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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η περιπλοκότητα που επικρατεί σήμερα στην αγορά, απαιτεί από
τις επιχειρήσεις να εστιάσουν την προσοχή τους, τόσο στην ικανοποίηση
των

αναγκών

του

καταναλωτή

όσο

και

στον

ανταγωνισμό.

Μια

επιχείρηση πρέπει να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του
ανταγωνιστή και να αναπτύξει μια στρατηγική που να συμβαδίζει με τις
ικανότητες της. Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι το μάρκετινγκ είναι
ένα φιλοπόλεμο παιχνίδι, με στόχο να εκτοπίσει τον ανταγωνιστή και να
κερδίσει

μερίδιο αγοράς. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η

ανάλυση των στρατιωτικών στρατηγικών επίθεσης και η εφαρμογή τους
στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Αρχικά αναλύονται, η συσχέτιση που
υπάρχει ανάμεσα στον στρατό και στις επιχειρήσεις και οι στρατηγικές
που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια μάχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέσα
από την οποία γίνεται αντιληπτή η συσχέτιση στρατού-επιχείρησης.
Ακολουθεί η αντιστοιχία των ορισμών, των στρατηγικών άμυνας και
επίθεσης,

στο

στρατό

και

στις

επιχειρήσεις

και

η

ανάλυση

των

στρατηγικών επίθεσης. Τέλος αναπτύσσονται παραδείγματα Ελληνικών
επιχειρήσεων που εφαρμόζουν στρατηγικές επίθεσης.

ι

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η

αυξανόμενη

ανάγκη

των

επιχειρήσεων

για

ανάπτυξη

ανταγωνιστικών στρατηγικών, με σκοπό την απόκτηση μεριδίου αγοράς,
έχει στρέμει τα τελευταία χρόνια την προσοχή των μάνατζερ στη
στρατιωτική επιστήμη. Η στρατιωτική στρατηγική αποτελεί ένα χρήσιμο
οδηγό για τον ανταγωνισμό, σε μια βιομηχανία. Όροι όπως στόχοι,
αποστολή, δυνάμεις και αδυναμίες χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά στο
πεδίο της μάχης, βρήσκουν όμως απόλυτη εφαρμογή στον κόσμο των
επιχειρήσεων.
Οι Kotler και Singh (1981) και οι Ries και Trout (1978), ερεύνησαν
τις ιδέες μεγάλων στρατηγών, όπως του Carl von Clausewitz, του Sun
Tzu και του Liddell Hart, προκειμένου να δείξουν τον παραλληλισμό του
στρατού με το μάρκετινγκ και να αναπτύξουν τους τρόπους με τους
οποίους

μια

επιχείρηση

μπορεί

να

αποκτήσει

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα. Σήμερα λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε για

πόλεμο

μάρκετινγκ, παραλληλίζοντας το στρατιωτικό πεδίο της μάχης με την
επιχειρησιακή αγορά και με τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.
Ο

σκοπός

της

παρούσας

μελέτης

είναι

η

παρουσίαση

της

αντιστοιχίας ανάμεσα στις στρατιωτικές στρατηγικές και στις στρατηγικές
μάρκετινγκ, καθώς επίσης και ο τρόπος εφαρμογής των στρατηγικών
επίθεσης στις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Στο

δεύτερο

κεφάλαιο

πραγματοποιείται

μια

ανάλυση

του

παραλληλισμού ανάμεσα στον στρατό και τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια
γίνεται μια αναφορά στις μορφές, στο σκοπό και στις αρχές του πολέμου.
Τέλος ακολουθεί μια αντιπαράθεση της στρατηγικής και της τακτικής
στο στρατό και στις επιχειρήσεις.
Το επόμενο κεφάλαιο, αφορά τον ανταγωνισμό, το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη
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ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος.

Οι

στρατηγικές

αυτές

διαφέρουν

ανάλογα με τη δέση της επιχείρησης στην αγορά. Μια επιχείρηση μπορεί
να είναι ηγέτης της αγοράς (market leader), διεκδικητής (challenger),
ακόλουθος (follower), ή να αναφέρεται σε μια niche αγορά.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μάχη του Γρανικού και η
στρατηγική

που

εφάρμοσε

ο

Μέγας

Αλέξανδρος,

προκειμένου

να

εντοπισθούν οι ομοιότητες με τις στρατηγικές μάρκετινγκ.
Ακολουθεί το κεφάλαιο στο οποίο γίνεται η αντιστοιχία των
στρατηγικών άμυνας και επίδεσης στο στρατό και στο μάρκετινγκ. Η
ανάλυση

των

στρατιωτικών

στρατηγικών,

έγινε

ύστερα

από

την

πραγματοποίηση δύο συνεντεύξεων με στρατιωτικούς για την πλήρη
κατανόηση των εννοιών.
Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση των στρατηγικών επίθεσης και
παρουσιάζεται, για την κάδε μια
και

η

κατάσταση

αναφέρονται

του

κάποια

ο σκοπός, οι προϋποθέσεις εφαρμογής

ανταγωνιστή

παραδείγματα

και

της

επιχείρησης.

κάνοντας

την

Τέλος,

ανάλυση

πιο

κατανοητή.
Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναπτύσσονται παραδείγματα ελληνικών
επιχειρήσεων που εφαρμόζουν στρατηγικές επίθεσης. Στα τέσσερα πρώτα
παραδείγματα γίνεται ανάλυση βιομηχανίας, ανταγωνιστών, καταναλωτών
και τέλος, παρουσιάζεται το μείγμα μάρκετινγκ και η στρατηγική της
επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι

ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, KRAFT

JACOBS SUCHARD ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Α.&Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ, CONTINENT
HELLAS

και

ΑΦΟΙ

ΜΠΙΣΚΑ.

Ακολουθούν

τέσσερα

μικρότερα

παραδείγματα, με στοιχεία για την επιχείρηση και τη στρατηγική της. Οι
επιχειρήσεις

αυτές

είναι

οι

ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ,

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ(εμφιαλωμένο νερό), ΑΒΕΖ, και I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΑΕ.

Τα

στοιχεία

3

για

την

ανάλυση

αυτή

συγκεντρώθηκαν ύστερα από συνεντεύξεις με στελέχη των παραπάνω
εταιρειών.
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2. ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

2.1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικοί επιστήμονες αναγνώρισαν τη
μεγάλη σημασία του παραλληλισμού ανάμεσα στη γενική στρατηγική και
στη στρατηγική του μάρκετινγκ. Τώρα, ένας συνεχώς αυξανόμενος
αριθμός σχολών μάρκετινγκ επικεντρώνουν τπν προσοχή τους στον
παραλληλισμό-μεταφορά σαν ένα ικανό εργαλείο που θα ξεχωρίσει τη
θεωρία και την πράξη στο μάρκετινγκ. Αναγνωρίζουν την μεγάλη
σημασία

που

παίζει

σε

πολλές

περιοχές

της

καθημερινής

ζωής,

συμπεριλαμβάνοντας τόσο την επιχειρησιακή πρακτική όσο και τπν
ακαδημαϊκή έρευνα (Rindfleisch, 1996).
Ο έντονος ανταγωνισμός που έχει παρουσιαστεί σε παγκόσμια
κλίμακα τα τελευταία χρόνια, έχει πυροδοτήσει το ενδιαφέρον του
μάνατζμεντ προς μοντέλα στρατιωτικών εχθροπραξιών και ειδικότερα
όπως περιγράφονται στα κείμενα των Sun Tzu, Mushashi, von Clausewitz
και Liddell Hart (Kotler, 1994)
Ιδέες από την στρατιωτική στρατηγική χρησιμοποιήθηκαν στο
μάρκετινγκ από τους Trout και Ries (1978) και Kotler και Singh (1981). Η
συνεισφορά αυτών των ιδεών είχε σαν σκοπό να επικεντρωθεί άμεσα η
προσοχή της διοίκησης, στην επίδραση της ανάπτυξης ανταγωνιστικών
πόρων

και

στον

υπολογισμό

του

αποτελέσματος

της

στρατηγικής

μάρκετινγκ μιας επιχείρησης (Cook, 1983).
Οι σημερινοί μάνατζερ μπορούν να μάθουν πολλά περισσότερα
από τα 2.000 χρόνια πολέμου σε σχέση με τα 50 χρόνια της ιστορίας
του μάρκετινγκ. Ο Κινέζος στρατηγός Sun Tzu το 500 π.χ. έγραμε τη
"Τέχνη του πολέμου", που βασίζεται στην ιδέα ότι για μια νίκη απαιτείται
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πολύ καλός σχεδιασμός. Ισχυρίζεται ότι αυτοί που είναι πραγματικά
ικανοί στπ μάχη μπορούν να νικήσουν τον στρατό του εχθρού χωρίς
συμπλοκή. Ο Carl von Clausewitz που έγραμε το βιβλίο "Στον πόλεμο"
υποστηρίζει ότι βασική ιδέα είναι η νίκη. Στα δύο αυτά βιβλία η ταύτιση
του στρατού με τις επιχειρήσεις είναι μεγάλη. Ο Sun Tzu εστιάζεται στη
στρατηγική πλευρά της επιχείρησης δηλαδή στο να κάνεις τα σωστά
πράγματα, ενώ ο Clausewitz στην τακτική πλευρά δηλαδή στο να κάνεις
τα πράγματα σωστά. Παίρνοντας μαθήματα από τους στρατηγούς που
έγραμαν εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια πριν για τη στρατηγική, είναι ο
καλύτερος τρόπος προετοιμασίας για την πραγματοποίηση μιας επίθεσης
μάρκετινγκ. (Michaelson, 1995).
Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι το μάρκετινγκ είναι ένα
φιλοπόλεμο παιχνίδι. Είναι δομημένο σύμφωνα με τις πιο "σκληρές"
συνθήκες μάχης και μπορεί να εφαρμοσθεί από την πλευρά που κατέχει
τα κατάλληλα όπλα και την οξυδέρκεια για την επίτευξη ανταγωνιστικών
στόχων. Άλλωστε πουθενά αλλού ο ανταγωνισμός δεν είναι τόσο
έντονος, όσο στη μάχη για μερίδιο αγοράς (DiMingo, 1990).
Η κλασική άπομη για το μάρκετινγκ οδηγεί στην σκέμη ότι
σχετίζεται με την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Οι
άνθρωποι του μάρκετινγκ παραδοσιακά επικέντρωναν την προσοχή τους
στον πελάτη (customer-oriented). Προσπαθούσαν να προειδοποιήσουν την
διοίκηση έτσι ώστε να μην εστιάζεται πλέον στην παραγωγή (productionoriented). Σήμερα όμως όλες οι επιχειρήσεις είναι επικεντρωμένες στον
πελάτη. Το να γνωρίζει μια επιχείρηση τις ανάγκες του πελάτη δεν
βοηθάει πολύ δεδομένου ότι πολλές άλλες επιχειρήσεις ήδη ικανοποιούν
τις ίδιες ανάγκες. Το πρόβλημα της American Motors δεν είναι οι
πελάτες αλλά η General Motors, η Ford, η Chrysler και οι εισαγωγείς.
Μια επιχείρηση για να είναι επιτυχημένη σήμερα πρέπει να εστιάζεται
και στον ανταγωνισμό (competitor-oriented). Πρέπει να
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μάχνει

για

αδύνατα σημεία του ανταγωνιστή και να επιτίθεται εναντίον αυτών των
σημείων.

Χαρακτηριστικό

είναι

το

παράδειγμα

στην

αγορά

των

κομπιούτερ, όπου ενώ όλοι έχαναν εκατομμύρια, η Digital Equipment
Corporation είχε μεγάλα κέρδη ανακαλύπτοντας την αδυναμία της IBM
στα

μικρά

computer.

Πλέον

όλο

και

περισσότερες

επιτυχημένες

καμπάνιες μάρκετινγκ 8α βασίζονται και 8α σχεδιάζονται με δάση τις
στρατιωτικές εκστρατείες. Τελικά, το μάρκετινγκ ίσως να είναι ένας
πόλεμος, στον οποίο ο ανταγωνιστής είναι ο εχθρός και ο στόχος είναι
να κερδιθεί η μάχη (Ries και Trout, 1986).
Σύμφωνα με τον Ries (1988), στον πόλεμο και στο μάρκετινγκ,
στόχος είναι να κερδίσεις έδαφος-μερίδιο αγοράς. Αλλά αυτό δεν μπορεί
να γίνει αν πρώτα δεν κάνεις κάτι για τον εχθρό-ανταγωνιστή, ο οποίος
κατέχει την περιοχή που θέλεις. Στον πόλεμο του

μάρκετινγκ η

επιχείρηση πρέπει πρώτα να εξουδετερώσει τον αντίπαλο που "κατέχει"
τον πελάτη. Με άλλα λόγια πρέπει να εκτοπίσει τον ανταγωνιστή (όπως
έκανε η Mercedes με την Cadillac).
Μέχρι αυτό το σημείο, είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε ορισμένες
αναλογίες μεταξύ στρατιωτικής (Millitary) και επιχειρηματικής (business)
στρατηγικής. Το (στρατιωτικό) πεδίο της μάχης αντιστοιχεί με την
(επιχειρησιακή) αγορά (marketplace) καθώς και με τα επιχειρησιακά
περιβάλλοντα-οικονομικό,

κοινωνικό,

πολιτικό

και

τεχνολογικό.

Οι

στρατιωτικοί πόροι αντιστοιχούν με πολλούς πόρους της επιχείρησης,
όπως

εργοστάσια,

ανθρώπινο

δυναμικό,

εργαστήρια,

συστήματα

μεταφοράς, χρηματικοί πόροι, φήμη και όνομα της επιχείρησης κ.α.
(Σιώμκος, 1995).
Αν και οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν εδώ και καιρό όρους όπως
"πόλεμος τιμών" και "διείσδυση στην αγορά" συζητώντας ανταγωνιστικές
ενέργειες, το μάρκετινγκ ως πόλεμος δεν έγινε δημοφιλές ανάμεσα
στους θεωρητικούς του μάρκετινγκ μέχρι τις αρχές του 1980. Οι Oxenfelt
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και Moore το 1978 έθεσαν τα θεμέλια προτείνοντας ότι οι αγορές πρέπει
να θεωρούνται ως "αγώνες μεταξύ μεμονωμένων επιχειρήσεων για
βραβεία μάρκετινγκ μεγάλης αξίας, από τα οποία οι καταναλωτές είναι το
μεγαλύτερο βραβείο". (Rindfleisch, 1996).
Το

1981,

παραλληλισμό

οι

Kotler

αυτό

και

Singh

και καθαρά

επίσημα

υπογράμμισαν

εισήγαγαν
έναν

τον

αριθμό από

ρυθμιστικές στρατηγικές, για επιθετικό και αμυντικό πόλεμο μάρκετινγκ.
Στα

εισαγωγικά

αυξανόμενη

τους

ανάγκη

σχόλια,

οι

συγγραφείς

προτείνουν

των επιχειρήσεωννα αναπτύξουν

ότι

"η

στρατηγικές

επικεντρωμένες στον ανταγωνισμό, για να κερδίσουν μερίδιο αγοράς, θα
οδηγήσει τους μάνατζερ
στρατιωτική

επιστήμη".

να στραφούν
Ο

όλο και

παραλληλισμός

αυτός

περισσότερο στην
κέρδισε

ακόμη

περισσότερη υποστήριξη με τη δημοσίευση του "Marketing Warfare" των
Ries και Trout το 1986. Σύμφωνα με αυτούς, κάποιος που θέλει να
πολεμίσει τον ανταγωνιστή του είναι καλό να γνωρίζει το που θα
χτυπήσει.

Ο

χώρος

που γίνονται

οι

μάχες στο

μάρκετινγκ είναι

σκοτεινός, με πολλές περιοχές που δεν έχουν ερευνηθεί και βαθιές
παγίδες. Βρίσκεται μέσα στο μυαλό. Το μυαλό είναι το πεδίο της μάχης.
Ένα έδαφος που είναι δύσκολο να το κατανοήσεις. Πρόκειται για ένα
διανοητικό πόλεμο, σε ένα πεδίο μάχης που κανείς δεν έχει δει. Ένας
καλός στρατηγός μελετάει προσεκτικά το έδαφος και την θέση του
εχθρού. Στον πόλεμο του
που

κατέχουν

οι

μάρκετινγκ ενδιαφέρει να βρεθούν οι θέσεις

επιχειρήσεις,

καθώς

και

ποιες

είναι

αυτές.

Ο

σχεδιασμός του διανοητικού πολέμου δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Οι
περισσότεροι ανταγωνιστές δεν θα γνωρίζουν που γίνεται η μάχη. Στην
στρατιωτική ορολογία, τα υμώματα είναι συνήθως πολύ δυνατές θέσεις,
χρήσιμες για άμυνα. Στο μάρκετινγκ πολλά "υμώματα" έχουν καταληφθεί
και ανήκουν στους ηγέτες, π.χ. το "ύμωμα" χαρτομάντηλα ανήκει στην
Kleenex, το "ύμωμα"

κέτσαπ στη Heinz, το "ύμωμα" κομπιούτερ στην
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IBM. Μερικές επιχειρήσεις αγωνίζονται σκληρά π.χ. το "ύμωμα" cola,
ανήκει στην Coka-Cola, η οποία όμως βρίσκεται υπό συνεχή επίδεση
από την Pepsi-Cola.'Orav ο καταναλωτής χρησιμοποιεί τη μάρκα ενός
προϊόντος, για να χαρακτηρίσει μια κατηγορία προϊόντος, τότε το
"ύμωμα"

στο μυαλό του κατέχεται

πολύ

δυνατά.

Ένας

στρατηγός

μάρκετινγκ πρέπει να είναι ευέλικτος έτσι ώστε να προσαρμόζει την
στρατηγική στην κατάσταση και όχι το αντίθετο, να είναι τολμηρός, να
γνωρίζει τα γεγονότα να είναι τυχερός και τέλος να γνωρίζει τους
κανόνες και τις αρχές του παιχνιδιού.
Τα κοινά σημεία ανάμεσα στον πόλεμο και το μάρκετινγκ είναι
αρκετά και παρέχουν μια βάση έτσι ώστε να φαίνεται απόλυτα φυσικός ο
συσχετισμός

αυτός.

Αλλά

παρόλες

τις

σημαντικές

ομοιότητες

ο

παραλληλισμός αυτός περιθωριοποιεί τις απαραίτητες διαφορές μεταξύ
αυτών

των

δύο

τόσο

διαφορετικών

περιοχών.

