεργεί απρόβλεπτα και περίπλοκα. Όταν με άλλα λόγια δημιουργεί η ίδια μια ομίχλη με 

τις ενέργειες της αυτές. Ένα απλό και διάφανο παιχνίδι όπου οι προθέσεις της 

επιχείρησης είναι φανερές δεν είναι απαραίτητα το συμφέρον καθώς στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων η η επιχείρηση δεν θέλει όλοι με τους οποίους συναλλάσσεται να 

γνωρίζουν που αποσκοπεί με κάθε κίνηση.  

Είναι μια μέθοδος που ακολουθείται συχνά από τους πωλητές προκειμένου να καλύψουν 

μια αύξηση των τιμών ή να αποκρύψουν το πραγματικό κόστος μιας αγοράς. Για 

παράδειγμα τα Windows 95 της  Microsoft κυκλοφόρησαν αρχικά στην τιμή των 85 

δολαρίων. Πολύ καλή τιμή για ένα νεό λογισμικό. Οι περισσότεροι καταναλωτές 

αντιλήφθηκαν ότι υπήρχαν και άλλα είδη αφανούς κόστους που συνόδευαν την αγορά 

του λογισμικού. Για να τρέξουν αποτελεσματικά τα Windows 95, χρειαζόταν 

μεγαλύτερη μνήμη που κόστιζε στα 360 δολάρια, μεγαλύτερης χωρητικότητας σκληρός 

δίσκος που αποτιμούταν στα 200 δολάρια και πιο γρήγορος επεξεργαστής που πωλούταν 

για 300 δολάρια. Η τιμή των Windows 95 ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου  και το 

90% του κόστους καλυπτόταν από μια πυκνή ομίχλη.  

Ακόμα και η δημιουργία της πιο μικρής ομίχλης είναι καλύτερη από τις ξεκάθαρες 

κινήσεις. Άλλωστε οι περίπλοκες μέθοδοι τιμολόγησης κάνουν δύσκολες τις συγκρίσεις 

για τους πελάτες. Αποτελεί πρόβλημα τόσο για τους αγοραστές όσο και για τις νέες 

εταιρείες που προσπαθούν να μπουν στην αγορά. Συνήθως οι αγοραστές αν δεν μπορούν 

να εκτιμήσουν καλά την τελική τιμή, τότε πως θα αποφασίσουν αν τους συμφέρει να 

αλλάξουν προϊόν, δεν μπορούν και συνήθως δεν το πράττουν.  

Βέβαια εκτός από την περίπτωση δημιουργίας ομίχλης για το καμουφλάρισμα μιας 

υψηλής τιμής σε αρκετές περιπτώσεις αντίστοιχα δημιουργείται ομίχλη για την κάλυψη 

μιας χαμηλής τιμής. Μπορεί οι πωλητές να είναι πρόθυμοι να πουλήσουν το προϊόν τους 

σε μια χαμηλή ή και καταπληκτική τιμή για τον καταναλωτή αλλά κρύβουν την χαμηλή 

αυτή τιμή για να αποφύγουν την εντύπωση της χαμηλής εξίσου ποιότητας.  

Η δημιουργία ομίχλης αναφορικά με την τιμολόγηση του προϊόντος μπορεί να 

παρουσιάσει και μειονεκτήματα. Ενδέχεται οι καταναλωτές στην προσπάθεια τους να 

διακρίνουν μέσα από την ομίχλη αν επιθυμούν το προϊόν ή όχι, να εκνευριστούν  ή και 

να μπερδευτούν και να αποτραπούν τελικά από την αγορά του.  
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 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Διαμορφώνοντας την αντίληψη της κοινής γνώμης μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες 

για μια εταιρεία διότι η διαμόρφωση αντιλήψεων δεν αποτελεί μέρος του παιχνιδιού 

αλλά στην ουσία αποτελεί ολόκληρο το παιχνίδι.  

Το 1994 ανακαλύφθηκε στο Lynchburg College ότι ο τρόπος με τον οποίο υπολογιστής 

Pentium έκανε διαιρέσεις περιείχε σφάλμα. Η εταιρεία Intel είχε γνώση από το καλοκαίρι 

είχε υπολογίσει όμως ότι ένα λάθος συμβαίνει κάθε 9 δισεκατομμύρια υπολογισμούς. Με 

άλλα λόγια ο μέσος χρήστης θα έπρεπε να περιμένει 27.000 χρόνια για να αντιμετωπίσει 

πρόβλημα. Κα κατά τη γνώμη της εταιρείας δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Όταν όμως ο 

άνθρωπος που ανακάλυψε το λάθος έστειλε την πληροφορία με μήνυμα στο διαδίκτυο 

σήμανε συναγερμός. Ο κόσμος θορυβήθηκε ιδιαίτερα από το γεγονός ότι ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να κάνει λάθος, καθώς και από το γεγονός ότι η 

εταιρεία ενώ είχε γνώση αποσιώπησε το γεγονός. Η Intel ισχυρίστηκε ότι οι αντιδράσεις 

αυτές του κόσμου ήταν υπερβολικές, συνάμα προφέρθηκε όμως να αντικαταστήσει τους 

υπολογιστές σε ατομική βάση. Σιγά σιγά τα πράγματα είχαν αρχίσει να βελτιώνονται 

μέχρι τα Χριστούγεννα όπου η IBM αναπάντεχα ανακοίνωσε ότι το ελάττωμα στον 

Pentium ήταν ποιο σοβαρό από ότι ισχυριζόταν η Intel. Βάσει των υπολογισμών της ΙΒΜ 

ένας χρήστης spreadsheet θα αντιμετώπιζε πρόβλημα μια φορά κάθε 24 ώρες και όχι 

κάθε 27.000 χρόνια. Προκειμένου να προστατεύσει τους πελάτες της η ΙΒΜ σταμάτησε 

να αποστέλλει τα συστήματα Pentium.  

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε η ένταση μεταξύ των δύο εταιρειών αναμενόταν 

να αυξηθεί. Στο μεταξύ όμως η IBM είχε δημιουργήσει πολύ έντονο κλίμα αβεβαιότητας 

που η Intel δεν μπορούσε να απομακρύνει. Μάλιστα μια εβδομάδα μετά την τελευταία 

ανακοίνωση της IBM προσφέρθηκε να επιστρέψει τα χρήματα στους αγοραστές χωρίς 

καμία απαίτηση. Από μια πρώτη ματιά μπορεί η IBM να μοιάζει με τον καλό Σαμαρείτη 

που είπε την αλήθεια και πήρε το μέρος των καταναλωτών. Τα πράγματα όμως δεν είναι 

πάντα όπως δείχνουν, εκείνη την περίοδο η IBM ακόμα προωθούσε τα συστήματα 486 

καθώς τα συστήματα της που λειτουργούσαν βάσει pentium έφταναν συνολικά και μετά 

βίας το 5% των πωλήσεων της. Παράλληλα οι περισσότεροι ανταγωνιστές της ΙΒΜ 

προωθούσαν ήδη επιθετικά τα συστήματα Pentium σε αντίθεση με την IBM. H τελευταία 

θα κέρδιζε μόνο αν δημιουργούσε ανησυχία στην αγορά, η οποία θα οθούσε τους 

πελάτες να ακολουθήσουν τον ασφαλή δρόμο και να συνεχίσουν να εμπιστεύονται τον 

486. Επιπλέον το ίδιο χρονικό διάστημα η ΙΒΜ ανέπτυσσε τον νέο της επεξεργαστή 

86 



Μ.Β.Α.                                                                                            Σταματοπούλου Βασιλική        
 

Power PC, αντίπαλο του Pentium της Intel και δεν θα την ενοχλούσε να κηλιδωθεί λίγο η 

φήμη της ανταγωνίστριας εταιρείας.  

Όμως οι υπολογισμοί της IBM δεν πραγματοποιήθηκαν όπως θα ήθελε η εταιρεία. Στην 

προσπάθεια της αυτή να δημιουργήσει ομίχλη αρκετοί παρατηρητές αναρωτήθηκαν αν 

το έκανε για προσωπικό όφελος. Όταν λοιπόν η Intel βελτίωσε την πολιτική επιστροφών 

της, οι καταναλωτές εμπιστεύθηκαν ξανά τα μηχανήματα Pentium αφήνοντας στην ΙΒΜ 

μεγάλα αποθέματα επεξεργαστών 486.  

 

7.6 ΕΜΒΕΛΕΙΑ  

Σε αρκετές περιπτώσεις εξετάζοντας ένα μεμονωμένο παιχνίδι θέτουμε διαχωριστικές 

γραμμές, χωρίζοντας τον επιχειρηματικό κόσμο σε επιμέρους παιχνίδια, θεωρώντας ότι 

καθένα από αυτά είναι αυτόνομο και δεν επηρεάζεται ούτε επηρεάζει το ευρύτερο 

παιχνίδι. Το πρόβλημα σε αυτή την αντίληψη είναι ότι τα όρια και οι διαχωριστικές 

γραμμές που θέτουμε είναι νοητά και όχι αληθινά. Στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι σε 

μία γεωγραφική περιοχή επηρεάζει τα παιχνίδια σε μια άλλη γεωγραφική περιοχή όπως 

επίσης ένα παιχνίδι που λαμβάνει χώρα σήμερα θα επηρεάζει τα παιχνίδια αύριο. Ακόμα 

και μια πρόβλεψη ή αντίληψη για το αυριανό παιχνίδι επηρεάζει το σημερινό.  