Ο

Keegan

(1994)

υποστηρίζει ότι είναι δύσκολο να εξισώσουμε την αβεβαιότητα και την
βία

του

πολέμου

με

οποιαδήποτε

άλλη

ανθρώπινη

ενέργεια.

Ο

παραλληλισμός του μάρκετινγκ ως πολέμου δίνει στους μάρκετερ ένα
κίνητρο, δηλαδή, να νικήσουν τους ανταγωνιστές και να αποκτήσουν ένα
στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Rindfleisch, 1996).
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2.2 ΚΡΙΤΙΚΗ

Η

χρησιμοποίηση

-αλλά

και

η εφαρμογή-

της

στρατιωτικής

ορολογίας στο μάρκετινγκ έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο κριτικών
από διάφορους συγγραφείς της ηθικής του

μάρκετινγκ, οι

οποίοι

υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθείται κοινωνικά
ανεύθυνη και ανήθικη συμπεριφορά. Πιστεύουν ότι ο παραλληλισμός
επιτρέπει στους μάρκετερ να δικαιολογήσουν (τόσο στους εαυτούς τους
όσο

και

στους

άλλους),

ανεύθυνες

και

ανήθικες

δραστηριότητες

βλέποντας αυτές τις πράξεις ως αναπόφευκτες και αποδεκτές τακτικές,
απαραίτητες

για την επιβίωσή τους στο στρατηγικό

πεδίο

μάχης.

(Rindfleisch, 1996).
Οι Kotler και Singh (1981) πιστεύουν ότι ο παραλληλισμός αυτός
έχει

μια

σημαντική

επίδραση

στη

διεξαγωγή

της

επιχειρηματικής

στρατηγικής. Η πραγματική ερώτηση είναι αν η χρήση της "πολεμικής"
γλώσσας στις επιχειρήσεις είναι απλά περιγραφική

ή αν

βοηθάει

πραγματικά στη σκέμη και στο σχεδιαμό ανταγωνιστικής στρατηγικής.
Πιστεύουν ότι το κάνει και δείχνουν πως αρχές σχεδιαζόμενες για
στρατιωτικές στρατηγικές εφαρμόσθηκαν σε τρεις κρίσιμους χώρους
επιχειρηματικών αποφάσεων δηλαδή, στον καθορισμό αντικειμενικών
στόχων, στην ανάπτυξη στρατηγικών επίθεσης

και στην

ανάπτυξη

στρατηγικών άμυνας.
Εξαιτίας του ότι όλοι οι παραλληλισμοί είναι μερικοί και ημιτελείς,
είναι επιτακτικό για τους μάρκετερ να μάξουν και να κατανοήσουν τις
έμφυτες προκαταλήμεις και τις συγκεκριμένες υποθέσεις αυτών που
διαμορφώνουν τις επιστημονικές έρευνες και αυτών που τις εφαρμόζουν
στην πράξη (Rindfleisch, 1996).
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2.3 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Στην στρατιωτική ορολογία ο πόλεμος είναι η σύγκρουση δυο
κρατών ή ομάδων με βίαιη επιβολή της θέλησης στον αντίπαλο
(Κανονισμός Στρατιωτικής Ορολογίας).
Σημαίνει χρήση ισχύος που τελικά καταλήγει στην καταστροφή
των εχθρικών δυνάμεων ή την καθήλωσή τους και τη στέρηση της
ικανότητάς τους για αποτελεσματική δράση. Αυτό σημαίνει'φθορά" των
εχθρικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τον Clausewitz είναι η συνέχιση της
πολιτικής με άλλα βίαια μέσα. Είναι αποτέλεσμα οικονομικών, πολιτικών
ή άλλων διαφορών μεταξύ οργανωμένων κοινωνικών

σχηματισμών.

(Αντωνιάδης, 1997).
Ο πόλεμος μπορεί να πάρει μια ποικιλία μορφών εκτός από τις
οργανωμένες

στρατιωτικές

αναμετρήσεις

(όπως

εξέγερση,

ανταρτοπόλεμος, τρομοκρατία). Κατάσταση πολέμου μπορεί επίσης να
υπάρξει

χωρίς

πραγματική

προσφυγή

στα

όπλα,

όπως

είναι

ο

μυχολογικός πόλεμος (παράρτημα 3). Οι απόμεις στρατιωτικών αλλά και
θεωρητικών σχετικά με τον σκοπό του πολέμου διαφέρουν. Σύμφωνα με
τον Sun Tzu σκοπός στον πόλεμο είναι η νίκη και όχι οι μακροχρόνιες
εκστρατείες. Επίσης δίνει κάποιους κανόνες για τον πόλεμο, εάν οι
δυνάμεις

μας

είναι

δέκα

προς

ένα

απέναντι

στον

εχθρό,

τον

περικυκλώνουμε, εάν είμαστε πέντε προς ένα, να του επιτεθούμε, εάν (οι
δυνάμεις μας) είναι δύο φορές (περισσότερες από) όσο οι εχθρικές
δυνάμεις, να διαχωρίζουμε το στράτευμά μας σε δύο (τμήματα). Εάν
είμαστε ισοδύναμοι μπορούμε να αποδεχτούμε τη μάχη, εάν είμαστε
ελάχιστα κατώτεροι αριθμητικά, μπορούμε να αποφύγουμε τον εχθρό, εάν
είμαστε φανερά κατώτεροι από κάθε άπομη, μπορούμε να φύγουμε
μακριά από τον εχθρό (Sun Tzu, 1995). Σύμφωνα με τον Clausewitz
σκοπός του πολέμου είναι η αναμέτρηση μέχρι την τελική πτώση του
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εχδρού. Σύμφωνα με τον Liddel Hart σκοπός του πολέμου είναι η
καλύτερη κατάσταση της ειρήνης. (Kotler and Singh 1981).
Σύμφωνα με τον Liddel Hart αντικειμενικός σκοπός δεν είναι απαραίτητα
μόνο η επιδίωξη καταστροφής των στρατιωτικών δυνάμεων του αντιπάλου
(Liddel Hart, 1998).

2.3.1 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ο αριδμός των αρχών του πολέμου ποικίλει από εποχή σε εποχή
και από χώρα σε χώρα. Ο Sun Tzu την εποχή του 500 π.χ. είχε δέσει 13
αρχές ενώ ο Ναπολέον είχε δέσει 115 αξιώματα . Οι πιο σημαντικές
αρχές, οι οποίες έχουν πολλά κοινά σημεία με τον ανταγωνισμό στις
επιχειρήσεις είναι οι εξής:
α) Αρχή του αντικειμενικού σκοπού: π αρχή αυτή παίζει τον πιο
σημαντικό ρόλο, γιατί χωρίς σαφώς καδορισμένο αντικειμενικό στόχο
δεν είναι δυνατό να εφαρμοσδούν οι άλλες αρχές.
6)

Αρχή

της

επίδεσης:

αποφασιστικής

σημασίας

αποτελέσματα

επιτυγχάνονται μόνο με την ανάλημη επιδετικής δράσης, γιατί με αυτόν
τον τρόπο π πρωτοβουλία περιέρχεται στον επιτιδέμενο, ο οποίος
διατηρεί ελευδερία κινήσεων και επιβάλλει τη δέλπσή του έναντι του
αντιπάλου. Κρατάει απασχολημένο τον εχδρό, περιορίζει την ικανότητά
του για επίδεση αλλά κυρίως ενισχύει το πδικό και τη μαχητικότητά των
επιτιδέμενων δυνάμεων. Προϋποδέτει όμως, την ύπαρξη κατάλληλων
συνδηκών αλλιώς οδηγεί σε αντίδετα αποτελέσματα,
γ) Αρχή της ενιαίας διοίκησης: επιτυγχάνεται η πλήρης ανάπτυξη και ο
συντονισμός του μαχητικού δυναμικού των υφιστάμενων δυνάμεων. Η
ιστορία διδάσκει ότι η έλλειμη ενιαίας διοίκησης οδηγεί σχεδόν πάντα
στην αποτυχία.
δ) Η αρχή της συγκέντρωσης της ισχύος: η αρχή αυτή δεν αφορά μόνο
τη συγκέντρωση των απαραίτητων δυνάμεων και όπλων προκειμένου να

12

καταφέρουν αποφασιστικό πλήγμα κατά του εχθρού, αλλά αποτελεί και
μέτρο αποτελεσματικότπτας που περιλαμβάνει εκτός από τον αριθμό των
ανδρών, των όπλων των εφεδρειών και των εφοδίων και παράγοντες
όπως π πειθαρχία, το πθικό, το μαχπτικό δυναμικό, π Ηγεσία και π
τακτική χρπσιμοποίπσπ των δυνάμεων.
ε) Αρχή τπς οικονομίας των δυνάμεων: συμβάλλει στπν ενίσχυσπ τπς
συγκέντρωσπς του μαχπτικού δυναμικού και στπ χρπσιμοποίπσπ κατά τον
πιο αποτελεσματικό τρόπο των υπαρχουσών δυνατοτήτων,
στ) Αρχή τπς ευελιξίας: οι ελιγμοί συμβάλλουν στπν απόκτπσπ υπεροχής
και μερικές φορές οδπγούν στπ νίκπ αντιπάλων με μεγαλύτερπ δύναμπ.
ζ)

Αρχή

του

αιφνιδιασμού:

είναι ένα

αποτελεσματικό

όπλο,

γιατί

δημιουργεί πανικό στον εχθρό, μειώνει την ικανότητα του να αναλάβει
δράση και συχνά επιφέρει πτώση του ηθικού του. Δεν πρέπει όμως να
αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο απόκτησης υπεροχής το οποίο πρέπει να
συνοδεύεται από υπεροχή ισχύος με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου
δυνατού αποτελέσματος.
η) Αρχή τπς ασφάλειας: αποβλέπει στο να αποτρέμει τον αιφνιδιασμό και
να επιτραπεί ελευθερία δράσεως. ΓΓαυτό απαιτείται ετοιμότητα και
προστασία των πλευρών και των μετόπισθεν, τα οποία είναι τα πιο τρωτά
σημεία μιας δύναμης.
θ) Αρχή της απλότητας της ενέργειας: απαιτεί τα σχέδια προς εφαρμογή
να μην είναι υπερφορτωμένα με λεπτομέρειες και οι διαταγές να είναι
άμεσες, σαφείς και καθορισμένου

περιεχομένου.

Υπερβολική όμως,

προσήλωση προς την αρχή αυτή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα, γιατί
εμποδίζει την κατανόηση των δυνατοτήτων των νέων όπλων, των νέων
επιστημονικών δεδομένων και της νέας τεχνολογίας,
ι) Αρχή της διατήρησης του ηθικού: η διατήρηση υμηλού

ηθικού

προϋποθέτει γνώση του σκοπού για τον οποίο μάχεται κανείς και
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εμπιστοσύνη στη στρατιωτική ηγεσία, ενώ ενισχύει την πειθαρχία και το
μαχητικό πνεύμα των ανδρών. (Μεγάλη Αμερικανική Εγκυκλοπαίδεια).
Οι αρχές του πολέμου όπως έχουν αναπτυχθεί από τον Clausewitz,
που είναι σχεδόν παρόμοιες με τις παραπάνω, βρίσκουν

απόλυτη

εφαρμογή στον επιχειρηματικό κόσμο. Ακολουθώντας αυτές τις αρχές
μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες για επιτυχία και να
αποφύγει αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή. (Parks,
Pharr, Lockeman, 1994).
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2.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

Η στρατηγική, γενικά, είναι η τέχνη και η επιστήμη της ανάπτυξης
και

χρησιμοποίησης

των

πολιτικών,

οικονομικών,

μυχολογικών

και

στρατιωτικών δυνάμεων μιας χώρας, με σκοπό την υποστήριξη-τόσο σε
καιρό ειρήνης όσο και πολέμου- της εθνικής πολιτικής της. Σύμφωνα με
την καθαρά στρατιωτική έννοια, στρατηγική είναι η τέχνη και η επιστήμη
της χρησιμοποίησης των ενόπλων δυνάμεων μιας χώρας με σκοπό την
επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της εθνικής πολιτικής της, με τη
προσφυγή στη βία ή την απειλή προσφυγής σε αυτήν. Η διαμόρφωση της
στρατηγικής

προϋποθέτει

πρώτα

από

όλα

τη

μελέτη

διαφόρων

παραγόντων. Πρέπει να συμβαδίζει την με την εθνική στρατηγική της
χώρας και τους αντικειμενικού στόχους της. Το γεγονός ότι οι πόλεμοι
κερδίζονται μόνο με την ανάλυμη επιθετικών επιχειρήσεων, καθιστά
υποχρεωτικό για τη στρατηγική να προβλέπει την ανάπτυξη και τη
συντήριση ενόπλων συνάμεων. Όμως η διατήριση των δυνάμεων σε
συνεχή κατάσταση πλήρους πολεμικής ετοιμότητας, δεν ενδείκνυται γιατί
ο οικονομικός φόρτος είναι πολύ μεγάλος που δε συμβαδίζει με την
έννοια της προόδου και της ευημερίας του λαού μιας χώρας.
Αλλοι

παράγοντες

που

επηρεάζουν

τη

διαμόρφωση

της

στρατηγικής είναι: οι συμμαχίες, οι γεωγραφικές θέσεις των αντιπάλων,
οι φυσικοί παράγοντες (όπως η έκταση και η μορφή των μετώπων, τα
βουνά, τα ποτάμια, οι κλιματολογικές συνθήκες), ο πληθυσμός των
περιοχών (όγκος, χαρακτήρες και μυχολογία), η κατάσταση του αντιπάλου
στον οικονομικό, βιομηχανικό και πολιτικό τομέα, το μαχητικό δυναμικό
του εχθρού και οι πιθανές γραμμές εκδήλωσης της δράσης του και τέλος
οι αντιδράσεις των ουδέτερων κρατών. Πολύ σημαντική επίσης είναι και
η μελέτη των αρχών

διεξαγωγής του

πολέμου.

Μετά την τελική

διαμόρφωσή της η στρατιωτική στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει
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σχέδια

εκστρατείας

δυνατοτήτων

των

ικανά

ενόπλων

να

εκμεταλλευθούν

δυνάμεων

της

χώρας,

το

σύνολο

σχέδιο

που

καθορίζει τον ακριβή αριθμό των δυνάμεων για την έναρξη

των
να
των

εχθροπραξιών και τέλος πρόγραμμα κινητοποίησης των απαραίτητων
εφεδρικών δυνάμεων (Μεγάλη Αμερικανική Εγκυκλοπαίδεια).
Η στρατηγική έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα από πολύ παλιά.
Ο αρχαίος κόσμος ανέπτυξε τη στρατγική των μαζικών επιθέσεων με τη
φάλαγγα, τη λεγεώνα ή το ιππικό. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Καίσαρ και ο
Αννίβας σχεδίαζαν τις εκστρατείες τους από πολύ νωρίς. Κατά το
Μεσαίωνα

όμως

επίκεντρο

της

στρατιωτικής

δραστηριότητας

αποτελούσαν οι μάχες και όχι ο στρατηγικός σχεδιαμός. Μόνο όμως στο
Βυζάντιο, κατά τους μέσους χρόνους η στρατηγική αποτελούσε κυρίαρχο
στοιχείο τόσο στη μελέτη όσο και στην άσκηση της τέχνης του πολέμου.
Ο Ναπολέον, η

πρώτπ

μεγάλη

φυσιογνωμία της στρατηγικής

του

σύγχρονου δυτικοευρωπαϊκού κόσμου εισήγαγε την αρχή του μαζικού
σχηματισμού, αντικαθιστώντας τις γραμμές και γωνίες του παρελθόντος,
καθώς και την χρήση βαρέος πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς και
ισχύος πυρός. Δεν διασκόρπιζε τις δυνάμεις του, ούτε τις υποδιαιρούσε,
αλλά τις συγκέντρωνε, ώστε να αποκτήσει μεγάλη ισχύ πυρός εναντίον
των κρίσιμων εχθρικών δυνάμεων και θέσεων. Επέλεγε ο ίδιος το πεδίο
της μάχης και τον χρόνο της αιφνιδιαστικής επίθεσης φέρνοντας τα άκρα
των εχθρικών παρατάξεων σε πολύ δυσχερή θέση (Εγκυκλοπαίδεια
Britanica).
Ο Liddell Hart (1995) στο έργο του "Η Στρατηγική της Έμμεσης
Προσεγγίσεως", υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον
αντίπαλο με άμεση χρήση και σύγκρουση δυνάμεων, αλλά με διαφορές
κινήσεις και ενέργειες να βρούμε και να προσβάλλουμε

"νεύρο" του

αντιπάλου. Σε μια πολεμική αναμέτρηση διακυβεύονται τα πάντα και
εμπλέκονται άπειροι παράγοντες: χρόνος, καιρός, έδαφος, ανθρώπινη
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θέληση, προκαταλήμεις, δοξασίες, εμπεδωμένα στερεότυπα, φόβος, κόπος
πιέσεις, συμπλέγματα, ιστορία, μελλοντικά σχέδια, φανερές και κρυφές
επιδιώξεις κ.α. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί τι αποτελεί το
"νεύρο", πού βρίσκεται το ευαίσθητο σημείο τους πώς, πότε, πόσο και με
τι πρέπει να προσβάλλουμε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό και
πλησιέστερο προς τις επιδιώξεις μας αποτέλεσμα.
Όπως

παρατηρεί

ο

άλλος

διάσημος

θεωρητικός,

ο

Γάλλος

Στρατηγός Beaufre, π κεντρική ιδέα της στρατηγικής της έμμεσης
προσεγγίσεως είναι π ανατροπή της σχέσης των αντιτιθέμεων δυνάμεων
με κάποιο ελιγμό, πριν από τη διαδικασία της μάχης. Αυτός ο τρόπος
ενέργειας ευνοεί εκείνον από τους αντιπάλους που δεν αισθάνεται
αρκετά ισχυρός, για να καταβάλλει τον εχθρό σε έδαφος της εκλογής
του τελευταίου. Η έμμεση προσέγγιση είναι η μόνη που μπορεί να δώσει
ικανοποιητικά αποτελέμστα όταν δεν υπάρχει σαφής υπεροχή δυνάμεων
απέναντι στο αντίπαλο. (Liddell Hart, 1995).
Ο Clausewitz χρησιμοποιεί τη "στρατηγική" για να χαρακτηρίσει
μια μέθοδο πολέμου που συνδέει τα αποτελέσματα ενός αριθμού
στρατιωτικών συγκρούσεων στο χώρο και στο χρόνο. Σκόπος της είναι
να επιτύχει μια ευνοϊκή κατάσταση κατά την οποία ο αντίπαλος δεν θα
έχει πια άλλο τρόπο ενέργειας, σύμφωνα με τη λογική, με πιθανότητα να
αντιστρέμει την πορεία του πολέμου. Γι'αυτό θα πρέπει να υποταχθεί
στην πολιτική θέληση του αντιπάλου του (Nitze, 1981).
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2.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο όρος στρατηγική προέκυμε από την παραδοσιακή στρατιωτική
αντίλημη. Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για τη στρατηγική από τη στιγμή
που ο όρος αυτός υιοθετήθηκε από τη Θεωρία του μάνατζμεντ. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι πιο κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί: Η στρατηγική
εκφράζει τη δράση και την ανάπτυξη προσπάθειας και πόρων για την
υλοποίηση ουσιαστικών αντικειμενικών στόχων. Ή ακόμα, η στρατηγική
συνεπάγεται τον καθορισμό των βασικών μακροπρόθεσμων σκοπών και
αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης και την υιοθέτηση δρόμων
δράσης, καθώς και την κατανομή των πόρων που χρειάζονται για την
πραγματοποίηση αυτών των στόχων. Οι στρατηγικές με ένα σύστημα
κύριων αντικειμενικών στόχων και πολιτικών, καθορίζουν και δείχνουν
την εικόνα της επιχείρησης στο μέλλον. Η στρατηγική διαφέρει από τις
υπόλοιπες δραστηριότητες γιατί περιγράφει: α) τον ουσιώδη χαρακτήρα
της οργάνωσης και β) τους τρόπους που συσχετίζουν την οργάνωση με
το εξωτερικό της περιβάλλον. Ακόμα, η στρατηγική είναι ένα ευρύ
πρόγραμμα

για

να επιτευχθεί

η

υλοποίηση

των

στόχων

και

της

αποστολής (mission) της οργάνωσης. Όπως επίσης, στρατηγική είναι ο
τρόπος ανταπόκρισης της επιχείρησης στο περιβάλλον της στη διάρκεια
του

χρόνου.

Με

τη

στρατηγική

επιτυγχάνεται

η

διασύνδεση

των

πλουτοπαραγωγικών πόρων της επιχείρησης, με τις προκλήσεις και τους
κινδύνους

που

διαφαίνονται

στον

έξω

κόσμο.

Κατ'επέκταση

οι

στρατηγικοί στόχοι, θεμελιώδεις και κρίσιμοι για τη μεγένθυση και
επιβίωση της επιχείρησης, συνδέουν την επιχείρηση με το εξωτερικό της
περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, έχουν εξωτερικό προσανατολισμό, με την έννοια ότι
παρέχουν μια βάση σύγκρισης της δράσης της επιχείρησης σε σχέση με
άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις από τη μία, και από την άλλη σε
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σχέση

με

τις

απαιτήσεις

κ.τ.λ.

του

ευρύτερου

εξωτερικού

της

περιβάλλοντος (Καρασαββίδου-Χατζηγρηγορίου, 1993).
Οι μάνατζερς υιοθετούν μια επιχειρηματική στρατηγική χωρίς να
είναι συνειδητά ενήμεροι για την θεωρητική της πλευρά. Σε σχετικά
μικρές επιχειρήσεις, όπου η ιδιοκτησία και η διοίκηση δεν είναι
ξεχωριστές

λειτουργίες,

η

στρατηγική

δεν

είναι

υπεύθυνος για την πολιτική, είναι ταυτόχρονα
διοίκηση. Όμως, καθώς

τυποποιημένη,

ο

υπεύθυνος για την

η επιχείρηση αναπτύσσεται οι διοικητικές

υπευθυνότητες τείνουν να διαχωριστούν από την ιδιοκτησία και τα ειδικά
θέματα της διοίκησης, όπως η στρατηγική μάρκετινγκ, ανατίθονται σε
άλλα άτομα. Η ανάγκη για μια σαφή στρατηγική γίνεται προφανής
(Chisnall, 1985).
Διακρίνονται τρία επίπεδα στρατηγικής:
*

Η επιχειρησιακή στρατηγική (corporate strategy): Είναι ενέργειες που
πραγματοποιούνται

από

τη

διοίκηση

της

επιχείρησης

για

την

απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της επιλογής και
διαχείρισης

ενός

συνόλου

επιχειρηματικών

μονάδων

που

ανταγωνίζονται σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους ή αγορές
(Γεωργόπουλος, 1996). Επίσης καθορίζει τους στόχους, τους σκοπούς
και τπν πολιτική της επιχείρησης αλλά και τους τρόπους με τους
οποίους θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι (Samson, 1993).
η επιχειρηματική στρατηγική (business strategy): Ονομάζεται

και

ανταγωνιστική στρατηγική. Αναπτύσσεται κυρίως σε επίπεδο τμήματος
και δίνει έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης, των
προϊόντων

ή

υπηρεσιών της επιχείρησης, σε

μια συγκεκριμένη

βιομηχανία ή σε ένα τμήμα της αγοράς που εξυπηρετείται από αυτό
το τμήμα (Hunger-Wheelen, 1996).
η λειτουργική στρατηγική (Functional strategy): Ασχολείται με τη
μεγιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας, οδηγώντας σε μια
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διακριτική ικανότητα (distinctive competence) που δίνει στην εταιρεία
ένα

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα.

Τα

λειτουργικά

τμήματα

αναπτύσσουν στρατηγικές για να συγκεντρώσουν τις δραστηριότητες
και τις ιακνότητές τους με σκοπό να βελτιώσουν την απόδοσή τους.
(Hunger-WHeelen, 1996).
Οι

επιχειρηματικές

προσπαθούν

να

αλλά

και

χρησιμοποιήσουν

οι

στρατιωτικές

τις

δυνάμεις

οργανώσεις

τους

για

να

εκμεταλλευθούν τις αδυναμίες των ανταγωνιστών. Εάν η στρατηγική μιας
οργάνωσης δεν είναι αποτελεσματική τότε η αποδοτικότητα μπορεί να
μην είναι αρκετή έτσι ώστε να εηιτρέμει την επιτυχία. Αντίθετα η
επιτυχία είναι προϊόν της συνεχούς παρακολούθησης των εξωτερικών και
εσωτερικών

συνθηκών

και

της

διαμόρφωσης

και

εφαρμογής

της

προσαρμογής σε αυτές τις καταστάσεις. Το στοιχείο του αιφνιδιασμού
παρέχει τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και στην στρατιωτική και
στην επιχειρηματική στρατηγική. Μια βασική διαφορά ανάμεσα στην
στρατιωτική

και

στην

επιχειρηματική

στρατηγική

είναι

ότι η

επιχειρηματική στρατηγική, διαμορφώνεται, εφαρμόζεται και αξιολογείται
με βάση την υπόθεση του ανταγωνισμού, ενώ η στρατιωτική στρατηγική
βασίζεται στην υπόθεση της σύγκρουσης. Παρόλα αυτά, η στρατιωτική
σύγκρουση και ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός είναι τόσο όμοια ώστε
πολλές τεχνικές στρατηγικής διοίκησης εφαρμόζονται εξίσου και στα
δύο. Ανώτερη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής μπορεί να
υπερκαλύμει την ανωτερότητα σε αριθμούς και πόρους του αντιπάλου.
Τόσο οι επιχειρηματικές όσο και οι στρατιωτικές οργανώσεις πρέπει να
υιοθετήσουν

την

αλλαγή

και

τη

συνεχή

βελτίωση

για

να

είναι

επιτυχημένοι. Πολύ συχνά, οι εταιρείες δεν αλλάζουν τις στρατηγικές
τους όταν οι συνθήκες

του

περιβάλλοντος

και του ανταγωνισμού

υπαγορεύουν την ανάγκη για αλλαγή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει
στην αποτυχία (David, 1995).
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2.6 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ

Τακτική είναι η τέχνη και η επιστήμη της διεξαγωγής της μάχης
και έχει σχέση με την προσπέλαση ή την προσέγγιση για συμπλοκή, τη
διαθεσιμότητα και διάταξη των στρατευμάτων, τη χρήση των διαφόρων
όπλων και οπλικών συστημάτων και την εκτέλεση κινήσεων για επίδεση
ή άμυνα. Ο Carl von Clausewitz προσδιόριζε την τακτική ως τον
"σχηματισμό και διεξαγωγή κάδε μάχης", ενώ για τη στρατηγική τόνιζε
ότι "αποτελεί τη σχεδιάση του πολέμου, απεικονίζει τις προτινόμενες
οδούς των διαφόρων εκστρατειών που συνιστούν τον πόλεμο και ρυθμίζει
τις μάχες που πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση". Η στρατηγική
περιορίζεται συχνά, από τις τακτικές δυνατότητες των εμπλεκόμενων
δυνάμεων, η τακτική δε με τη σειρά της, εξαρτάται από τον στρατηγικό
σχεδίασμά και την διεξαγωγή των εκστρατειών. Στην πραγματικότητα, η
στρατηγική και η τακτική αλληλοεπικαλύπτονται πολύ συχνότερα από ότι
όχι. Οι βασικές αρχές της τακτικής, είναι ο αιφνιδιασμός, η μυστικότητα,
η παραλλαγή, η ασφάλεια και η συλλογή πληροφοριών. Τα στοιχεία της
τακτικής έχουν διαδικό χαρακτήρα. Επίθεση και άμυνα, συνοχή και
διασπορά, προστασία και κινητικότητα, ηθικές και υλικές αξίες, είναι
αναλλοίωτα στοιχεία της τακτικής διαμέσου των αιώνων, ανεξάρτητα από
τις

μεταβολές

στα

οπλικά

συστήματα

και

στις

επικοινωνίες

(Εγκυκλοπαίδεια Britanica).
Η
"ρυθμίζω"

λέξη τακτική προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη
και

σημαίνει

τη

χρησιμοποίηση

και

τοποθέτηση

των

στρατευμάτων στη μάχη. Η στρατηγική, ασχολείται με το ποιες μάχες
αξίζει να γίνουν πρώτα, αλλά και με όλες τις δραστηριότητες πριν από
την μάχη που καθορίζουν πως θα χρησιμοποιηθούν τα στρατεύματα με
τον καλύτερο τρόπο. (Czepiel, 1992).
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Οι στρατοί της αρχαιότητας ήταν σχετικά μικροί και η έκβαση των
μαχών εξαρτιόταν κυρίως από την τεχνική χρήσης των όπλων και την
τεχνολογία που διέθεταν, καθώς και από τις ικανότητες του ηγέτη που
τους διοικούσε. Τα όπλα τους ήταν πολύ απλά και μπορούσαν να τα
συντηρούν μόνοι τους. Δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα για τις γραμμές
επικοινωνιών και ανεφοδιασμού τους, γιατί ζούσαν με αυτά που υπήρχαν
στις περιοχές που βρισκόταν. Στην πραγματικότητα αυτό που ονομάζεται
'στρατηγική'

αναπτύχθηκε

όταν

άρχισαν

να

τίθονται

προβλήματα

ανεφοδιασμού. Τότε η τακτική έχασε την πρωτεύουσα σημασία της και
μια νεά πλευρά του πολέμου ήρθε στο προσκήνιο, η στρατηγική. Από το
19ο αιώνα, μέχρι και τον Β'παγκόσμιο πόλεμο η έκβαση των πολέμων
εξαρτιώταν όλο και περισσότερο από τα στοιχεία της οργάνωσης και της
λογιστική υποστήριξης, με άλλα λόγια από την ικανότητα σχηματισμού,
εκπαίδευσης και ανάπτυξης μεγάλων στρατών και από τις δυνατότητες
τροφοδοσίας και ανεφοδιασμού τους στο πεδίο της μάχης (Αντωνιάδης,
1997).
Στη θεωρία του πολέμου, η στρατηγική και η τακτική θεωρούνται
ιδιαίτεροι τομείς. Η στρατηγική έχει άλλες διαστάσεις από την τακτική.
Έχει δηλαδή ευρύτερο τομέα εφαρμογής ως προς τον χώρο και τον
χρόνο και αναφέρεται σε ευρύτερες στρατιωτικές κινήσεις, ενώ η τακτική,
αντίθετα. Η στρατηγική μπορεί να θεωρηθεί ως προεισαγωγή στη μάχη,
ενώ η τακτική είναι η δράση κατά την ίδια τη μάχη. Στρατηγικές
κινήσεις είναι η προώθηση των στρατιωτικών μονάδων σε κατάλληλες
θέσεις μάχης, ώστε να περιορίσουν τις επιλογές και την ευελιξία των
δυνάμεων του αντιπάλου. Η στρατηγική και η τακτική δεν είναι εύκολο
να διαχωρισθούν στην πράξη.

Οι στρατηγικοί ελιγμοί, όπως είναι η

διείσδυση, ο εγκλωβισμός κ.τ.λ. είναι και τακτικοί. Ο ένας τομέας
εμπλέκεται με τον άλλο, όπως απέδειξαν οι Α'και Β' Παγκόσμιοι
πόλεμοι που διεξήχθησαν κατά ξηρά, θάλασσα και αέρα. Πράγματι
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ιδιαίτερα κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, οι επί τόπου διοικητές έπρεπε
να ασχολούνται τόσο με τη διεξαγωγή της μάχης όσο και με το ευρύτερο
στρατηγικό έργο, όπως ήταν οι σχεσεις με τους συμμάχους, οικονομικά
προβλήματα, ακόμη και πολιτικά ζητήματα (Εγκυκλοπαίδεια Britanica).
Η διάκριση τακτικής και στρατηγικής γίνεται πιο δύσκολη στους
σύγχρονους
δυνάμεων

πολέμους, στους οποίους συμμετέχει
σε

εκτεταμένα

συνεχή

μέτωπα

μεγάλος αριθμός

(Μεγάλη

Αμερικανική

Εγκυκλοπαίδεια).
Σχετικά με τη στρατηγική και την τακτική ο Sun Tzu τόνισε:
"Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να δουν την τακτική με την οποία νικώ,
αλλά αυτό που κανένας δεν μπορεί να δει, είναι η στρατηγική από την
οποία βγήκε εξελικτικά η νίκη' και 'Μην επαναλαμβάνετε την τακτική
που σας βοήθησε να κερδίσετε μια νίκη, αλλά αφήστε τις μεθόδους σας
να διαμορφώνονται από την ατελείωτη ποικιλία των περιστάσεων" (Sun
Tzu, 1995).
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2.7 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η τακτική είναι η μέδοδος, το σχέδιο ή ο τρόπος για την επίτευξη
στόχων που εντάσσονται στην ευρύτερη πολιτική

της επιχείρησης

(Χρυσοβιτσιώτη-Σταυρακοπούλου, 1995).
Είναι ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σχέδιο για το πώς, πότε και
που δα εφαρμοσδεί μια στρατηγική. Συγκριτικά με τις στρατηγικές, οι
τακτικές είναι πιο περιορισμένενες από άπομη περιεχομένου και πιο
σύντομες από άπομη χρόνου.
Μπορούν να δεωρηδούν ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο σχεδίασμά
και στην εφαρμογή μιας στρατηγικής. Μερικές από τις υπάρχουσες
τακτικές, για την εφαρμογή ανταγωνιστικής στρατηγικής, είναι αυτές που
σχετίζονται με το χρόνο (πότε) και αυτές που σχετίζονται με την
τοποδεσία στην αγορά (πού). Αυτές που σχετίζονται με τον χρόνο (timing
tactics), συμπεριλαμβάνουν το να είσαι πρώτος (first mover), βραδύτερος
(late mover) ή τελευταίος (last mover) σε μια γραμμή προϊόντος ή σε μια
βιομηχανία. Οι τακτικές που σχετίζονται με την τοποδεσία στην αγορά
(market location tactics), μπορεί να είναι επιδετικές ή αμυντικές (HungerWheelen, 1996).
Οι επιχειρήσεις δα πρέπει να σκέφτονται πρώτα τις τακτικές και
ύστερα

τη

στρατηγική.

Αυτό

σημαίνει

ότι

δεν

πρέπει

πρώτα

να

αποφασίζουν τι δέλει να κάνει η επιχείρηση και μετά να προσπαδίσουν
να βρουν τον τρόπο με τον οποίο δα γίνει αυτό. Το μάρκετινγκ στις
περισσότερες επιχειρήσεις

λειτουργεί

ως εξής:

Πρώτα

η

διοίκηση

αποφασίζει τι δέλει να κάνει (π.χ. αύξηση μεριδίου αγοράς) στη συνέχεια
πως δα το κάνει και επικοινωνεί με το διαφημιστικό τμήμα και με τους
ανδρώπους στην έρευνα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η διοίκηση να
φτάσει στην μπροστινή γραμμή (front line) και να δει τι μπορούν να
κάνουν όλοι μαζί. Στη συνέχεια να καδορίσει, τη δυνατή αύξηση του
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μεριδίου

αγοράς.

Όταν

γίνουν

αυτές

οι

ενέργειες

μπορούν

να

προσαρμόσουν τπν στρατπγική τους (Ries, 1988).
Η στρατπγική ασχολείται με το βαθμό στον οποίο τα πραγματικά
αποτελέσματα ανταποκρίνονται στα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι τακτικές
είναι οι πραγματικές ενέργειες που ελέγχονται πλήρως από αυτόν που
ενεργεί. Σε αντίθεση με τη στρατηγική, οι τακτικές είναι εσωτερικές και
το κριτήριο με το οποίο κρίνονται δεν είναι η αποτελεσματικότπτα αλλά
π αποδοτικότητα (Czepiel, 1992). Η στρατηγική πρέπει να ακολουθεί την
τακτική. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία της τακτικής είναι ο τελικός και ο
μόνος στόχος της στρατηγικής. Αν η στρατηγική δεν συνεισφέρει στην
τακτική, τότε θεωρείται λανθασμένη, όσο καλά και αν έχει παρουσιασθεί.
Πρέπει να αναπτύσεται από κάτω προς τα πάνω (bottom up) και όχι από
πάνω προς τα κάτω (top down).
Μόνο ένας στρατηγός (μάνατζερ) με γνώση των γεγονότων στο
πεδίο της μάχης, μπορεί να αναπτύξει μια αποτελεσματική στρατηγική.
Πρέπει να έχει τη δυνατοτπα να ξεπεράσει τις δυσκολίες στην εφαρμογή
της τακτικής προκειμένου να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους.
Η γνώση της τακτικής βοηθάει στην ανάπτυξη της στρατηγικής.
(Ries και Trout, 1986).