Ένας επιπλέον στρατηγικός μοχλός για κάθε επιχείρηση είναι η ευρύτερη αυτή αντίληψη 

και η κατανόηση του ευρύτερου επιχειρηματικού παιχνιδιού καθώς επίσης και η αλλαγή 

των συνδετικών κρίκων μεταξύ των παιχνιδιών. Το πρώτο βήμα για κάθε επιχείρηση 

είναι ο εντοπισμός των συνδετικών κρίκων μεταξύ των παιχνιδιών. Άπαξ και 

εντοπιστούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος κάθε επιχείρησης. Οι συνδετικοί 

κρίκοι δεν είναι αμετάβλητοι και στατικοί, κάθε επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει 

νέους ή να καταργήσει τους ήδη υφιστάμενους. Η όποια αλλαγή στους συνδετικούς 

κρίκους μπορεί να αλλάξει την εμβέλεια του παιχνιδιού.  

 

 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 

Οποιαδήποτε δύο παιχνίδια ακόμη και αν θεωρούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους δεν 

αποτελούν παρά μέρη ενός ευρύτερου παιχνιδιού. Το μεγαλύτερο αυτό παιχνίδι εξ’ 

ορισμού είναι ένα παιχνίδι που λαμβάνει χώρα σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο 

είναι ένα παιχνίδι χωρίς προκαθορισμένη εμβέλεια. Οι παράγοντες που μέχρι στιγμής 

έχουμε αναλύσει όπως παίκτες, προστιθέμενη αξία, κανόνες και τακτικές περιγράφουν τα 

βασικά στοιχεία και του ευρύτερου επιχειρηματικού παιχνιδιού.  
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Κάθε φορά που ένας παίκτης συμμετέχει σε ένα παιχνίδι, ταυτόχρονα παίζει και σε ένα 

άλλο παιχνίδι, συνεπώς τα δύο παιχνίδια αυτά συνδέονται δυνητικά. Ο κοινός παίκτης θα 

μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε από το δίκτυο αξιών της επιχείρησης, θα μπορούσε 

κάλλιστα να είναι και η ίδια η επιχείρηση. Η ύπαρξη ενός κοινού παίκτη καθορίζει μόνο 

την πιθανότητα ύπαρξης ενός συνδετικού κρίκου ανάμεσα στα παιχνίδια. Αναλύοντας 

και τους υπόλοιπους παράγοντες η επιχείρηση μπορεί να διαπιστώσει αν όντως τα δύο 

παιχνίδια συνδέονται μεταξύ τους.  

 

 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Οι συνδετικοί κρίκοι μέσω της προστιθέμενης αξίας μπορούν να προκύψουν όταν οι 

πελάτες ή οι προμηθευτές της επιχείρησης συμμετέχουν σε περισσότερες από μια αγορές. 

Είδαμε τέτοια παραδείγματα στο δεύτερο κεφάλαιο όταν αναλύσαμε τα συμπληρωματικά 

αγαθά των αυτοκινήτων και αναφέραμε την περίπτωση που οι εταιρείες παραγωγής 

αυτοκινήτων δημιούργησαν θυγατρικές εταιρείες με αντικείμενο την παροχή πίστωσης 

στους πελάτες τους για να διευκολύνουν την διαδικασία αγοράς αυτοκινήτων όπως η Fiat 

Credit. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο η εταιρεία 

με την συμμετοχή της σε ένα δεύτερο παιχνίδι να καταλήξει να ανταγωνίζεται τον εαυτό 

της αντί να τον συμπληρώνει.  

Επιπλέον μια νεοεισερχόμενη επιχείρηση σε έναν κλάδο συνήθως βρίσκεται σε 

μειονεκτική θέση, δεν έχει ακόμα τα αποδεδειγμένα προϊόντα, τη γνωστή μάρκα, την 

πιστή πελατεία, την εμπειρία παραγωγής ούτε τη σχέση με τους προμηθευτές. Συνήθως 

αν μια νέα επιχείρηση στον κλάδο προσπαθήσει να παίξει επί ίσοις όροις με τους 

καθιερωμένους παίκτες το πιθανότερο είναι ότι θα βγει χαμένη. Όμως δεν είναι 

αναγκασμένη να παίξει στα ίσια. Ας δούμε πως μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνική του 

τζούντο στον επιχειρηματικό κόσμο. Η ιαπωνική τέχνη του τζούντο διδάσκει πως να 

χρησιμοποιήσει κάποιος τη δύναμη και το βάρος του αντιπάλου εναντίον του και να τα 

μετατρέψει σε αδυναμία. Αντίστοιχα στα επιχειρηματικά παιχνίδια η στρατηγική αυτή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκμεταλλευόμενη τους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στα 

παιχνίδια για να μετατρέψει τη δύναμη του καθιερωμένου παίκτη σε μειονέκτημα. Με 

αντίστοιχο τρόπο η Sega κατάφερε να λυγίσει το γίγαντα των βιντεοπαιχνιδιών Nintendo. 