25

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ
3.1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Σημείο εκκίνησης αλλά και τερματισμού κάδε επιχειρηματικής
δράσης είναι ο αγοραστής, και πιο συγκεκριμένα οι ανάγκες του. Ο
ανταγωνισμός, συνήδως, εμφανίζεται όταν η προσφερόμενη ποσότητα
είναι μεγαλύτερη από τη ζητούμενη. Καθώς η διαφορά αυτή μεγαλώνει,
τόσο ο ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος (Μάλλιαρης, 1990).
Παίζει καθοριστικό ρόλο για την οποιαδήποτε απόφαση στο
μάρκετινγκ. Αποφάσεις που αφορούν τα προϊόντα της επιχείρησης, την
τιμολόγησή τους, τη διανομή καθώς και την προβολή τους, εξαρτώνται
έμμεσα ή και πολές φορές άμεσα από την κατάσταση του ανταγωνισμού
(Σιώμκος, 1995).
Ο

ανταγωνισμός

είναι

μια

πολύ

σημαντική

μεταβλητή

στη

στρατηγική διαδικασία όχι όμως και η πρώτη που πρέπει να απασχολήσει
την επιχείρηση. Το γεγονός ότι η επιχειρησιακή στρατηγική πολλές
φορές αρχίζει με την ανάλυση του ανταγωνισμού αποτελεί μια μυωπική
άπομη για τη στρατηγική. Μπορεί να κάνει την επιχείρηση να αγνοήσει
άλλες επικερδείς ευκαιρίες, εκτός του ανταγωνιστικού πεδίου. Το πρώτο
βήμα στη στρατηγική διαδικασία είναι η αναγνώριση, από τον CEO και
την διοικητική ομάδα, του πιο σημαντικού επιπέδου της επιχείρησης με
σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικού πλεονεκτήματος. Στη συνέχεια πρέπει
να γίνει αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.
Τελικά η ανάλυση του ανταγωνισμού αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της
στρατηγικής όχι όμως το μόνο (Robert 1990).
Η φύση και ο βαθμός του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει μία
επιχείρηση

στην

αγορά

εξαρτώνται
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από

ορισμένους

σημαντικούς

παράγοντες που ονομάζονται δυνάμεις ανταγωνισμού. Στο υπόδειγμα του
Porter αναφέρονται οι εξής πέντε κύριες δυνάμεις ανταγωνισμού:
*

η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών

*

η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών

*

η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών

*

η ένταση του αντγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων

*

η πίεση ή απειλή από υποκατάστατα προϊόντα.
Για

τη

διαμόρφωση

της

ανταγωνιστικής

της

στρατηγικής

η

επιχείρηση πρέπει να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες
αυτοί καθορίζουν τόσο τη δομή του βιομηχανικού κλάδου όσο και τη
μορφή των επιπτώσεων που συνεπάγονται σ'αυτή (Ευθύμογλου, 1990).
Όταν ο μάνταζερ αξιολογήσει τους παράγοντες του ανταγωνισμού
που επηρεάζουν την βιομηχανία, μπορεί να αναγνωρίσει τις δυνάμεις και
τις αδυναμίες της επιχείρησής του. Τότε θα αναπτύξει ένα σχέδιο
δράσης που θα περιλαμβάνει: α) τοποθέτηση της επιχείρησης, με τέτοιο
τρόπο, ώστε οι ικανότητές της να παρέχουν την καλύτερη άμυνα,
απέναντι στις ανταγωνιστικές δυνάμεις, β) να επηρεάσει την ισορροπία
των δυνάμεων μέσα από στρατηγικές κινήσεις, βελτιώνοντας τη θέση της
επιχείρησης, και γ) να εκμεταλλευθεί τις αλλαγές στη βιομηχανία, πριν
τις αναγνωρίσουν οι άλλοι, και να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική
(Porter, 1979).
Η στρατηγική η οποία θα ακολουθηθεί θα πρέπει να επιλεγεί με
πολύ προσοχή, ανάλογα με την ένταση του ανταγωνισμού και τον ρυθμό
ανάπτυξης

της

αγοράς.

Είναι

χαρακτηριστικό

το

γεγονός

ότι

ο

ανταγωνισμός είναι συνήθως πιο έντονος σε σταθερές αγορές παρά σε
αυτές που αναπτύσσονται γρήγορα (Hamermesh and Silk, 1979).
Ο

καλύτερος

τρόπος

για

να

χειριστεί

μια

επιχείρηση

τον

ανταγωνισμό είναι να προβλέμει την στρατηγική του κάθε ανταγωνιστή
και μετά να διαχειριστεί τη δική της στρατηγική με τέτοιο τρόπο έτσι
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ώστε να έχει μια θέση πρόλημης (proactive) ενώ ο ανταγωνιστής μια
δέση αντίδρασης ( reactive). Τα βήματα για να επιτευχθεί μια θέση
πρόλημης είναι τα εξής:
*

καθορισμός

των

ανταγωνιστών,

στους

οποίους

απευθύνεται

στρατηγική.
*

πρόβλεμη της μελλοντικής στρατηγικής κάθε πιθανού ανταγωνιστή

*

σχεδιασμός του προφίλ των ανταγωνιστών

*

διαχείρηση της στρατηγικής του ανταγωνιστή

*

εξουδετέρωση των περιοχών υπεροχής του ανταγωνιστή

*

επιλογή του ανταγωνιστή

(Robert, 1990)
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η

3.2 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Το

μάρκετινγκ

δημιουργεί

αξία

(value)

για

την

επιχείρηση,

δημιουργώντας αξία για τους καταναλωτές. Η δημουργία της αξίας για
τους καταναλωτές αποτελεί την ουσία του προσανατολισμού μάρκετινγκ.
Δεν

αρκεί

όμως

μόνο αυτό για. την

επιτυχημένη

λειτουργία

της

επιχείρησης, με δεδομένο μάλιστα τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά.
Θα πρέπει παράλληλα η επιχείρηση να στηριχθεί στη δημιουργία
ανταγωνιστικού
επιτυχημένες

πλεονεκτήματος
επιχειρήσεις

(competitive

αναπτύσσουν

και

advantage).
διατηρούν

Οι
κάποιο

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διαδικασία προσφοράς αξίας στους
καταναλωτές. Το πλεονέκτημα αυτό καθορίζει τις οικονομικές απολαβές
της επιχείρησης. Επομένως, δα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο
κεντρικός σκοπός του μάρκετινγκ είναι η δημιουργία και η διανομή
αξίας. Το κάδε ένα από τα μέρη της λειτουργίας του μάρκετινγκ δα
πρέπει να καθοδηγείται από στόχους δημιουργίας αξίας για τους
καταναλωτές και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης μπορεί να προκύμει από
οποιαδήποτε

λειτουργία

ή

δραστηριότητά

της.

Τα

περισσότερο

συνηθισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προκύπτουν από:
1. Καινοτομία και ποιότητα προϊόντων(π.χ. P&G)
2. Τεχνολογία (π.χ. Texas Instruments, DuPont).
3. Μέθοδο διανομής ή πωλήσεων (π.χ. Coca-cola, Avon, Gillette)
4. Βαθμό ελέγχου των πρώτων υλών (π.χ. επιχειρήσεις πετρελαίου,
μπύρας, διαμαντιών).
5. Γνώση της συγκεκριμένης αγοράς (π.χ. Sears, Nerrill Lynch).
6. Προσφερόμενες υπηρεσίες στους πελάτες ή και στους λιανεμπόρους
(π.χ. Fibro-Lay’s).
(Σιώμκος, 1995)
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Σήμερα ο χρόνος αποτελεί ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλενέκτημα.
Ο τρόπος που οι επιχειρήσεις ηγέτες χειρίζονται τον χρόνο -στην
παραγωγή, στήν ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην εισαγωγή τους στην
αγορά, στις πωλήσεις και στη διανομή- αντιπροσωπεύει την πιο δυνατή
νέα πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σαν στρατηγικό όπλο ο
χρόνος είναι ισοδύναμος με το χρήμα, την παραγωγικότητα, την ποιότητα
ακόμα με την καινοτομία (Stalk, 1989).
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3.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Οι ανταγωνιστές σε μια συγκεκριμένη αγορά-στόχο διαφέρουν ως
προς τους στόχους και τους πόρους και συνεπώς στη στρατηγική που
ακολουθούν. Μερικές επιχειρήσεις είναι μεγάλες και άλλες μικρές.
Ορισμένες διαθέτουν πολλούς πόρους και άλλες αγωνίζονται να βρούν
κεφάλαια. Κάποιες επιδιώκουν να γίνουν ηγέτες στην αγορά, ενώ
κάποιες άλλες προτιμούν να ακολουθούν τις πρώτες. Κατά κανόνα οι
επιχειρήσεις καταλαμβάνουν διαφορετικές ανταγωνιστικές θέσεις στην
αογρά-στόχο (Kotler, 1994).
Υπάρχουν έξι κατηγορίες στρατηγικών μάρκετινγκ ανάλογα με τη
θέση της επιχείρησης και ανάλογα με το αν η ακολουθητέα στρατηγική
είναι αντιδραστική (reactive) ή προληπτική (proactive). Η επιχείρηση
δηλαδή, μπορεί να εφαρμόζει στρατηγικές που αποτελούν αντίδραση σε
στρατηγικές κινήσεις ανταγωνιστών ή σε εξελίξεις στη βιομηχανία ή
στην αγορά. Μπορεί όμως με κατάλληλες στρατγικές να ενεργεί με
τρόπο που να προλαβαίνει τα γεγνότα ή τις εξελίξεις, ή καλύτερα να
είναι η ίδια παράγοντας των εξελίξεων. Οι θέσεις που μπορεί να έχουν
οι επιχειρήσεις στην αγορά είναι:
*

ηγέτες της αγοράς (Market Leaders)

*

διεκδικητές/ακόλουθοι (Market Calllengers/Followers)

*

αποφεύγοντες τον ανταγωνισμό (Avoid Competition)

(Σιώμκος, 1995)
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις διάφορες στρατηγικές για ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.
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ΠΗΓΗ: Σιώμκος 1995,
ρ. 110.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

3.3.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΗΓΕΤΕΣ

Η επιχείρηση ηγέτης είναι από τους πρώτους που μπήκαν σε μια
αγορά. Ο στρατηγικός στόχος τους είναι να διατηρήσουν την κυριαρχία
τους,

όσον

αφορά

το

μερίδιο

αγοράς,

έναντι

του

αυξανόμενου

ανταγωνισμού, καδώς η αγορά αναπτύσσεται. Δύο γεγονότα πρέπει να
προσεχθούν πολύ. Πρώτον η δυναμική της αναπτυσσόμενης αγοράς και
δεύτερον το γεγονός ότι ο όγκος των ηωλήσεων πρέπει να συνεχίσει να
αυξάνει σε ένα ρυθμό ίσο με αυτό της συνολικής αγοράς ηροκειμένου
η επιχείρηση-ηγέτης να διατηρήσει τη θέση της.
Οι στόχοι μάρκετινγκ μιας επιχείρησης-ηγέτης είναι:
-

να διατηρήσουν τους υπάρχοντες πελάτες, επιβεβαιώνοντας ότι αυτοί
οι πελάτες θα μείνουν πιστοί στη μάρκα, αλλά και προσπαθώντας να
βελτιώσουν την ικανοποίησή τους από τη συγκεκριμένη μάρκα,
ενθαρρύνοντας την επαναλαμβανόμενη αγορά και μειώνοντας την
ελκυστικότητα άλλων μαρκών.

-

να

ηροκαλέσουν

επιλεκτική

ζήτηση

ανάμεσα

στους

όμιμους

αποδέκτες (later adopters), με καλά μέτωπο ή διαφοροποιημένη
τοποθέτηση απέναντι στις ανταγωνιστικές προσφορές (Walker, Boyd,
Larreche, 1996).
Η επιχείρηση αυτή οδηγεί συνήθως τις άλλες επιχειρήσεις σε
αλλαγές τιμών, σε εισαγωγή νέων προϊόντων και σε ένταση της
προώθησης. Μπορεί εύκολα να ξεφύγει από την πορεία της και να
περιέλθει στη δεύτερη ή τρίτη θέση. Μπορεί να ηροκύμει μια καινοτομία
σε κάποιο προϊόν, η οποία να την βλάμει (η.χ. το παυσίπονο Tylenol που
δεν περιέχει ασπιρίνη πήρε τα πρωτεία από την ασπιρίνη Bayer). Μπορεί
επίσης να φαίνεται απαρχαιωμένη σε σχέση με νέες και πιο "ζωντανές"
αντιπάλους. Κάνει συντηρητικές δαπάνες επειδή περιμένει δύσκολες
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εποχές, ενώ, η επιχείρηση διεκδικητής κάνει σημαντικές δαπάνες.
Προκειμένου να παραμείνει στην πρώτη δέση δρα σε τρία μέτωπα:
ί) Αύξηση της συνολικής ζήτησης με:
α) νέοι

χρήστες:

Κάδε

κατηγορία

προϊόντος

έχει

τη

δυνατότητα

προσέλκυσης αγοραστών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το προϊόν ή το
αποφεύγουν λόγω της τιμής του ή λόγω του ότι δεν διαδέτει κάποια
χαρακτηριστικά.
χρήστες

Ο

κατασκευαστής

εφαρμόζοντας

διείσδυσης

στην

αγορά,

τις

μπορεί

ακόλουδες

στρατηγική

να

αναζητήσει

στρατηγικές:
νέας

αγοράς,

νέους

στρατηγική
στρατηγική

γεωγραφικής επέκτασης.
6) νέες χρήσεις: Οι αγορές μπορούν να επεκταδούν με την ανακάλυμη
και την προώδηση νέων χρήσεων του προϊόντος. Καδήκον της
εταιρείας είναι να παρακολουδεί που χρησιμοποιούν οι πελάτες της το
προϊόν. Οι μελέτες του Von Hippel δείχνουν ότι τα περισσότερα νέα
βιομηχανικά προϊόντα τα είχαν προτείνει αρχικά πελάτες, παρά τα
εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας.
γ) περισσότερη χρήση του προϊόντος: Μια τρίτη στρατηγική επέκτασης
της αγοράς είναι να πεισδεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί περισσότερη
ποσότητα του προϊόντος κάδε φορά.
(Kotler, 1994)
ii) Υπεράσπιση του μεριδίου αγοράς μέσω:
α) συνεχούς καινοτομίας, δηλαδή με την εισαγωγή αλλαγών στο προϊόν,
ώστε να ασκηδεί πίεση σε επιχειρήσεις της δεύτερης δέσης, οι οποίες
δεν μπρούν να δαπανήσουν ανάλογα ποσά για να ακολουδήσουν τις
αλλαγές,
β) οχυρώματος δηλαδή, μέγεδος, συσκευασία και τιμή του προϊόντος που
ικανοποιούν όλες τις προτιμήσεις των καταναλωτών, κρατούν τις
άλλες επιχειρήσεις μακριά από το να κερδίσουν ένα niche της αγοράς
και
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γ) αντιμετώπισης

δηλαδή,

τη

χρήση

χαμηλών

τιμών

και

ισχυρής

προβολής του προϊόντος για να διατηρηθεί η δέση επικράτησης στην
αγορά (Σιώμκος, 1995).
Ο Sun Tzu είπε: Όι παλιοί καλοί πολεμιστές, πρώτα φρόντιζαν να
εξασφαλίσουν τον εαυτό τους από κάδε ενδεχόμενο ήττας και μετά
περίμεναν την ευκαιρία που δα τους επέτρεπε να νικήσουν τον εχθρό",
Εξασφάλιση από μια ήττα προϋποθέτει αμυντική τακτική, ικανότητα να
νικήσεις τον εχθρό σημαίνει να αναλάβεις επίθεση" επίσης "Η τέχνη του
πολέμου μας διδάσκει να μην στηριζόμαστε στην πιθανότητα ότι ο
εχθρός δεν θα έρθει, αλλά στην ετοιμότητά μας να τον υποδεχτούμε όχι
στην ευνοϊκή υπόθεση ότι δεν θα επιτεθεί αλλά μάλλον στο γεγονός ότι
έχουμε κάνει τη θέση μας απρόσβλητη" (Sun Tzu, 1995).
Ο Clausewitz υποστηρίζει ότι η άμυνα αποτελείται από δύο φάσεις:
να περιμένεις το χτύπημα και να το αποκρούσεις. Ο στρατός παίρνει
αμυντική θέση προκειμένου να πολεμίσει γΓαυτήν. Η αμυντική θέση
σημαίνει να βρεις τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο στοιχεία,
αναμονή και απόκρουση και να επιλέξεις το σωστό χώρο και χρόνο
(Baker, 1991).
Σύμφωνα

με

τους

Kotler

και

Singh

(1981)

διακρίνονται

έξι

στρατηγικές άμυνας:
-

Υπεράσπιση θέσης (Position Defense)

-

Πλευρική άμυνα (Flank Position Defense)

-

Προληπτική άμυνα (Pre-emptive Defense)

-

Άμυνα με αντεπιθέσεις (Counter-Offensive Defense)

-

Κινητή άμυνα (Mobile Defense)

-

Άμυνα με αναδίπλωση ή Στρατηγική υποχώρηση (Hedgehog Defense
or Strategic Withdrawal).

Οι περισσότερες αμυντικές στρατηγικές βασίζονται σε τρεις αμυντικές
τακτικές:
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α) κτίσιμο τειχών εισόδου και εξόδου (Raising Structural Barriers): είναι
μια

κίνηση

που

"κλείνει"

τις

εισόδους

επίδεσης

για

τους

προκαλούντες. Μερικά από αυτά τα εμπόδια είναι η προσφορά
πλήρους γραμμής προϊόντων, οι οικονομίες κλίμακας, εμπόδια σε
κανάλια διανομής και σε προμηθευτές, απαιτήσεις σε κεφάλαια, υμηλό
κόστος αλλαγής κ.α.
6) αύξηση αναμενόμενης αντεκδίκησης (Increasing Expected Retaliation):
πράξεις

που

αυξάνουν

την

απειλή

της

αντεκδίκησης

είναι

οι

διαδόσεις για επενδύσεις, η δημιουργία οχύρωσης, η ενθάρρυνση
ικανών ανταγωνιστών, ο παραδειγματισμός, η συγκέντρωση πόρων για
αντεκδίκηση κ.α.
γ) Μείωση παρακίνησης για επίθεση (lowering the inducement for
attack): με μείωση των προσδοκιών για κέρδη στη βιομηχανία και
σωστή διαχείρηση των αξιώσεων των ανταγωνιστών
(Porter, 1985)
iii) Αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω:
α) νέων προϊόντων, η έμφαση εδώ δίδεται στην ποιότητα ή στις
επεκτάσεις γραμμών προϊόντος και
β) αντιμετώπισης δηλαδή, μέσω χαμηλών τιμών και ισχυρής προβολής
του προϊόντος.
(Σιώμκος, 1995).
Οι επιχειρήσεις ηγέτες μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητά
τους ακόμα περισσότερο μέσω της αύξησης του μεριδίου τους στην
αγορά. Σε πολλές αγορές, αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 1% σημαίνει
αύξηση των πωλήσεων κατά δεκάδες εκατομμύρια δολλάρια. Πριν από
μερικά χρόνια το Ινστιτούτο Στρατηγικού Σχεδιασμού ξεκίνησε μια
μελέτη την οποία ονόμασε επίπτωση της Στρατηγικής της Αγοράς πάνω
στα Κέρδη ή PIMS (Profit Impact of Market Strategy) με σκοπό να
εντοπίσει τις πιο σημαντικές μεταβλητές που επηρεάζουν τα κέρδη. Στις
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μεταβλητές-κλειδιά περιλαμβάνονται το μερίδιο αγοράς, η ποιότητα του
προϊόντος και μερικές άλλες (Kotler, 1994).
Η προσπάθεια αύξησης του μεριδίου αγοράς, επιφέρει μεγάλη
κερδοφορία στην επιχείρηση κυρίως λόγω οικονομιών κλίμακας, μεγάλης
αγοράς

και

ικανής διοίκησης.

Οι επιχειρήσεις

αυτές

μπορούν

να

επωφεληθούν από ένα ή και από τα τρία αυτά πλεονεκτήματα (Buzzell,
Gale, Sultan, 1975).

3.3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ

Οι επιχειρήσεις που κατέχουν τη δεύτερη, την τρίτη ή και
κατώτερες

θέσεις

σε

ένα

κλάδο

μπορούν

να

χαρακτηριστούν

επιχειρήσεις-διεκδικητές. Αυτές μπορούν να επιτεθούν στην επιχείρηση
ηγέτη και στους άλλους ανταγωνιστές στα πλαίσια της προσπάθειάς τους
να εξασφαλίσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Ο Dolan διαπίστωσε
ότι ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος σε κλάδους με υμηλά πάγια έξοδα,
υμηλά έξοδα διατήρησης αποθεμάτων και στάσιμη πρωτογενή ζήτηση
(Kotler, 1994).
Ο

στρατηγικός

αναπτυσσόμενη

στόχος

αγορά

είναι,

του

διεκδικητή

συνήθως,

να

(Challenger)

κτίσει

το

σε

μια

μερίδιό

του

εξαπλώνοντας τις πωλήσεις του πιο γρήγορα από το συνολικό ρυθμό
ανάπτυξης της αγοράς. Αυτό γίνεται "κλέβοντας" υπάρχοντες πελάτες
από τον ηγέτη της αγοράς ή από άλλους ανταγωνιστές. Η διαδικασία
αυτή περιλαμβάνει ανάπτυξη μιας ανώτερης τεχνολογίας για το προϊόν,
διαφοροποίηση μέσω καινοτομίας, επέκταση γραμμής ή υπηρεσίες για
τους πελάτες, προσφορά χαμηλότερων τιμών ή επικέντρωση σε niche
αγορές όπου ο ηγέτης δεν είναι δυνατός.
Οι διεκδικητές προσελκύονται σε γρήγορα αναπτυσσόμενες αγορές για
τους ακόλουθους λόγους:

36

-

Είναι

πιο εύκολο

να κερδηθεί

μερίδιο αγοράς όταν

η

αγορά

αναπτύσσεται.
-

Το να κερδίσει μια επιχείρπσπ μερίδιο αγοράς αξίζει περισσότερο σε
μια αναπτυσσόμενα αγορά σε σχέση με μια ώριμα αγορά.

-

Ο ανταγωνισμός τιμών είναι λιγότερο έντονος

-

Η πρόωρα συμμετοχή στην αναπτυσσόμενη αγορά 6οη8άει την
επιχείρηση να συμβαδίσει με την τεχνολογία.
Ένας διεκδικητής έχει δύο βασικές στρατηγικές επιλογές, κάθε

μία από τις οποίες περιλαμβάνει διαφορετικούς στόχους μάρκετινγκ και
πράξεις. Όταν ο ηγέτης κατέχει ήδη ένα μεγάλο μερίδιο τότε ο
προκαλών κάνει προσπάθειες για να "κλέμει" τους ήδη υπάρχοντες
πελάτες του ηγέτη. Όταν π αγορά βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της
ανάπτυξης ο προκαλών μπορεί να επικεντρωθεί στο να προσελκύσει
νέους πελάτες (Walker, Boyd, Larreche, 1996).
Δύο βασικές στρατηγικές αρχές εφαρμόζονται:
α) η αρχή του αντικειμενικού σκοπού δηλαδή επιδίωξη ενός ξεκάθαρα
καθορισμένου αποφασιστικού και εφικτού σκοπού και
β) η αρχή της μάζας, δηλαδή επικέντρωση των δυνάμεων έναντι των
αδυναμιών του αντιπάλου.
Αντίθετα από τον πόλεμο, μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει τον αντίπαλό της και τον χρόνο που θα γίνει η επίθεση (Baker,
1991).
Ο επιτιθέμενος μπορεί να επιλέξει να επιτεθεί σε έναν από τους
παρακάτω τρεις τύπους επιχείρησης:
-

Μπορεί να επιτεθεί στην επιχείρηση-ηγέτη:

Η στρατηγική αυτή

εγκυμονεί υμηλό κίνδυνο, αλλά πιθανά ωφέλη και έχει νόημα αν ο
ηγέτης είναι "μευτο-ηγέτης" και δεν εξυπηρετεί καλά την αγορά. Το
"έδαφος" που πρέπει να εξετασθεί είναι η ανάγκη ή η δυσαρέσκεια
του

καταναλωτή.

Αν

ένα τμήμα δεν
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εξυπηρετείται

καθόλου

ή

εξυπηρετείται πλημμελώς, αποτελεί ένα θαυμάσιο στρατηγικό στόχο.
Ο Sun Tzu (Sun Tzu, 1995) λέει "Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι
επιθέσεις σας θα πετύχουν, εάν κάνετε επίθεση μόνο εναντίον
θέσεων που ο εχθρός δεν τις κατέχει αμυντικά.

Μπορείτε

με

βεβαιότητα να εξασφαλίσετε την άμυνά σας, μόνο όταν κρατάτε
θέσεις στις οποίες δεν μπορεί να επιτεθεί ο εχθρός". Η εναλλακτική
στρατηγική είναι να καινοτομήσει πιο πολύ από την επιχείρηση-ηγέτη
σε ολόκληρο το τμήμα.
-

Μπορεί να επιτεθεί σε επιχειρήσεις με παρόμοιο μέγεθος που δεν
λειτουργούν σωστά ή δε διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια: Η
ικανοποίηση του καταναλωτή και εισαγωγή καινοτομιών πρέπει να
εξετασθούν διεξοδικά. Ακόμα και μια κατά μέτωπο επίθεση μπορεί να
αποδώσει, αν οι πόροι της άλλης επιχείρησης είναι περιορισμένοι.

-

Μπορεί να επιτεθεί σε μικρές τοπικές και περιφερειακές επιχειρήσεις
που

δεν

λειτουργούν

σωστά

και

δε

διαθέτουν

τα

απαραίτητα

κεφάλαια: Πολλές επιχειρήσεις απέκτησαν το μέγεθος που έχουν
σήμερα όχι με το να κλέβουν η μία τους πελάτες της άλλης, αλλά
καταβροχθίζοντας τα "μικρά μάρια".
(Kotler, 1994).
Ο Sun Tzu (Sun Tzu, 1995) δίνει οδηγίες για μια επίθεση:" Όταν
είμαστε σε θέση να επιτεθούμε, πρέπει να φαινόμαστε αδύναμοι. Όταν
χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις μας, πρέπει να φαινόμαστε ότι αδρανούμε.
Όταν βρισκόμαστε κοντά, πρέπει να κάνουμε τον εχθρό να πιστεύει ότι
είμαστε μακριά. Όταν είμαστε μακριά, πρέπει να τον κάνουμε να πιστεύει
ότι βρισκόμαστε κοντά", 'Επιτεθείτε εναντίον του εχθρού όπου δεν είναι
προετοιμασμένος. Εμφανισθείτε όπου δεν σας περιμένουν".
Σύμφωνα με τους Kotler και Singh (1981) η επιχείρηση-διεκδικητής
έχει στη διάθεσή της πέντε ανταγωνιστικές στρατηγικές επίθεσης.
-

Κατά μέτωπο επίθεση (Frontal attack)
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-

Πλευρική επίθεση (Flanking attack)

-

Κυκλωτική επίθεση (Encirclement attack)

-

Παρακαμπτήριο επίθεση (Bypass attack)

-

Ανταρτοπόλεμος (Guerrilla attack)
Η

επιτιθέμενη

επιχείρηση

μπορεί

να

επιλέξει

ανάμεσα

στις

στρατηγικές επίθεσης και είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα
περισσότερες από μία. Η επιλογή εξαρτάται από την γνώση μιας
επιχείρησης για τον εαυτό της και για τον αντίπαλο (Baker , 1991).
Σύμφωνα με τον Sun Tzu (Sun Tzu, 1995) Έάν γνωρίζεις τον
εχθρό και τον εαυτό σου, δεν έχεις ανάγκη να φοβάσαι το αποτέλεσμα
εκατό μαχών. Εάν γνωρίζεις τον εαυτό σου αλλά όχι τον εχθρό, για κάθε
νίκη που κερδίζεις θα έχεις και μία ήττα. Εάν δεν γνωρίζεις ούτε τον
εαυτό σου ούτε τον εχθρό, θα νικηθείς σε κάθε μάχη". Τελικά ο
προκαλών θα αναπτύξει μια συνολική στρατηγική που θα αποτελείται
από αρκετές ειδικές στρατηγικές (Kotler, 1997).
Μια κατηγορία περιλαμβάνει τις πολύ καλά επικεντρωμένες σε
κάποια αγορά στόχο στρατηγικές (Strong targeted strategies). Αυτές
διακρίνονται σε υμηλού κινδύνου στρατηγικές και σε χαμηλού κινδύνου
στρατηγικές. Επιπλέον υπάρχουν και οι στρατηγικές που γενικά είναι
αδύναμες, κάθε άλλο παρά καινοτόμες, υμηλού κόστους και χαμηλού
κέρδους.

Περιλαμβάνουν

τις

στρατηγικές ποικιλίας του προϊόντος,

καινοτομίας του προϊόντος και εντατικής προβολής του προϊόντος
(Σιώμκος, 1995)
Οι διεκδικητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από τις ακόλουθες
ειδικές επιθετικές στρατηγικές:
-

Στρατηγική εκπτώσεων τιμών: Ο διεκδικητής μπορεί να πουλήσει ένα
συγκρίσιμο

προϊόν

σε

χαμηλότερη

τιμή.

Προκειμένου

να

είναι

επιτυχημένη ο προκαλών πρέπει να πείσει τους αγοραστές ότι το
προϊόν είναι συγκρίσιμο με τον ηγέτη, οι αγοραστές να είναι
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ευαίσθητοι στη διαφορά της τιμής και ο ηγέτης να αρνηθεί να
μειώσει τις τιμές εν όμη της επίθεσης του ανταγωνιστή (π.χ. Best Buy
και Office Depot).
-

Στρατηγική

φθηνότερων

προϊόντων:

Ο

διεκδικητής

μπορεί

να

προσφέρει ένα μέτριας ποιότητας προϊόν σε πιο χαμηλή τιμή. Η
στρατηγική

αυτή

απευθύνεται

σε

τμήματα

αγοραστών

που

ενδιαφέρονται μόνο για την τιμή (π.χ. Little Debbie).
-

Στρατηγική προϊόντων γοήτρου: Ο διεκδικητής εισάγει στην αγορά
ένα προϊόν υμηλής ποιότητας με πιο υμηλή τιμή σε σχέση με τον
ηγέτη (π.χ. Mercedes).

-

Στρατηγική

ποικιλίας

προϊόντος:

Ο

διεκδικητής

εισάγει

μεγαλύτερη

ποικιλία προϊόντων, δίνοντας έτσι στους

μια

αγοραστές

δυνατότητα επιλογής (π.χ. Baskin-Robbins).
-

Στρατηγική καινοτόμων προϊόντων: Ο διεκδικητής προσπαθεί να
καινοτομήσει και να επιτεθεί (π.χ. 3Μ).

-

Στρατηγική βελτίωσης των υπηρεσιών: Ο διεκδικητής προσφέρει
καινούργιες ή καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες (π.χ. IBM, Avis).

-

Στρατηγική καινοτομίας στη διανομή: Ο διεκδικητής

μπορεί

να

αναπτύξει ή να ανακαλύμει ένα νέο κανάλι διανομής (πχ. Avon).
-

Στρατηγική μείωσης κόστους παραγωγής: Ο διεκδικητής επιδιώκει
χαμηλότερο κόστος παραγωγής με πιο αποτελεσματικές αγορές, με
χαμηλότερο εργατικό κόστος και με πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Αυτή η
στρατηγική ήταν πολύ σημαντική για την επιτυχημένη εισβολή των
Ιαπωνικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά.

-

Εντατική διαφήμιση: Ο διεκδικητής αυξάνει τα έξοδα για διαφήμιση
και προώθηση (π.χ. Miller Beer).
Ο διεκδικητής σπάνια βελτιώνει το μερίδιο του εφαρμόζοντας

μόνο μια στρατηγική. Η επιτυχία του εξαρτάται από τον συνδυασμό
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αρκετών αρχών που 8α βελτιώσουν την θέση του με το πέρασμα του
χρόνου (Kotler, 1997).

3.3.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ

Πριν

μερικά

χρόνια

ο

Levitt

έγραμε

ένα

άρθρο

με

τίτλο

"καινοτομικός μιμητισμός (Innovating Imitation)" στο οποίο υποστήριξε ότι
μια στρατηγική μίμησης προϊόντος μπορεί να είναι το ίδιο αποδοτική
όσο και η καινοτομία προϊόντος. Σε τελική ανάλυση ο καινοτόμος
επωμίζεται τα τεράστια έξοδα της δημιουργίας ενός νέου προϊόντος, της
διανομής του, της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης της αγοράς. Η
ανταμοιβή

του

φυσιολογικά

για

όλη

η θέση του

αυτή

τη

δουλειά

και

ηγέτη στην αγορά.

τον

κίνδυνο

Ωστόσο,

είναι

μπορεί

να

εμφανισθεί μια άλλη επιχείρηση, να αντιγράμει ή να βελτιώσει το νέο
προϊόν και να το εισαγάγει στην αγορά. Παρ'όλο που η επιχείρηση δεν
θα ξεπεράσει την επιχείρηση-ηγέτη, η επιχείρηση-ακόλουθος μπορεί να
επιτύχει υμηλά κέρδη, επειδή δεν επωμίσθηκε καινοτομικές δαπάνες. Η
Panasonic σπάνια καινοτομεί αλλά αντιγράφει τα νέα προϊόντα της Sony
και τα πουλάει σε πιο χαμηλές τιμές.
Μια επιχείρηση-ακόλουθος πρέπει να γνωρίζει πως να κρατήσει τους
πελάτες της και να κερδίζει ένα λογικό ποσοστό νέων

πελατών.

Προσπαθεί να εισάγει διακριτικά πλεονεκτήματα στην αγορά-στόχο τηςτόπος

εγκατάστασης,

ακόλουθος

αποτελεί

υπηρεσίες,
βασικό

χρηματοδότηση.

στόχο

επίθεσης

Η
για

επιχείρησηεπιχειρήσεις-

διεκδικητές. Συνεπώς ένας ακόλουθος πρέπει να διατηρήσει χαμηλό το
κόστος παραγωγής και την ποιότητα του προϊόντος και τις υπηρεσίες
υμηλές. Επίσης πρέπει να εισέλθει σε νεοδημιουργούμενες αγορές. Το
να ακολουθεί κανείς τους ηγέτες δεν έιναι το ίδιο με το να αντιγράφει
παθητικά ή κατά γράμμα την επιχείρηση-ηγέτη. Η επιχείρηση-ακόλουθος

41

πρέπει να προδιορίσει μια πορεία ανάπτυξης, η οποία όμως να μην
προκαλεί

αντεκδίκηση

από

την

πλευρά

των

ανταγωνιστών.

Οι

στρατηγικές για τις επιχειρήσεις-ακόλουθους εναι οι εξής:
Επιχείρηση-παραχαράκτπς (Counerfieiter) : αντιγράφει το προϊόν και τη
συσκευασία και το πουλάει στη μαύρη αγορά ή μέσω ανυπόληπτων
εμπόρων. Τέτοιου είδους προβλήματα είχαν π εταιρεία Apple computer
και η Rolex.
Επιχείρηση-αντιγραφές (Cloner): αντιγράφει τα προϊόντα του ηγέτη, τη
διαφήμιση, τη διανομή κ.α. Το προϊόν και η συσκευασία μοιάζουν πολύ
με τον ηγέτη ενώ το όνομα διαφέρει ελάχιστα π.χ. Coko-Cola αντί για
Coka-Cola.