Αναλύσαμε στο κεφάλαιο προστιθέμενη αξία διεξοδικά την περίπτωση της Nintendo που 

κατάφερε να αποκτήσει μετοχική αξία μεγαλύτερη από εταιρείες όπως η Sony και η 

Nissan το 1990. Τρία χρόνια αργότερα ο Μάριο ήταν ακόμα δημοφιλής αλλά πλέον είχε 

δημιουργηθεί ένας ακόμα πιο δημοφιλής ήρωας ο Sonic ο σκαντζόχοιρος, δημιούργημα 
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μιας αντίπαλης εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών της Sega. Η Sega μην μπορώντας να 

ανταγωνιστεί την Nintendo στα 8-bit ανέπτυξε ένα ταχύτερο και ισχυρότερο σύστημα 

στα 16-bit με καλύτερο ήχο, περισσότερα χρώματα και την ικανότητα πολύ-επίπεδων 

εικόνων. Ο πρόεδρος της εταιρείας Hayao Nakayama είχε κάνει φανερές τις προθέσεις 

του δηλώνοντας “δεν μου αρέσει η ιδέα να μονοπωλεί μια επιχείρηση έναν κλάδο” (Power 

Play (B), 1995) 

Η Nintendo ήδη επεξεργαζόταν το 16-bit σύστημα της από τα τέλη των ’80 αλλά δεν 

βιαζόταν να το κυκλοφορήσει στην αγορά καθώς κύριο μέλημα της ήταν η αύξηση του 

πελατολογίου για τα παιχνίδια 8-bit. Όταν όμως η Sega παρουσίασε το δικό της 16-bit 

σύστημα αναγκάστηκε να επισπεύσει λίγο την διαδικασία αλλά και πάλι χωρίς 

βεβιασμένες κινήσεις. Μάλιστα λάνσαρε το Super Nintendo Entertainment System στην 

αμερικανική αγορά το 1991, δύο χρόνια μετά την εισαγωγή του Genesis από τη Sega. 

Μόλις βέβαια έγινε αυτό ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών εντάθηκε με αποτέλεσμα 

και οι δύο να ρίξουν τις τιμές και να προσφέρουν δωρεάν λογισμικό και να 

ανταγωνίζονται για το ποια εκ των δύο θα φτιάξει το μεγαλύτερο κατάλογο παιχνιδιών. 

Η Nintendo είχε λόγο να καθυστερήσει τη μάχη για τα 16-bit παιχνίδια καθώς ο πόλεμος 

τιμών ήταν αναμενόμενος. Παράλληλα με την εισαγωγή και της Nintendo στο παιχνίδι η 

πίτα για τα 8-bit συστήματα συρρικνώθηκε μαζί με την προστιθέμενη αξία της Nintendo 

στο παιχνίδι. Όσο χρονικό διάστημα η Nintendo άφηνε τη Sega να απολαμβάνει το 

μονοπώλιο στη 16-bit αγορά οι τιμές των προηγούμενων συστημάτων παρέμεναν σε 

υψηλά επίπεδα γεγονός που προστάτευε την προστιθέμενη αξία της παλαιότερης 

τεχνολογίας από την καταλυτική επίδραση που θα είχε η νέα. Με την υπολογισμένη αυτή 

καθυστέρηση στην εισαγωγή της αγοράς των 16-bit η Nintendo παραιτήθηκε εις γνώση 

της από ένα κομμάτι της συγκεκριμένης πίτας για να παρατείνει τη ζωή της πίτας που 

αντιστοιχούσε στα παιχνίδια 8-bit όπου ήταν κυρίαρχη. (Forbes, 1991) 

Η ανάλυση των 16-bit παιχνιδιών μας δείχνει ότι οι καθιερωμένοι παίκτες μπορεί να 

καθυστερήσουν την κυκλοφορία της νέας γενιάς προϊόντων για να περιορίσουν τον 

ανταγωνισμό με τα προϊόντα προηγούμενης γενιάς. Όπως όμως το νέο ανταγωνίζεται το 

παλιό έτσι και το παλιό ανταγωνίζεται και το νέο. Το παλαιότερο προϊόν δε εξαφανίζεται 

και είναι δύσκολο για μια εταιρεία να αποφύγει τη μείωση της προστιθέμενης αξίας της 

που συνεπάγεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο προϊόντων.  
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 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΜΕΣΩ ΚΑΝΟΝΩΝ 

Οι κανόνες από την άλλη πλευρά θέτουν περιορισμούς στις δυνατότητες των παικτών 

όπως είδαμε, οι περιορισμοί αυτοί όμως μπορούν να ενώσουν δύο ή περισσότερα 

παιχνίδια που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν άσχετα μεταξύ τους. Για παράδειγμα η 

ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου πελάτη που ήδη αναλύσαμε αναγκάζει τον πωλητή να 

αντιμετωπίσει δυο κατά τα άλλα εντελώς ξεχωριστές διαπραγματεύσεις ως ίδιες, γεγονός 

που τις συνδέει κατά μια παράμετρο και κατά συνέπεια συνδέει δύο ξεχωριστά παιχνίδια. 

Στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων η εμβέλεια του παιχνιδιού εξαρτάται 

κατά κύριο λόγο από τη διάρκεια των συμβολαίων που υπογράφονται με πελάτες και 

προμηθευτές. Τα μονοετή συμβόλαια γεννούν μια σειρά από παιχνίδια με διάρκεια ζωής 

ενός έτους ενώ τα πενταετή για παράδειγμα μετατρέπουν πέντε μονοετή παιχνίδια σε ένα 

πενταετές.  