Οι

περισσότεροι

ανταγωνιστές

της

IBM

ξεκίνησαν

αντιγράφοντας τα PC της IBM.
Επιχείρηση-μιμητής (Imitator) : η επιχείρηση-μιμητής αντιγράφει κάποια
πράγματα από τον ηγέτη αλλά διατηρεί κάποια διαφοροποίηση στη
συσκευασία, τη διαφήμιση την τιμή κ.α. Η επιχείρηση-ηγέτης δεν
νοιάζεται για την επιχείρηση-μιμητή με την προϋπόθεση ότι δεν θα
εκδηλώσει εναντίον της επίθεση. Η επιχείρηση-μιμητής βοηθάει την
επιχείρηση-ηγέτη να αποφύγει την κατηγορία της μονοπώλησης.
Επιχείρηση-προσαρμοστής (adapter): παίρνει τα προϊόντα του ηγέτη και
τα προσαρμόζει ή τα βελτιώνει. Μπορεί να επιλέξει να πουλήσει τα
προϊόντα της σε διαφορετικές αγορές για να αποφύγει την άμεση
αντιπαράθεση με τον ηγέτη. Συχνά όμως εξελίσσεται σε διεκδικητή,
όπως

έχει

συμβεί

με

πολλές

ιαπωνικές

επιχειρήσεις

μετά

την

προσαρμογή και τη βελτίωση των προϊόντων που δημιουργήθηκαν αλλού.
(Kotler, 1997).
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3.3.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ NICHE ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι στρατηγικές niche συνεπάγονται την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης
εξειδικευμένης εμπειρίας σε ένα μικρό τμήμα της αγοράς (niche). Το
μικρό αυτό τμήμα δα πρέπει να είναι τόσο μικρό, ώστε να μην είναι
δυνατό να χτυπηθεί με πλάγιους τρόπους από μεγάλες επιχειρήσεις. Θα
πρέπει όμως ταυτόχρονα να είναι τόσο μεγάλο που να εγγυάται στην
επιχείρηση οικονομικά ωφέλη και ανάπτυξη και υποστήριξη κάποιου
ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος (Σιώμκος, 1995).
Οι αγορές niche αποφέρουν μεγάλα κέρδη. Αυτό συμβαίνει κυρίως
γιατί οι επιχειρήσεις αυτές γνωρίζουν πολύ καλά τον πελάτη-στόχο και
έτσι συναντούν και ικανοποιούν τις ανάγκες του πολύ πιο εύκολα σε
σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις. Οι επχειρήσεις αυτές έχουν τρία
καθήκοντα: να δημιουργήσουν niche αγορές, να τις επεκτείνουν και να
τις προστατεύσουν.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Nike η οποία δημιουργεί niche
σχεδιάζοντας παπούτσια για διαφορετικά αθλήματα και ασκήσεις. Στη
συνέχεια επεκτείνεται σχεδιάζοντας διαφορετικά είδη (π.χ.
για

αυτούς

που

περπατάνε

αργά

ή

γρήγορα)

και

παπούτσια
μάρκες (π.χ.

Nike Air Jordans και Nike Αΐτ\ν3^βτ5).Τέλος η Nike θα πρέπει να
προστατέμει την κυριαρχία της από την είσοδο νέων ανταγωνιστών
(Kotler, 1997).
Σύμφωνα με τους Ries και Trout (1986), η στρατιωτική στρατηγική
παρέχει μια χρήσιμη προοπτική στον ανταγωνισμό, σε μια βιομηχανία.
Προτείνουν ότι υπάρχουν τέσσερα είδη πολέμου και ότι το κάθε ένα
είναι χρήσιμο για έναν συγκεκριμένο ανταγωνιστή στη βιομηχανία.
Διακρίνουν:

α) Αμυντικός πόλεμος (Defensive Warfare)
Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές για τον αμυντικό πόλεμο μάρκετινγκ:
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i.

Μόνο ο ηγέτης της αγοράς μπορεί να χρησιμοποιήσει αμυντική
στρατηγική. Τους ηγέτες τους δημιουργούν οι πελάτες και όχι οι
επιχειρήσεις π.χ. IBM.

ϋ. Η καλύτερη αμυντική στρατηγική είναι το θάρρος να επιτεθείς στον
ευατό σου. Ο καλύτερος τρόπος για να ισχυροποιήσεις την θέση σου
είναι, να εισάγεις νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα αντικαταστήσουν
τα ήδη υπάρχοντα, π.χ. IBM, Gillette.
iii. Ισχυρές ανταγωνιστικές κινήσεις πρέπει πάντα να εμποδίζονται. Οι
ηγέτες έχουν δύο δυνατότητες να κερδίσουν. Αν χάσουν την ευκαιρία
να

επιτεθούν

στον

εαυτό

τους,

μπορούν

να

αντιγράμουν

την

ανταγωνιστική κίνηση, πριν εδραιωθεί ο ανταγωνιστής π.χ. General
Motors.
Ο στόχος του αμυντικού πολέμου είναι η ειρήνη στο μάρκετινγκ.
Η ειρήνη στο μάρκετινγκ είναι ότι έχει πετύχει η Kodak και η IBM, οι
οποίες κατέχουν το κυρίαρχο μερίδιο στην αγορά .

β) Επιθετικός πόλεμος (Offensive Warfare)
Οι επιχειρήσεις που κατέχουν τη δεύτερη ή την τρίτη θέση στην
αγορά κάνουν επιθετικό πόλεμο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα είναι
αρκετά δυνατοί έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Όπως ο
πόλεμος έτσι και το μάρκετινγκ είναι μια τέχνη και όχι επιστήμη, γΓαυτό
απαιτείται κρίση. Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές για τον επιθετικό
πόλεμο μάρκετινγκ:
ΐ.

Ο βασικός προβληματισμός είναι το δυνατό σημείο του ηγέτη. Αυτό
που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση που κατέχει την δεύτερη ή τρίτη
θέση είναι να επικεντρωθεί στον ηγέτη. Στο προϊόν του ηγέτη, στο
δυναμικό των πωλήσεων, στην τιμή και στη διανομή. Όσο ισχυρή
και να είναι η επιχείρηση που κατέχει τη δεύτερη θέση σε μια
κατηγορία, δεν μπορεί να κερδίσει αν και ο ηγέτης είναι πολύ
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δυνατός στην ίδια κατηγορία. Δεν είναι αρκετό για μια επιχείρηση
να κερδίσει, πρέπει οι άλλοι να αποτύχουν ειδικά ο ηγέτης,
ϋ.

Να βρεις μια αδυναμία στον ηγέτη και να επιτεθείς σ'αυτό το
σημείο. Μερικές φορές οι ηγέτες έχουν αδύνατα σημεία, τα οποία
μπορεί

να

έχουν

παραβλέμει

θεωρώντας

ότι

δεν

είναι

πολύ

σημαντικά ή τα έχουν ξεχάσει.
iii.

Να επιτεθείς σε όσο πιο στενά μέτωπα γίνεται. Η πλήρης γραμμή
είναι πολυτέλεια που μόνο οι ηγέτες μπορούν να έχουν. Είναι
προτιμότερο να γίνει με ένα προϊόν. Είναι μια περιοχή από την
οποία οι άνθρωποι του μάρκετινγκ, μπορούν να μάθουν πολλά από
τον στρατό. Όταν επιτίθεσαι σε ένα στενό μέτωπο συγκεντρώνεις τις
δυνάμεις σου προκειμένου να επιτύχεις τοπική ανωτερότητα. Καθώς
μια επιχείρηση αυξάνει το μερίδιό της στην αγορά, πέρα από κάποιο
σημείο, γίνεται πιο αδύναμη και όχι πιο δυνατή.

γ) Πλευρικός πόλεμος (Flanking Warfare)
Ο πλευρικός πόλεμος είναι ο πιο καινοτόμος τρόπος για να
πολεμήσεις σε έναν πόλεμο μάρκετινγκ. Τόσο στον πόλεμο όσο και
στον

στρατό

μια

πλευρική

κίνηση

απαιτεί

πολύ

θάρρος.

Απαιτεί

λεπτομερέστατο σχεδίασμά σε καθημερινή βάση. Είναι ο καλύτερος
τρόπος για να πετύχεις μια μεγάλη και θεαματική νίκη. Τρεις είναι οι
βασικές αρχές για τον πλευρικό πολέμο:
ΐ.

Μια καλή πλευρική κίνηση πρέπει να γίνεται σε μια ασυναγώνιστη
περιοχή. Μια τέτοια κίνηση δεν απαιτεί ένα νέο προϊόν, αλλά
κάποιο στοιχείο αποκλειστικότητας π.χ. η Digital Equipment χτύπησε
την IBM μέ ένα μικρό κομπιούτερ το οποίο οι πελάτες το κατέταξαν
σε μια νέα κατηγορία των μίνι-κομπιούτερ. Προκειμένου να γίνει μια
πλευρική επίθεση, πρέπει, η επιχείρηση που την κάνει να είναι η
πρώτη που θα κατακτήσει ένα τμήμα. Διαφορετικά είναι μόνο μια
επίθεση απέναντι σε μια αμυνόμενη θέση.
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ii.

Ο τακτικός αιφνιδιασμός πρέπει να είναι ένα σημαντικό στοιχείο του
σχεδίου. Η πλευρική επίδεση βασίζεται στον αιφνιδιαμό σε αντίθεση
με την επίδεση ή την άμυνα. Όσο πιο πολύ αιφνιδιαστεί ο ηγέτης
τόσο μεγαλύτερος δα είναι ο χρόνος που δα χρειαστεί για να
αντιδράσει.

Δυστυχώς

όμως,

οι

πλευρικές

κινήσεις

συνήθως

συνοδεύονται από έρευνα και δοκιμές, που εκθέτουν την στρατηγική
στον ανταγωνισμό.
iii.

Η επιδίωξη είναι τόσο σημαντική όσο το να επιτεθείς στον εαυτό
σου. Σύμφωνα με τον Clausewitz καμμία νίκη δεν μπορεί να έχει
σημαντικό

αποτέλεσμα,

χωρίς

επιδίωξη.

Πολλές

επιχειρήσεις

επιτυγχάνουν τους αρχικούς στόχους μάρκετινγκ και στη συνέχεια
μετακινούν τους πόρους τους σε άλλη προσπάθεια. Αυτό είναι λάθος
ειδικά σε μια πλευρική κίνηση. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να
αφήσουν τα προϊόντα που πηγαίνουν καλά και να επικεντρωθούν σε
αυτά που είναι ζημιογόνα.
Μια πλευρική κίνηση μπορεί να σχετίζεται με την τιμή, την
διανομή ή και με τη φύση του προϊόντος.

δ) Ανταρτοπόλεμος (Guerrilla Warfare)
Ο ανταρτοπόλεμος έχει πάρα πολλά τακτικά πλεονεκτήματα και
επιτρέπει σε μικρές επιχειρήσεις να ακμάσουν στον χώρο των γιγάντων.
Το κλειδί στον πόλεμο του μάρκετινγκ είναι να ταιριάζεις τις τακτικές
σου στον ανταγωνιστή σου και όχι στην επιχείρησή σου. Οι αρχές του
ανταρτοπολέμου είναι οι ακόλουθες:
i.

Βρες ένα τμήμα στην αγορά, αρκετά μικρό, για να αμυνθείς. Μπορεί
να είναι μικρό γεωγραφικά ή από άπομη όγκου, κατά κάποιο τρόπο
δύσκολο για μια μεγαλύτερη επιχείρηση να επιτεθεί. Μια επιχείρηση
που ακολουθεί ανταρτοπόλεμο προσπαθεί να γίνει ένα μεγάλο μάρι
μέσα σε μια μικρή λίμνη.
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ϋ.

Όσο επιτυχημένη και αν είναι η επιχείρηση, ποτέ δεν πρέπει να
συμπεριφερθεί σαν ηγέτης. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
ανταρτοπόλεμο

έχουν

διαφορετική

οργάνωση

και

διαφορετικό

χρονοδιάγραμμα. Επίσης έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, λόγω του
μικρού τους μεγέθους, μπορούν να πάρουν γρήγορα αποφάσεις και
είναι πιο ευέλικτες.
iii.

Ετοιμότητα για εγκατάλημη τη στιγμή που απαιτείται. Δεν πρέπει να
είναι διατακτικοί να εγκαταλείμουν την θέση τους ή το προϊόν, όταν
η μάχη γυρίσει εναντίον τους. Εδώ γίνεται καταναοητή ή μεγάλη
σημασία της ευελιξίας. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να ξεκινήσουν
σε μια νέα αγορά μόλις αντιληφθούν μια ευκαιρία.
Οι τακτικές του ανταρτοπολέμου διακρίνονται σε γεωγραφικές

(τοπικές επιθέσεις), δημογραφικές (επιθέσεις σε ένα συγκεκριμένο τμήμα),
βιομηχανικές (επικέντρωση σε συγκεκριμένη βιομηχανία), προϊοντικές με
μοναδικά προϊόντα σε μικρές αγορές).
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4. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΚΟΥ
Ενα

χαρακτηριστικό

παράδειγμα

πολεμικής

αναμέτρησης

με

στρατηγικές κινήσεις ανάλογες με αυτές που εφαρμόζονται σήμερα στο
μάρκετινγκ, αποτελεί η μάχη του Γρανικού ποταμού.
Την άνοιξη του 334 π.Χ. οι προετοιμασίες είχαν ολοκληρωθεί και
ο Αλέξανδρος ξεκίνησε με το στρατό του αρχίζοντας έτσι τη μεγάλη του
εκστρατεία.
Κατά

τη

διάρκεια

της

προέλασης

κάλυπτε

τη

στρατιά

εμπροσθοφυλακή από ιππικό βαρύ και ελαφρύ, με αρχηγό τον Αμύντα
του Αρραβαίου. Οι Πέρσες είχαν αποφασίσει να προβάλουν αντίσταση
στον Γρανικό και να πολεμήσουν εναντίον του εχθρικού στρατού, ενώ θα
διέβαινε τον ποταμό, πιστεύοντας ότι, καθώς θα ήταν τότε διασπασμένη
η παράταξπ των Μακεδόνων, εύκολα θα υπερτερούσαν στη μάχη.
Εφόσον οι Πέρσες είχαν ήδη καταλάβει την ανατολική όχθη του
Γρανικού, ο Αλέξανδρος για να μπορέσει να συνεχίσει την προέλαση,
ήταν υποχρεωμένος ή να επιτεθεί εναντίον τους, για να επιτύχει τη
διάβαση του ποταμού, οπότε θα δεχόταν τη διεξαγωγή της μάχης στο
χώρο που είχε εκλέξει ο αντίπαλος, ή να επιχειρήσει να παρακάμμει τις
θέσεις των Περσών. Η παράκαμμη όμως ήταν εξαιρετικά δύσκολη,
εξαιτίας της διαμόρφωσης του εδάφους, αλλά και επικίνδυνη από άπομη
στρατηγικής καθώς ο εχθρικός στρατός, που διέθετε μάλιστα ισχυρό
ιππικό,

θα

Αλέξανδρος

έμενε

στα

νώτα

αποφασισμένος

και

στα

πλευρά

να

επιτεθεί

της

αμέσως,

προέλασης.
έστειλε

Ο
τον

Παρμενίωνα να αναλάβει την ηγεσία της αριστερής πτέρυγας της
παράταξης, ενώ ο ίδιος θα είχε την ηγεσία της δεξιάς. Οι αντίπαλες
δυνάμεις στις δύο πλευρές του ποταμού ήταν οι ακόλουθες: 20.000
ιππείς, 20.000 πεζούς Ελληνες μισθοφόρους. Είχαν παρατάξει τους ιππείς
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στην πρώτη γραμμή, κοντά στην όχ8η του ποταμού "επί φάλαγγα
μακράν' και τους πεζούς πίσω από τους ιππείς σε αρκετή απόσταση.
Ο Αλέξανδρος είχε συγκεντρωμένη κοντά στον ποταμό δύναμη
36.000 περίπου ανδρών. Παρέταξε στη πρώτη γραμμή, κατά μήκος
δηλαδή της δυτικής όχθης του ποταμού, όλους του ιππείς, όλους τους
πεζούς Μακεδόνες και επιπλέον ορισμένα τμήματα ελαφρού πεζικού,
συνολικά περίπου 5.000 ιππείς και 15.000 πεζούς, ενώ τους υπόλοιπους
τους άφησε πίσω ως φρουρά του στρατοπέδου και των μεταγωγικών, και
ίσως ως εφεδρεία. Η σειρά της παράταξης ήταν η ακόλουθη: στο δεξιό
άκρο ο Φιλώτας ο Παρμενίωνος με το βαρύ μακεδονικό ιππικό και με
τους ελαφρούς πεζούς που ήταν ασκημένοι να συνεργάζονται με το
ιππικό. Δίπλα τους ο Αμύντας ο Αραβαίου, με τους σαρισσοφόρους
ιππείς, τους Παίονες ιππείς και με μια ίλη των εταίρων, την ίλη του
Σωκράτη, με ιππικό δηλαδή μόνο, ελαφρύ και βαρύ. Στη συνέχεια ο
Νικάνωρ ο Παρμενίωνος με τους υπασπιστές. Ακολουθούσαν οι έξι
τάξεις της μακεδονικής φάλαγγας, δηλαδή του Πέρδικα του Ορόντου, του
Κοινού του Πολεμοκράτους, του Αμύντα του Ανδρομένους, του Φιλίππου
του Αμύντα, του Μελεάγρου του Νεοπτολέμου και του Κρατερού του
Αλεξάνδρου. Επειτα ο Αγάδων ο Τυρίμμα με τους Θράκες ιππείς και
έπειτα ο Φίλιππος ο Μενελάου με τους ιππείς των ελληνικών πόλεως της
Συμμαχίας της Κορίνδου.
Δίπλα ο'αυτούς, στο άκρο αριστερό ο Κάλας ο

Αρπάλου με τους

Θεσσαλούς ιππείς. Την ηγεσία της δεξιάς πτέρυγας την είχε ο ίδιος ο
Αλέξανδρος ενώ της αριστερός ο Παρμενίων. Χαρακτηριστικό της
παράταξης αυτής ήταν ότι είχε γίνει σύμφωνα με την παράδοση, που
επέβαλε να τοποθετείται το πεζικό στο κέντρο και να καλύπτεται από το
ιππικό και προς τα δύο άκρα, και ότι η αναλογία του ιππικού στο σύνολο
της δύναμης της πρώτης γραμμής ήταν εξαιρετικά υμηλή, φθάνοντας το 1
προς 3 σε σύγκριση προς το πεζικό. Εξάλλου η πτέρυγα που διοικούσε ο
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Αλέξανδρος ήταν ισχυρότερη. Η κατανομή αυτή των δυνάμεων σήμαινε
ότι η διάθεση του Αλεξάνδρου ήταν να φέρει το κύριο βάρος του αγώνα
η δεξιά πτέρυγα, αυτή να πραγματοποιήσει τον αποφασιστικό επιθετικό
ελιγμό και να έχει έτσι ο ίδιος τα πρωτεία στη νίκη.
Σημαντικό στοιχείο στο σχέδιο μάχης του Αλέξανδρου ήταν η
παραπλάνηση του εχθρού η οποία έπρεπε να επιτευχθεί στο τακτικό
επίπεδο. Η απόσταση των δύο στρατών, που τους χώριζε ο ποταμός, ήταν
μικρή και έτσι έβλεπαν καθαρά οι αντίπαλοι ό,τι γινόταν στην απέναντι
όχθη. Ετσι οι Πέρσες είδαν ότι ο Αλέξανδρος βρισκόταν στο δεξιό της
παρατάξεώς