Έστω ότι δύο προμηθευτές ανταγωνίζονται για την ίδια επιχείρηση. Ο ένας προμηθευτής 

είναι ο υφιστάμενος που ήδη προμηθεύει την επιχείρηση και ο δεύτερος εμφανίζεται ως 

διεκδικητής. Σε αυτή την περίπτωση η προστιθέμενη αξία έχει μεταβιβαστεί εξ΄ 

ολοκλήρου στην επιχείρηση καθώς και οι δύο προμηθευτές ικανοποιούν εξίσου την 

ανάγκη της για την προμήθεια πρώτων υλών. Η επιχείρηση λοιπόν έχει τη δύναμη να 

αποφασίσει τη διάρκεια του συμβολαίου που θα συνάψει με τον τελικό προμηθευτή της. 

Αν η επιχείρηση αποφασίσει να εγκρίνει συμβόλαια μικρής διάρκειας πιθανότατα να 

απογοητευτεί με τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής. Οι προμηθευτές όταν είναι 

αναμιγμένοι σε πολλά μικρής διάρκειας παιχνίδια ενδέχεται να μην ανταγωνίζονται 

επιθετικά ο ένας τον άλλο. Άλλωστε όπως έχουμε ήδη αναφέρει το κόστος υποβολής 

μιας προσφοράς είναι υψηλό και το έπαθλο δεν είναι παρά ένα μονοετές συμβόλαιο. 

Ακόμα και αν χάσει θα έχει μια νέα ευκαιρία την επόμενη χρονιά.  

Αντίθετα όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει το συμβόλαιο που προσφέρει η επιχείρηση τόσο 

μεγαλύτερο ανταγωνισμό θα προκαλέσει ανάμεσα στους προμηθευτές, καθώς για τον 

ηττημένο η επόμενη ευκαιρία θα παρουσιαστεί αρκετά χρόνια αργότερα. Επιπλέον ένα 

πολυετές συμβόλαιο προστατεύει την επιχείρηση από μια ενδεχόμενη μετατόπιση 

διαπραγματευτικής δύναμης προς τον προμηθευτή τον επόμενο χρόνο.  

 

 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 

Επιπλέον δύο παιχνίδια μπορεί να συνδέονται μόνο και μόνο επειδή κάποιος 

αντιλαμβάνεται ότι συνδέονται. Δηλαδή δύο παιχνίδια μετατρέπονται σε ένα μεγαλύτερο 

όταν κάποιος πιστεύει πως ότι συμβεί στο ένα εξαρτάται από τα γεγονότα που 
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συμβαίνουν στο άλλο. Συνεπώς οι τακτικές με τη δυνατότητα της αλλαγής των 

αντιλήψεων μπορούν να αλλάξουν τους κρίκους μεταξύ των παιχνιδιών. Οι απειλές και 

οι υποσχέσεις είναι ένα κλασικό παράδειγμα δημιουργίας ενός συνδετικού κρίκου 

αντίληψης. Είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πείθουν τους άλλους να 

αντιδράσουν ανάλογα με το τι θα ισχυρίζεται ένας άλλος παίκτης ότι θα πράξει ή θα 

αδρανήσει.  

Η δημιουργία ενός κρίκου μέσω τακτικών μπορεί να γίνει και μονομερώς. Το μόνο που 

χρειάζεται η επιχείρηση είναι να πείσει τους υπόλοιπους παίκτες ότι αντιλαμβάνεται τα 

συγκεκριμένα δύο παιχνίδια ως συνδεδεμένα και θα συμπεριφερθεί αναλόγως. Οι 

υπόλοιποι παίκτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πιθανές συνέπειες επίσης θα 

συμπεριφερθούν σαν αν είναι συνδεδεμένα τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Το στοιχείο 

κλειδί σε αυτή την περίπτωση είναι η αλληλεξάρτηση, ο άλλος παίκτης δηλαδή να 

πιστέψει ότι ο τρόπος με τον οποίο δρα η επιχείρηση έχει σχέση με τα όσα συμβαίνουν 

σε ένα άλλο παιχνίδι. Ή η επιχείρηση να πιστέψει ότι ο άλλος παίκτης έχει αυτή την 

θεώρηση των πραγμάτων. Τα πάντα σε αυτή την περίπτωση είναι θέμα αντιλήψεων.  
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                     ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ   

 
Το κύριο μέλημα της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να αναπτυχθούν όλες οι πτυχές της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να επηρεάσουν τον 

τρόπο με τον οποίο δρουν οι επιχειρήσεις.  

Ο Πλάτωνας κάποτε είχε πει πως η ζωή που δεν εξετάζεται δεν έχει αξία. Αντίστοιχα 

στον επιχειρηματικό κόσμο θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παιχνίδι που δεν εξετάζεται 

δεν έχει αξία. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα όσα αναλύσαμε και εξετάσαμε στην παρούσα 

εργασία, μόλις αναλογιστούμε τις πράξεις και τις στρατηγικές αποφάσεις μιας 

επιχείρησης υπό το πρίσμα της θεωρίας των παιγνίων θα πάψουμε να θεωρούμε αρκετές 

πτυχές ως δεδομένες καθώς επίσης θα πάψουμε να θεωρούμε το παιχνίδι στο οποίο 

συμμετέχει ως δεδομένο. Η διαπίστωση αυτή μας προσφέρει μια νέα οπτική ιδιαίτερα 

απελευθερωτική. Ξεφεύγουμε από τους περιορισμούς της τρέχουσας κατάστασης και 

έχουμε πλέον τη δυνατότητα να αναζητήσουμε τα μέγιστα κέρδη μέσω της αλλαγής του 

υφιστάμενου παιχνιδιού.  

Η αλλαγή του παιχνιδιού όμως δεν είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μία μόνο 

φορά. Πρόκειται για μια αέναη διαδικασία. Ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχώς έχει 

αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν μια εταιρεία αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα 

προκύψουν και άλλες τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και 

άλλοι παίκτες που οι μέχρι τώρα αλλαγές μπορεί να τους έχουν ωφελήσει, μπορεί όμως 

και όχι και να προσπαθήσουν να αλλάξουν το παιχνίδι.  

Τα θέματα που χρειάζεται να διευκρινίσει μια επιχείρηση για να αντιληφθεί καλύτερα το 

παιχνίδι και να είναι σε θέση να το αλλάξει κατά τρόπο αποτελεσματικό είναι πολλά και 

αφορούν κάθε κύρια ενότητα της εργασίας αυτής. Δηλαδή θα πρέπει μια επιχείρηση να 

συντάξει το δίκτυο αξιών που της αντιστοιχεί και να εντοπίσει τις ευκαιρίες τόσο για 

συνεργασία όσο και για ανταγωνισμό με τους πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές και 

συμπληρωτές της. Επίσης, είναι απαραίτητο να δει αν χρειάζεται να αλλάξει τους 

υφιστάμενους παίκτες ή να προσκαλέσει νέους να συμμετάσχουν στο παιχνίδι. 

Προκειμένου να αλλάξει το παιχνίδι μπορεί να εισάγει σε αυτό παίκτες από ολόκληρο το 

δίκτυο αξιών της. Αντίστοιχα χρειάζεται να θέσει και το ερώτημα αν επωφελείται 

κάποιος από τη δική της συμμετοχή στο παιχνίδι ή όχι και τι δύναται να αποκομίσει από 

αυτό.  

Εξίσου σημαντικό για μια επιχείρηση είναι να μπορεί να υπολογίζει σωστά την 

προστιθέμενη αξία της. Με άλλα λόγια ότι η προστιθέμενη αξία της ισούται με το 
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μέγεθος της πίτας όταν συμμετέχει στο παιχνίδι αφαιρώντας το μέγεθος της πίτας όταν η 

ίδια δεν συμμετέχει. Χρειάζεται παράλληλα να αντιληφθεί την προστιθέμενη αξία της 

καθώς επίσης να εξετάσει με ποιους τρόπους μπορεί να την αυξήσει χτίζοντας γερές 

σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές. Πέρα από τη δική της προστιθέμενη αξία είναι 

σημαντικό να υπολογίσει την προστιθέμενη αξία των συμπαικτών της και να εξετάσει 

κατά πόσο είναι προς το συμφέρον της να τη μειώσει.  

Σημαντικό είναι για μια επιχείρηση να είναι σε θέση να εντοπίσει τους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία και να τους εφαρμόσει ανάλογα. Μια 

επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία κάνοντας παραχωρήσεις. Δηλαδή 

αυξάνοντας τον αριθμό των πελατών που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ποσό 

μεγαλύτερο από εκείνο της αύξησης του κόστους ή μειώνοντας το κόστος κρατώντας 

αμείωτη την προθυμία των πελατών να πληρώσουν.  

Ακόμα καλύτερα μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία της 

εφαρμόζοντας υπερβάσεις. Με άλλα λόγια μειώνοντας το κόστος με τέτοιο τρόπο ώστε 

να δύναται να παρέχει καλύτερο προϊόν ή προσφέροντας καλύτερο προϊόν κατά τέτοιο 

τρόπο που θα της επιτρέπει να μειώσει το κόστος.  

Αντίστοιχα να αντιληφθεί ποιοι κανόνες είναι ωφέλιμοι, ποιοι όχι και ποιους θα ήθελε να 

μεταβάλλει για να βελτιώσει τη θέση της. Πρωτίστως βέβαια είναι σημαντικό να 

διερευνήσει αν εχει η ίδια τη δύναμη να αλλάξει τους κανόνες. Επιπρόσθετα θα χρειαστεί 

να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι υπόλοιποι παίκτες το παιχνίδι 

καθώς επίσης και πως οι αντιλήψεις τους αυτές έχουν επηρεάσει ή επηρεάζουν ακόμα τη 

διαμόρφωση του παιχνιδιού. Τέλος χρειάζεται να αντιληφθεί την τρέχουσα εμβέλεια του 

παιχνιδιού και αν τη συμφέρει να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση. Αν θέλει να την 

αλλάξει είναι σημαντικό αν δει αν επιθυμεί να συνδέσει το παιχνίδι με άλλα ή αντίστοιχα 

να το αποσυνδέσει.  