του

και

ισχυροποίησαν

το

αριστερό

της

δικής

τους

παράταξης. Με αυτή τη μετακίνηση όμως εξασθένισαν την παράταξή
τους στο σημείο μεταξύ του κέντρου και του αριστερού τους. Ο
Αλέξανδρος που είδε αυτή τη μετακίνηση αποφάσισε να κατευθύνει την
κύρια επίθεση όχι στο ενισχυμένο αριστερό της εχθρικής παράταξης,
αλλά πλάι σε αυτό, στο εξασθενημένο σημείο της. Υπολόγιζε ότι εκεί θα
ήταν πιο εύκολο να περάσει τον ποταμό και να δημιουργήσει το πρώτο
προγεφύρωμα, να το διατηρήσει και να το διευρύνει και να επιτύχει
ρήγμα στο εχθρικό μέτωπο. Αποφάσισε επίσης την κύρια αυτή επίθεση
να τη διενεργήσει ο ίδιος με το βαρύ ιππικό των εταίρων, που βρισκόταν
στο δεξιό άκρο της παράταξής του, δηλαδή όχι απέναντι στο σημείο που
είχε επιλέξει για την επίθεση, αλλά προς τα δεξιά, σε αρκετή απόσταση.
Για

την

αντιμετώπιση

του

προβλήματος

χρησιμοποιήσει την κοίτη του ποταμού,

αυτού

σκέφτηκε

να

να πραγματοποιήσει δηλαδή

μέσα σε αυτή τη μετακίνηση προς τα αριστερά, ώστε να μη γίνει αμέσως
αντιληπτή. Ετσι θα μπορούσε να φθάσει στο σημείο που είχε επιλέξει
για την επίθεση και να επιχειρήσει εκεί τη διάβαση του ποταμού, πριν
προφθάσει ο εχθρός να μετακινήσει αντίστοιχα τις δυνάμεις του στο ίδιο
σημείο. Για να διατηρήσει την παραπλάνηση των αντιπάλων, σκέφτηκε
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να χρησιμοποιήσει εναντίον τους το απόσπασμα

του

Αμύντα

του

Αρραβαίου.
Ο Αλέξανδρος διέταξε τον Αμύντα του Αρραβαίου να ξεκινήσει
πρώτος την επίθεση. Η επίθεση όμως του αποσπάσματος, σύμφωνα με τη
διαταγή του Αλεξάνδρου, δεν κινήθηκε κατευθείαν στο απέναντι τμήμα
της όχθης, αλλά λοξά προς τα δεξιά, στο αριστερό δηλαδή της εχθρικής
παράταξης. Η ανορθόδοξη αυτή κίνηση αποσκοπούσε, και πέτυχε, να
καθηλώσει τις συγκεντρωμένες στο αριστερό των Περσών ισχυρές
δυνάμεις τους και να ενισχύσει την παραπλάνησή τους ως προς τις
προθέσεις του αντιπάλου, καθώς ήταν φυσικό να πιστέμουν ότι τα
τμήματα που επιτέθηκαν ήταν το πρώτο κύμα της επίθεσης και ότι θα
ακολουθούσε δεύτερο ισχυρότερο με τον Αλέξανδρο στο ίδιο σημείο. Ο
Αλέξανδρος όμως στράφηκε με ταχύτητα προς τα αριστερά

μέσα στον

ποταμό, ακολουθώντας το ρεύμα, για να μην επιτεθούν οι Πέρσες από τα
πλάγια,

ενώ θα βγαίνει

από τον

ποταμό,

αλλά

και

ο

ίδιος

να

συγκρουσθεί μαζί τους όσο μπορεί κατά μέτωπο. Παράλληλα μπήκε στον
ποταμό η κύρια δύναμη και ακολούθησε και η αριστερή πτέρυγα που
διοικούσε ο Παρμενίων. Ο Αλέξανδρος έδωσε διαταγή στα τμήματα να
στραφούν δεξιά ώστε να μπορούν να επιτεθούν εναντίον του εχθρού
κατά μέτωπο. Ετσι κατόρθωσε, χτυπώντας σε σημείο που ο εχθρός ήταν
εξασθενιμένος,

να

περάσει

τον

ποταμό

και

να

δημιουργήσει

προγεφύρωμα το οποίο, αποτελούσε κρίσιμο σταθμό στην εξέλιξη της
μάχης. Το ιππικό των Περσών, ύστερα από σκληρή μάχη, τράπηκε σε
φυγή. Στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον του πεζικού με τη μακεδονική
φάλαγγα και τις άλλες πεζικές δυνάμεις κατά μέτωπο και με το ιππικό
από τα πλευρά και τα νώτα. Το αποτέλεσμα ήταν η μάχη να διαρκέσει
λίγο χρόνο και να καταλήξει σε εκμηδένιση των πεζών αυτών.
Με αυτόν τον τρόπο έληξε σε σύντομο χρονικό διάστημα η μάχη
του Γρανικού, με θριαμβευτική επιτυχία του Αλεξάνδρου και πολύ μικρές
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απώλειες. Τα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν δείχνουν τη διάταξη των
δυνάμεων κατά τη διάρκεια της μάχης.
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΗΣ
6.1 ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ (FRONTAL ATTACK)

ΣΚΟΠΟΣ
Ο

πρωταρχικός

επαναλαμβανόμενων

στόχος

αγορών

είναι

από

η

τους

κατάκτηση
υπάρχοντες

ουσιαστικών
πελάτες

του

ανταγωνιστή-στόχου και π προσέλκυση νέων πελατών προσφέροντας
χαμπλότερες τιμές π

πιο ελκυστικά χαρακτπριστικά (Walker,

Boyd,

Larreche, 1996).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α) Ανοοά: είναι σχετικά ομοιογενής με σεβασμό στις ανάγκες των
πελατών και στα κριτήρια αγοράς. Η προτίμπσπ και π πίστη για τις
υπάρχουσες μάρκες είναι σχετικά μικρή (Walker, Boyd, Larreche 1996).
6) Ανταγωνισμόα Ο ανταγωνιστής-στόχος έχει σχετικά περιορισμένους
πόρους και ικανότητες κυρίως στο μάρκετινγκ και στην έρευνα και
ανάπτυξη και είναι ευάλωτος σε άμεσες επιδέσεις

(Walker, Boyd,

Larreche 1996).
y)

Επιγείρηση:

Η

επιχείρηση

που

διενεργεί

την

επίδεση

έχει

περισσότερους πόρους και ικανότητες στο μάρκετινγκ και στην έρευνα
και ανάπτυξη καδώς και χαμηλότερα λειτουργικά κόστη σε σχέση με τον
ανταγωνιστή στόχο (Walker, Boyd, Larreche 1996).

Μιά κατά μέτωπο επίδεση μπορεί να είναι γνήσια. Σε αυτή την
περίπτωση

ο

εηιτιδέμενος

ακολουδεί

κατά

βήμα

τον

ανταγωνιστή,

απαιτείται όμως να έχει το πλεονέκτημα της ισχύος. Σύμφωνα με την
αρχή της ισχύος η πλευρά που έχει τις μεγαλύτερες δύναμεις δα
κερδίσει. Στο στρατιωτικό δόγμα για να πετύχει μια τέτοια επίδεση
εναντίον

ενός

καλά

οργανωμένου

69

αντιπάλου

οι

δυνάμεις

του

επιτιθέμενου θα πρέπει να υπερτερούν σε αναλογία 3:1. Σε διαφορετική
περίπτωσπ ισοδυναμεί με αυτοκτονία και δεν έχει κανένα νόπμα (Kotler,
1994). Η RCA, π General Electric και η Xerox έμαθαν αυτό το μάθημα
από πρώτο χέρι, όταν εκδήλωσαν επίθεση εναντίον της IBM, αμηφώντας
την καλύτερη αμυντική της θέση. Σαν παράδειγμα επιτυχημένης γνήσιας
κατά μέτωπο επίθεσης και των πόρων που απαιτεί θεωρείται η είσοδος
της S.C. Johnson & Son στην αγορά του σαμπουάν με την καινούργια
μάρκα της, Agree (Kotler, 1994). Ο Κινέζος φιλόσοφος Sun Tsu αναφέρει
ότι "... η χειρότερη πολιτική από όλες είναι να

πολιορκείς

πόλεις

περιστοιχισμένες από τείχη".
Εναλλακτική

μορφή

τροποποιημένη

μιας

(Kotler,

γνήσιας

1994).

Σε

κατά
μια

μέτωπο
τέτοιου

επίθεσης
είδους

είναι

η

επίθεση

ο

επιτιθέμενος μπορεί:
α) να εξομοιωθεί με την προσφορά της επιχείρησης ηγέτη και σε άλλα
επίπεδα και παράλληλα να τη χτυπήσει στην τιμή. Αυτό μπορεί να έχει
αποτελέσματα αν ο ηγέτης της αγοράς δεν αντεκδικηθεί με μείωση τιμής
και αν ο ανταγωνιστής πείσει την αγορά ότι το προϊόν του είναι
εφάμιλλο

του

προϊόντος

του

ανταγωνιστή.

Η

Helen

Curtis

είναι

αριστοτέχνης στην εφαρμογή της κατά κάποιο τρόπο ριμοκίνδυνης
στρατηγικής του να πείσει την αγορά ότι το προϊόν της είναι εφάμιλλο
σε ποιότητα με τα προϊόντα των ανταγωνιστών που πωλούνται σε
υμηλότερες τιμές (Kotler, 1994).
6) να αναπτύξει μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας για την
επίτευξη χαμηλότερων εξόδων παραγωγής και στη συνέχεια να επιτεθεί
σε επίπεδο τιμών. Η Texas Instruments σημείωσε καταπληκτική επιτυχία
με τη χρησιμοποίηση της τιμής σαν στρατηγικού όπλου.

Τέλος μια

επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει μια περιορισμένη κατά μέτωπο επίθεση
με το να απομακρύνει επιλεγμένους πελάτες από τους ανταγωνιστές
(Baker, 1991).
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Ένα πολύ μεγάλο ρίσκο στην κατά μέτωπο επίθεση είναι ότι μπορεί να
ξυπνήσει

ο

"κοιμισμένος

γίγαντας"

(ηγέτης

ηροκαλέσει έντονη αντεκδίκηση (Baker, 1991).
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στην

αγορά)

και

να

6.2 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ (FLANKING ATTACK)

ΣΚΟΠΟΣ
Ο

πρωταρχικός

στόχος

μιας

πλευρικής

επίθεσης,

είναι

να

προσελκύσει ένα σημαντικό μερίδιο νέων πελατών σε ένα ή περισσότερα
σημαντικά τμήματα όπου οι ανάγκες των πελατών είναι διαφορετικές από
αυτές των πελατών στη μαζική αγορά (Walker, Boyd, Larreche, 1996).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α)

Αγορά: υπάρχουν

αρκετά

σημαντικά

τμήματα

με

διαφορετικές

ανάγκες και κριτήρια αγοράς. Οι ανάγκες των πελατών, το λιγότερο σε
ένα τμήμα, δεν ικανοποιούνται από τις ήδη υπάρχουσες μάρκες (Walker,
Boyd, Larreche, 1996).
β) Α νταγωviouoc: Ο ανταγωνιστής στόχος έχει σχετικά

ισχυρούς

πόρους και ικανότητες, κυρίως στο μάρκετινγκ και στην έρευνα και
ανάπτυξη επομένως είναι πιθανό να αντέξει μια άμεση επίθεση

(Walker,

Boyd, Larreche, 1996).
γ) Επιγείρηση: Οι πόροι και οι ικανότητες της επιχείρησης είναι αρκετοί
για μια αποτελεσματική διείσδυση σε ένα τουλάχιστον σημαντικό τμήμα
αγοράς

(Walker, Boyd, Larreche, 1996). Πρέπει να προσέχουν τις

αλλαγές στην τεχνολογία αλλά και στην αγορά και να δράσουν πριν ο
ανταγωνιστής αντιληφθεί αυτές τις αλλαγές (Baker, 1991).
Είναι ο πιο συνηθισμένος ελιγμός και σύμφωνα με τον Clausewitz: "η
πλευρική

και

από

τα

νώτα

επίθεση

είναι

με

διαφορά

οι

πιο

επιτυχημένες". Σύμφωνα με τον Kotler (1994), είναι ένας παραπλανητικός
ελιγμός που βρίσκει απροετοίμαστο το στρατό του αμυνόμενου. Αν ο
επιτιθέμενος δεν μπορεί να αιφνιδιάσει τον αμυνόμενο με τη δύναμή του,
μπορεί να τον ξεγελάσει με κάποιο τέχνασμα. Στην στρατιωτική ιστορία
η έμμεση προσέγγιση θεωρείται η πιο αποτελεσματική και οικονομική
στρατιωτική επιλογή. Η πλευρική επίθεση διακρίνεται σε:
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α) γεωγραφική:

επίδεση σε περιοχές που οι δυνάμεις των
ανταγωνιστών δεν υπάρχουν ή είναι πολύ ασθενείς
(Baker, 1991). Για

παράδειγμα μερικοί από τους

ανταγωνιστές της IBM επέλεξαν να δημιουργήσουν
ισχυρά τμήματα πωλήσεων σε μικρές και μεσαίου
μεγέθους πόλεις τις οποίες είχε σχετικά
παραμελήσει η IBM (Kotler and Singh, 1981).
6) τμηματική:

οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν και αναγνωρίζουν
αγορές niches ή ανάγκες που έχουν αγνοήσει οι
ανταγωνιστές (Baker 1991). Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα των ιαπωνικών και γερμανικών
αυτοκινητοβιομηχανιών που εντόπισαν ένα τμήμα
καταναλωτών, των οποίων οι ανάγκες δεν
ικανοποιούνταν από τις αμερικάνικες
αυτοκινητοβιομηχανίες. Επίσης π Miller Brewing
Company "ανακάλυμε" το τμήμα της αποκαλούμενπς
"ελαφριάς μπύρας" (Kotler and Singh, 1981).
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6.3 ΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ (ENCIRCLEMENT OR
ENVELOPMENT ATTACK)

ΣΚΟΠΟΣ
Ο πρωταρχικός στόχος, είναι η προσέλκυση ενός σημαντικού
μεριδίου νέων πελατών, σε μια ποικιλία από μικρότερα και εξειδικευμένα
τμήματα, στα οποία οι ανάγκες ή οι προτιμήσεις των πελατών διαφέρουν
από αυτές των πελατών στη μαζική αγορά

(Walker, Boyd, Larreche,

1996).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α) Αγορά: Είναι σχετικά ετερογενής με

έναν αριθμό από

μικρά,

εξειδικευμένα τμήματα. Οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των πελατών, σε
μερικά τμήματα δεν ικανοποιούνται από τις ανταγωνιστικές μάρκες.
β) Α νταγωνισυόα 'Evac

ή

και

περισσότεροι

ανταγωνιστές

έχουν

σχετικά ισχυρό μάρκετινγκ και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης έχουν
αρκετούς πόρους και σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα κόστη μπορούν να
ανταπεξέλθουν σε μια άμεση επίθεση (Walker, Boyd, Larreche, 1996).
γ) Επίγείρηση: Η επιχείρηση έχει πόρους για μάρκετινγκ, για έρευνα
και ανάπτυξη και για παραγωγή, στοιχεία απαραίτητα προκειμένου να
εξυπηρετήσει τα πολλαπλά μικρότερα τμήματα. Η μορφή διοίκησης είναι
αποκεντρωμένη και ευπροσάρμοστη

(Walker, Boyd, Larreche, 1996). Η

κυκλωτική επίθεση προϋποθέτει δέσμευση πόρων για μεγάλο χρονικό
διάστημα, γεγονός που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα βραχυπρόθεσμες
ζημιές, προκειμένου τελικά να παρουσιάσει σημαντικά κέρδη (Baker,
1991).
Απαιτεί μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε πολλά μέτωπα, έτσι ώστε ο
ανταγωνιστής να χρειαστεί να προστατεύσει το μέτωπό του, τα πλευρά
του και τα μετόπισθέν του ταυτόχρονα (Chisnall, 1985).
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Διακρίνονται δύο τύποι κυκλωτικής επίθεσης:
α) Κύκλωση προϊόντος:

αποτελείται από το λανσάρισμα προϊόντων σε
μια μεγάλη ποικιλία από ποιότητα, μοντέλα και
χαρακτηριστικά με σκοπό να κατακλύσει τη
γραμμή προϊόντος του αντιπάλου.

6) Κύκλωση αγοράς:

εξάπλωση των προϊόντων που προσφέρει η
επιχείρηση σχεδόν σε κάθε γειτονικό τμήμα
αγοράς ή σε ποικίλα καταστήματα διανομής
(Baker, 1991).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα κυκλωτικής στρατηγικής είναι η επίθεση της
Seiko στην αγορά ρολογιών. Η εταιρεία διεύρυνε τη διανομή

και

ξάφνιαζε τους ανταγωνιστές και τους καταναλωτές με μια τεράστια
ποικιλία μοντέλων που αλλάζουν συνεχώς (Kotler and Singh, 1981).
Βέβαια μια κυκλωτική επίθεση δεν είναι πάντα επιτυχημένη, όπως
διαπίστωσε η Hunt όταν προσπάθησε να "σαρώσει" το κέτσαπ Heinz και
να κερδίσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (Kotler and Singh, 1981).
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6.4 ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ (BYPASS ATTACK)
ΣΚΟΠΟΣ
Ο πρωταρχικός στόχος είναι να πρακινήσει του τωρινούς πελάτες
τπς μαζικής αγοράς, να αντικαταστήσουν τις μάρκες που χρπσιμοποιούν
με ανώτερες νέες προσφορές, αλλά και να προσελκύσει νέους πελάτες
παρέχοντάς τους επιπλέον οφέλπ (Walker, Boyd, Larreche, 1996).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α) Αγορά: είναι σχετικά ομοιογενής με σεβασμό στις ανάγκες του
καταναλωτή και στα κριτήρια αγοράς, χωρίς αυτό να σπμαίνει ότι όλες οι
ανάγκες ικανοποιούνται από τις ήδπ υπάρχουσες μάρκες

(Walker, Boyd,

Larreche, 1996).
β)

Α ντα yto νισυόα

Οι

υπάρχοντες

ανταγωνιστές

έχουν

σχετικά

περισσότερους πόρους και ικανότητες στο μάρκετινγκ, αλλά σχετικά
παλιά

τεχνολογία

και

περιορισμένες

ικανότητες

στην

έρευνα

και

ανάπτυξη (Walker, Boyd, Larreche, 1996).
y) ΕπίΥείρηση: Έχει ιδιόκτητη τεχνολογία, ανώτερη από αυτήν των
ανταγωνιστών. Έχει ικανοποιητικούς πόρους για το μάρκετινγκ και την
παραγωγή έτσι ώστε να κερδίσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα από τον
υπάρχοντα ανταγωνισμό, εισάγοντας μια νέα γενιά προϊόντων που 8α
προσφέρει πολλά περισσότερα στους πελάτες από τις ήδη υπάρχουσες
μάρκες (Walker, Boyd, Larreche, 1996).