Κυρίως στη διαδικασία λήψης μιας στρατηγικής απόφασης χρειάζεται να έχουμε υπόψη 

τις εξής τρεις βασικές παραμέτρους στη σημασία του αλλοκεντρισμού: 

α) σχετικά με την προστιθέμενη αξία η επιχείρηση πρέπει να δεί το παιχνίδι από το 

πρίσμα των υπολοίπων παικτών για να διαπιστώσει κατά πόσο τους είναι πολύτιμη 

β) όσον αφορά τους κανόνες η επιχείρηση πρέπει να βάλλει τον εαυτό της στη θέση 

των υπολοίπων παικτών για να προβλέψει τις αντιδράσεις τους στις δικές της 

ενέργειες 
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γ) αναφορικά με τις αντιλήψεις η επιχείρηση πρέπει να βάλλει τον εαυτό της στη 

θέση των υπολοίπων παικτών για να κατανοήσει τη δική τους αντίληψη για το 

παιχνίδι.  

Ζωτικής σημασίας παράγοντας για το περιβάλλον της επιχείρησης και τη λήψη ορθών 

στρατηγικών αποφάσεων είναι ο ανταγωνισμός. Η εκάστοτε επιχείρηση χρειάζεται να 

αντιληφθεί ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύτιμος, και ποτέ δεν πρέπει να τον χαρίζει 

απλόχερα. Άλλωστε υπάρχουν διάφορα είδη αφανούς κόστους στα οποία θα υποβληθεί η 

επιχείρηση μόνο και μόνο για να κάνει μια προσφορά και μπορεί να ζητήσει να την 

πληρώσουν για να παίξει και να προσφέρει ανταγωνισμό, όπως στην περίπτωση της 

BellSouth.  

Εξίσου χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί η ικανότητα των στελεχών της επιχείρησης να 

σκεφθούν ανορθόδοξα και να μην εκλαμβάνουν ορισμένες αντιδράσεις ή συνέπειες ως 

δεδομένες. Για παρδειγμα μερικές φορές η μείωση της προσφοράς μπορεί να συντελέσει 

θετικά όπως στην περίπτωση της Nintendo, βοηθώντας την επιχείρηση να κερδίσει 

μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας και να προσφέρει δωρεάν δημοσιότητα. Μπορεί όμως να 

επιφέρει και αρνητικά αποτελέσματα ανάλογα την περίπτωση και το περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και αντίστοιχα να μικρύνει την πίτα, να κοστίσει 

στην επιχείρηση για μελλοντικές συναλλαγές και να δώσει σε ανταγωνιστές την ευκαιρία 

να μπουν στο παιχνίδι.  

Αντίστοιχα η σημασία της πιστότητας, η επιδίωση δημιουργίας πιστότητας ανάμεσα 

στην επιχείρηση και  τους άμεσους συνεργάτες της λέγοντας ευχαριστώ με διάφορους 

τρόπους χρειάζεται σχεδιασμό, οργάνωση και τη δέουσα προσοχή. 

Όπως η σκιά κάθε καινοτόμου ιδέας είναι η μίμηση, έτσι και κάθε νέα στρατηγική στο 

επιχειρηματικό παιχνίδι που επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα ακολουθείται από την 

μίνηση, υγιεινή ή ανθυγιεινή. Η ανθυγιεινή μίμηση μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη 

δημιουργία ταυτότητας για τη μάρκα της επιχείρησης γεγονός που απλοποιείται με τη 

συγκομιδή απόψεων των πελατών της επιχείρησης για να εξατομικεύσει το προϊόν της. 

Οι ανταγωνιστές δεν μπορούν να ακολουθήσουν λόγω έλλειψης πληροφόρησης. 

Η αλλαγή των κανόνων δύναται να επιφέρει θετικές ή αρνητικές συνέπειες. Κάθε 

επιχείρηση μπορεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Χρειάζεται όμως προσοχή 

καθώς και οι υπόλοιποι παίκτες έχουν την ίδια δυνατότητα και δεν πρέπει να θεωρεί 

δεδομένο ότι οι δικοί της κανόνες θα είναι αυτοί που θα υπερισχύσουν. 

Η εφαρμογή της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου πελάτη αναγκάζει σε αρκετές 

περιπτώσεις την επιχείρηση να διαπραγματευτεί πιο σκληρά και συνάμα να περιορίζει τα 
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κίνητρα των πελατών για διαπραγμάτευση. Από την άλλη πλευρά διευκολύνει τους 

ανταγωνιστές στην προσέλκυση των πελατών της επιχείρησης και δυσχεραίνει 

αντίστοιχα την προσέλκυση των πελατών των ανταγωνιστών για λογαριασμό της 

επιχείρησης.  

Η εφαρμογή μιας ρήτρας προσφοράς αντιπροσφοράς αποδυναμώνει τα κίνητρα των 

ανταγωνιστών να πραγματοποιήσουν προσφορές προς τους πελάτες της επιχείρησης 

καθώς αυτή θα έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν χρειάζεται να υποθέτει την προσφορά του 

ανταγωνιστή καθώς ξέρει ποια προσφορά έχει να ανταγωνιστεί. Έχει τη δυνατότητα να 

αποφασίσει αν επιθυμεί να διατηρήσει ή όχι τον συγκεκριμένο πελάτη. Το μειονέκτημα 

της είναι ότι ενθαρρύνει τους πραγματοποίηση προσφορών που δεν σκοπεύουν να 

υλοποιήσουν μόνο και μόνο για να αναγκάσουν την επιχείρηση να μειώσει τις τιμές της.  

Η εφαρμογή ενός προγράμματος εκπτώσεων όπως αυτό της κάρτας GM επιτρέπει στην 

επιχείρηση να χρεώσει χαμηλές τιμές στους δικούς της πελάτες χωρίς να απειλεί τη 

βασική πελατεία του ανταγωνιστή και ενθαρρύνει συνάμα την πιστότητα των πελατών. 

Από την άλλη η ανταμοιβή της πιστότητας με χρήματα και όχι σε είδος δεν προσθέτει 

στην προστιθέμενη αξία της επιχείρησης. Όμως αποτρέπει έναν πόλεμο τιμών με τους 

ανταγωνιστές.  

Σε αρκετές περιπτώσεις η δημιουργία και διατήρηση της ομίχλης γύρω από τις ενέργειες 

της επιχείρησης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα. Θα πρέπει όμως να είναι σε 

θέσει να διαλύσει την ομίχλη που μπορεί να περιβάλλει τις ενέργειες άλλων παικτών 

ώστε να δράσει ορθολογικά. Οι περίπλοκες μέθοδοι τιμολόγησης αν και εφαρμόζονται 

ευρέως χρήζουν προσοχής καθώς μπορούν να επιφέρουν και αρνητικές αντιδράσεις. Η 

επιχείρηση μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι διαμορφώνοντας απλά τις αντιλήψεις των 

υπολοίπων παικτών.  

Εστιάζοντας στο παιχνίδι της, η επιχείρηση πρέπει να θυμάται ότι το παιχνίδια αυτό 

αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του ευρύτερου παιχνιδιού του επιχειρηματικού κόσμου 

και θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τους συνδετικούς κρίκους που υπάρχουν αν 

θέλει να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη και να δρα αποτελεσματικά. Μπορεί παράλληλα 

να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της στη δημιουργία αντιλήψεων για να εφεύρει 

συνδετικούς κρίκους και να διαμορφώσει το παιχνίδι όπως η ίδια επιθυμεί.  

Καθώς η θεωρία των παιγνίων παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των σχέσεων που 

υπάρχουν στον επιχειρηματικό κόσμο, δεν εστιάζει μόνο στον ανταγωνισμό που είθισται 

να χαρακτηρίζει την επιχειρηματική στρατηγική των επιχειρήσεων. Προσδίδει στην 

επιχειρηματική στρατηγική ένα επιπλέον στοιχείο, ότι η αλλαγή του παιχνιδιού δεν 
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χρειάζεται απαραίτητα να γίνεται εις βάρος των υπολοίπων παικτών και αποτρέπει την 

ως τώρα ισχύουσα «πολεμική» νοοτροπία που σε αρκετές περιπτώσεις επιφέρει ζημίες σε 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  

Στις περιπτώσεις που αναλύσαμε διαπιστώσαμε ότι η εξόντωση του ανταγωνιστή δεν 

ήταν η καλύτερη δυνατή στρατηγική και η συνειδητοποίηση ότι η συνεργασία μπορεί να 

επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα από ότι ο ανταγωνισμός διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 

στην επιχειρηματική επιτυχία.  

Στα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτή τη μελέτη συγκαταλέγεται και το γεγονός 

ότι η αλλαγή του παιχνιδιού είναι η ουσία της επιχειρηματικής στρατηγικής. Ο Καρλ 

Μαρξ είχε δηλώσει “Οι φιλόσοφοι δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να ερμηνεύουν τον 

κόσμο. Το θέμα όμως είναι όμως πως να τον αλλάξουμε.” Όπως είδαμε μέσα από μελέτη 

περιπτώσεων η αλλαγή στο παιχνίδι μπορεί να γίνει με τη μεταβολή οποιουδήποτε 

παράγοντα το πλαισιώνει από τους παίκτες που συμμετέχουν σε αυτό μέχρι τους κανόνες 

που το ορίζουν και τις αντιλήψεις που κυριαρχούν.  
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