Σύμφωνα με τον Kotler (1994), ο επιτιθέμενος αντί να αντιγράμει το
προϊόν του ανταγωνιστή και να ξεκινήσει μια δαπανηρή κατά μέτωπο
επίθεση, διεξάγει υπομονετικά έρευνες και αναπτύσσει την επόμενη
τεχνολογία

και

όταν

είναι

ικανοποιημένος από

την

υπεροχή

της,

εκδηλώνει κάποια επίθεση, μεταφέροντας έτσι το πεδίο μάχης στο
έδαφος του, όπου έχει κάποιο πλεονέκτημα. Η στρατηγική επίθεσης της
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Intellevision εναντίον της Atari στην αγορά των παιχνιδιών βίντεο ήταν
να παρακάμμει την τεχνολογία της Atari και να επιτεθεί με μια ανώτερη
τεχνολογία (Kotler, 1994).
Η παρακαμπτήριο επίθεση είναι ανάλογη με τον πολιτικό πόλεμο σε
περίοδο

ειρήνης

(cold

war).

Αυτό

σε

εμπορικούς

όρους

σημαίνει

διαφοροποίηση, σε άσχετα προϊόντα και σε νέες γεωγραφικές περιοχές
για τα υπάρχοντα προϊόντα (Chisnall, 1985). Χαρακτηριστικό παράδειγμα
επιτυχημένης παρακαμπτήριος επίθεσης

ήταν

της

Colgate

η

οποία

αγωνιζόταν πάντα κάτω από τη σκιά της Procter and Gamble. Η
στρατηγική που ακολούθησε ο γενικός διευθυντής ήταν απλή: να αυξηθεί
η πρωτοπορεία της Colgate στο εξωτερικό και να παρακαμφθεί η Procter
and Gamble στο εσωτερικό με διαφοροποίηση σε αγορές που δεν
ανήκουν στην Procter and Gamble. Επακολούθησε μια σειρά εξαγορών
υφαντουργικών

επιχειρήσεων

και

επιχειρήσεων

παραγωγής

νοσοκομειακών προϊόντων, καλλυντικών και μιας γκάμας ειδών σπορ και
τροφίμων (Kotler and Singh, 1981).
Η παρακαμπτήριο επίθεση συχνά αναχαιτίζει την αντεκδίκηση από τους
ανταγωνιστές, όμως δεν μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις επιχειρήσεις.
Είναι πιο δύσκολο να εφαρμοσθεί σε βιομηχανίες με διαρκή αγαθά,
όπου οι πελάτες εμπλέκονται στις αγορές αντικατάστασης λιγότερο
συχνά. Για να επιταχύνει τη διαδικασία αντικατάστασης σε αυτές τις
αγορές, ο επιτιθέμενος μπορεί να προσφέρει επιδόματα ή να αναπτύξει
προώθηση πωλήσεων ή προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών με σκοπό
να μειώσει το κόστος αλλαγής του πελάτη. Για τα βιομηχανικά αγαθά, η
προσφορά

των

υπηρεσιών

των

μηχανολογικών

συστημάτων

ή

των

προϊοντικών χαρακτηριστικών, που βοηθά τους πιθανούς πελάτες να
ολοκληρώσουν τη νέα τεχνολογία με τον υπάρχον εξοπλισμό και τις
διαδικασίες τους, μπορεί να τους ενθαρρύνει να αλλάξουν προμηθευτές
(Walker, Boyd, Larreche, 1996).
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6.5 ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ (GUERRILLA WARFARE)
ΣΚΟΠΟΣ
Ο πρωταρχικός στόχος είναι να κατακτήσει ένα μέτριο μερίδιο
επαναλαμβανόμενων αγορών σε αρκετά τμήματα της αγοράς ή περιοχές
και να προσελκύσει ένα μερίδιο νέων πελατών σε ήδη υπάρχοντα
τμήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο στόχος από μια σειρά τακτικών
ανταρτοπολέμου δεν είναι τόσο ο επιτιθέμενος να χτίσει το δικό του
μερίδιο όσο το να εμποδίσει ένα δυνατό ηγέτη από περαιτέρω επέκταση
του μεριδίου του (Walker, Boyd, Larreche, 1996).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
а) Α γσρά: είναι σχετικά ετερογενής με έναν αριθμό από μεγάλα
τμήματα. Οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των πελατών στα υπάρχοντα
τμήματα ικανοποιούνται από τις υπάρχουσες μάρκες

(Walker, Boyd,

Larreche, 1996).
б) Ανταγωνισμόν Οι ανταγωνιστές έχουν σχετικά ισχυρό μάρκετινγκ,
πόρους για έρευνα και ανάπτυξη και χαμηλά κόστη. Είναι πιθανό να
ανταπεξέλθουν σε μια άμεση επίθεση (Walker, Boyd, Larreche, 1996).
y) Επιγείρηση: Έχει σχετικά περιορισμένο μάρκετινγκ, έρευνα και
ανάπτυξη καθώς και πόρους και ικανότητες για παραγωγή. Η δομή της
διοίκησης είναι αποκεντρωμένη

και

ευπροσάρμοστη

(Walker,

Boyd,

Larreche, 1996).
Ο ανταρτοπόλεμος δεν είναι η στρατηγική "των λίγων πόρων" που έχουν
στη διάθεσή τους οι οικονομικά ανίσχυροι διεκδικητές της πρώτης θέσης
στην αγορά. Η διεξαγωγή συνεχόμενων αντάρτικων επιθέσεων μπορεί να
στοιχίσει πολλά χρήματα, παρόλο που είναι λιγότερο δαπανηρή από μια
μετωπική ή κυκλωτική ή ακόμα και από μια πλευρική επίθεση. Εκτός
αυτού ο ανταρτοπόλεμος είναι περισσότερο μια προετοιμασία για πόλεμο,
παρά ένας πόλεμος. Σε τελική ανάλυση πρέπει να υποστηριχθεί από μια
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ισχυρότερη επίδεση, αν ο επιτιθέμενος ελπίσει ότι "δα νικήσει" τον
αντίπαλο. Συνεπώς από άπομη πόρων ο ανταρτοπόλεμος δεν είναι
κατ'ανάγκη μια φθηνή επιχείρηση (Kotler, 1994).
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Diamond Crystal Salt, η
οποία δεν δα μπορούσε με κανέναν τρόπο να ανταγωνιστεί τη Morton
σε ευρύ μέτωπο. Έτσι αποφάσισε να εστιάσει την επίδεσή της κατά της
Morton στην κύρια περιφερειακή της αγορά και δρομολόγησε μια
επιθετική εκστρατεία μάρκετινγκ. Η Diamond Crystal Salt κατάφερε να
εξασφαλίσει μια υπεροχή της τάξης του 3:1 προς τη Morton (Kotler,
1994). Παράδειγμα επίθεσης με χρησιμοποίηση της νομοθεσίας, είναι η
περίπτωση του διανομέα μπύρας στην Αλάσκα από το Σιάτλ, και της
Oetker Group από τη Δυτική Γερμανία (Kotler and Singh, 1981).

Στη στρατιωτική ορολογία ο ανταρτοπόλεμος εντάσσεται στον
ανορθόδοξο

πόλεμο,

ο

οποίος

υποστηρίζεται

από

τις

μυχολογικές

επιχειρήσεις. Ο ανταρτοπόλεμος διακρίνεται σε :
α)

Επιχειρήσεις

ανταρτών

αποτελούν

την

ανοιχτή

μορφή

της

αντιστάσεως εναντίον εχθρού ισχυρότερου ή εχθρού που έχει καταλάβει
μέρος ή ολόκληρη τη χώρα. Διεξάγονται τόσο από τον τακτικό στρατό
όσο και από τον

ντόπιο πληθυσμό.

Με τη δράση των ανταρτών

επιδιώκεται η υποβοήθηση των επιχειρήσεων του τακτικού στρατού, η
διατήρηση του Εθνικού φρονίματος πολύ μηλά, η προπαρασκευή του
εδάφους για απελευθέρωση και τέλος η συνεργασία με φίλιες δυνάμεις
για την απελευθέρωση της χώρας.

β) Επιχειρήσεις εναντίων ανταρτών: ενέργειες από δυνάμεις του τακτικού
στρατού, αλλά ενδεχομένως και σε συνεργασία με παραστρατιωτικές
μονάδες σε περιοχές που ανασυγκροτούνται μονάδες ανταρτών με σκοπό
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την εξόντωσή τους και την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας
στην περιοχή (Παράρτημα 1, 2).
Οι

επιχειρήσεις

ανταρτών

μπορούν

να

μεταφρασθούν

στον

επιχειρηματικό τομέα κόσμο: 0 ως επιθέσεις που εστιάζονται στην αγορά
με μειώσεις τιμών σε επιλεγμένα καταστήματα, με ειδικές προωθητικές
ενέργειες,

με

πιέσεις

επιθέσεις και ϋ)

σε

κανάλια

διανομής

και

με

διαφημιστικές

ως επιθέσεις που δεν εστιάζονται στην αγορά, με

ποικίλες νομικές πράξεις εναντίον των ανταγωνιστών, συσχετιζόμενες με
πιθανές

παραβιάσεις

της

νομοθεσίας

anti-trust,

με

παραβίαση

του

σήματος και με άλλες παρόμοιες πρακτικές. Οι επιχειρήσεις εναντίον
ανταρτών μπορούν να μεταφρασθούν στον επιχειρηματικό κόσμο με τη
μορφή δημοσίων σχέσεων, υποστήριξης ομάδων πίεσης και πολιτικών
χειρισμών.
Στον

πίνακα

που

ακολουθεί

στρατηγικές επίθεσης.
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παρουσιάζονται

σχηματικά

οι

Π Η ΓΗ : K o tle r & Singh, 1981

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

7. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
7.1

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους της βιομηχανίας μας που
συνεισφέρει ένα σημαντικό ποσοστό στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της
χώρας μας, είναι π βιομηχανία γάλακτος.
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν ένα βασικό καταναλωτικό
αγαθό. Η κατανάλωση επηρεάζεται από τις στρατηγικές μάρκετινγκ που
προσεγγίζουν

τον

ηροσφέροντας

νέες

καταναλωτή
γεύσεις,

με

νέα

τον

καλύτερο

προϊόντα,

νέες

δυνατό

τρόπο

κατηγορίες.

Στην

Ελλάδα ο κλάδος διανύει το στάδιο της ανάπτυξης. Τα γαλακτοκομικά
προϊόντα

παρουσιάζουν

τεράστια

εποχικότητα.

Αυξημένη

ζήτηση

παρουσιάζει η κατηγορία των light προϊόντων από τον Απρίλιο μέχρι το
Μάιο, ενώ αυξάνονται πολύ οι ηωλήσεις όλων των προϊόντων τους μήνες
Ιούνιο και Ιούλιο. Ειδικά για το κακάο, το οποίο πλέον θεωρείται ρόφημα
που

πίνεται

κρύο

σαν

αναμυκτικό.

Τα

τυροκομικά

προϊόντα

δεν

παρουσιάζουν μεγάλη εποχικότητα παρά μόνο μια μικρή αύξηση των
πωλήσεων,

τους

μήνες

Νοέμβριος

και

Δεκέμβριο

λόγω

των

Χριστουγέννων.
Ο

συνολικός

τζίρος

της

αγοράς

γαλακτοκομικών

προϊόντων

ανήλθε στα 700 δις δρχ. Συγκεκριμένα στα τυροκομικά ήταν 360 δις
δρχ. (51%), στο φρέσκο γάλα 95 δις δρχ. (13,6%), στο γάλα μακράς
διάρκειας (UHD) και στο εβαπορέ 65 δις δρχ. (9,3%), στο γιαούρτι 65 δις
δρχ. (9,3%), στα παγωτά 50 δις δρχ. (7,1%) και στο βούτυρο και στην
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κρέμα γάλακτος 65 δις δρχ. (9,3%). Το ποσοστό συμμετοχής την
τυροκομικών στο σύνολο των τροφίμων στην Ελλάδα είναι 17,5%. Το
15% κατέχουν τα τυποποιημένα τυροκομικά ενώ το 85% κατέχουν τα
χύμα. Το 75% της κατανάλωσης γίνεται στα αστικά κέντρα Αθήνας και
Θεσσαλονίκης.
Κατά το 1995 η Ελλάδα παρήγαγε κατά προσέγγιση 750.000
τόνους αγελαδινού γάλακτος, ενώ η παραγωγή κατσικίσιου και πρόβειου
γάλακτος ανήλθε σε 445.000 και 635 τόνους αντίστοιχα. Η δυνατότητα
υμηλότερης παραγωγής υπάρχει, άλλα οι ποσοστώσεις περιορίζουν την
ποσότητα των τελικών αγαθών όπου μπορεί να παραχθεί στο εσωτερικό.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη στασιμότητα της κατανάλωσης κατά την
τελευταία διετία. Η κατανάλωση γάλακτος έχει αυξηθεί κατά 1%, του
γιαουρτιού κατά 5%, ενώ η αγορά του τυριού έχει παραμείνει στα ίδια
επίπεδα. Η κατά κεφαλή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων στην
Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Ευρώπη, με
εξαίρεση το γιαούρτι, η κατανάλωση του οποίου βρίσκεται στα ίδια
περίπου επίπεδα.
Η κατανάλωση φρέσκου γάλακτος κατά το 1995 έφτασε τους
350.000 τόνους.
Τα περιθώρια κερδών του κλάδου κινούνται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα και για το λόγο αυτό γίνονται πολύ

συχνά

αποτιμήσεις.

Επηρεάζονται καταλυτικά από την πρώτη ύλη (γάλα). Εάν υπάρχει
περιορισμός στην πρώτη ύλη η τιμή αυξάνεται, επομένως τα περιθώρια
κέρδους των εταιριών είναι χαμηλά. Εάν υπάρχει μεγάλη προσφορά
πρώτης ύλης, η τιμή μειώνεται λόγω του αποθέματος το οποίο πρέπει να
απορροφηθεί από την αγορά. Τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους έχει το
γιαούρτι, το οποίο

σημειώνει σημαντική αύξηση

κατανάλωσης.

Το

γιαούρτι προτιμάται όχι μόνο για το ασβέστιο και τις βιταμίνες που
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περιέχει, αλλά κυρίως γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πλήρες
γεύμα χαμπλών σχετικά θερμίδων.
Οι εξαγωγές ουσιαστικά ξεκίνπσαν το 1985 και έκτοτε εμφανίζουν
μια συνεχή ανοδική πορεία, κυρίως μετά τπν εξαγωγική δραστπριότπτα
των μεγάλων του κλάδου (ΔΕΛΤΑ και ΦΑΓΕ), τόσο στις γειτονικές
βαλκανικές χώρες όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές. Οι προοπτικές των
μεγαλύτερων εξαγωγών εμφανίζονται στον τομέα των γιαουρτιών χωρίς
να Θεωρείται μικρή π δυναμική παρουσία και των άλλων προϊόντων του
κλάδου, παρά το γεγονός ύπαρξπς ανασταλτικών παραγόντων.
Στην

Ελλάδα

εισάγονται

μεγάλες

ποσότητες

αυστριακού

παστεριωμένου γάλακτος, φθηνότερου του ελληνικού, καθώς και πολλά
τυροκομικά προϊόντα.
Τα εμπόδια εισόδου στον κλάδο είναι αρκετά υμπλά, κυρίως γιατί
απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια για επενδύσεις αλλά και για διαφήμιση και
προώθηση.
Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, κυρίως λόγω του μεγέθους
και της οικονομικής δυνατότητας των μεγάλων επιχειρήσεων.
Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι ανάλογη με
τπν πρώτη ύλη που προμηθεύουν. Οι παραγωγοί του αιγοπρόβειου
γάλακτος, το οποίο δεν υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες (παράγεται δυο
φορές

το

αγελαδινού

χρόνο),

έχουν

γάλακτος

μεγάλη

έχουν

δύναμη.

λιγότερη

Ενώ

δύναμη.

οι
Σε

παραγωγοί
περιόδους

του
υπέρ

προσφοράς, η δύναμή τους είναι πολύ μικρή.
Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι πάρα πολύ
μεγάλη. Αγοραστές είναι τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες αλλά και μικρά
μαγαζιά και γαλακτοπωλεία. Οι αλυσίδες έχουν πάρα πολύ μεγάλη
δύναμη και ζητούν ποσοστά προκειμένου να βάλουν ένα προϊόν στο
μαγαζί τους. Το γεγονός αυτό μπορεί σε λίγα χρόνια, να αναγκάσει
κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις να αποσύρουν τα προϊόντα τους από τις
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αλυσίδες αυτές. Τα μικρότερα μαγαζιά έχουν λιγότερη δύναμη και το πιο
σημαντικό για τις επιχειρήσεις είναι ότι πληρώνουν αμέσως.
Ως υποκατάστατα του γάλακτος θεωρούνται όλα τα υγρά πόσιμα,
του γιαουρτιού

τα διάφορα επιδόρπια, τα φρούτα, τα γλυκά, τα παγωτά

και του τυριού είναι οτιδήποτε θεωρείται σνάκ, κόβει την πείνα και δεν
έχει μορφή φαγητού.
Παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης είναι:
α) Νομικοί: Έχουν ενδοθεί οδηγίες από την Ε.Ε. (92/46, 92/47)
οι οποίες αφορούν τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να διέπουν την
παραγωγή και την εμπορία του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων. Το γάλα πρέπει να πληρεί απαιτήσεις - προδιαγραφές για τα
θρεπτικά,

μικροβιολογικά,

χαρακτηριστικά

του,

και

για

φυσικοχημικά
τις

διάφορες

και

οργανοληπτικά

διεργασίες

στις

οποίες

υπόκειται. Επίσης η θεσμοθέτηση από την Ε.Ε. ( 1984) του καθεστώτος
των ποσοστώσεων, που θα ισχύει μέχρι το 2000. Έτσι η Ελλάδα ενώ
είναι χώρα ελλειμματική σε αγελαδινό γάλα, πρέπει να περιορίσει την
ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, διότι ήδη επιβάλλεται από την
Ε.Ε., η πληρωμή προστίμων λόγω υπέρβασης.
β) Οικονομικοί: Η γενική οικονομική κρίση επηρεάζει τη ζήτηση
όχι όμως σε μεγάλο βαθμό αφού τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι
βασικό στοιχείο στη διατροφή.
γ) Κοινωνικοί: Η τάση για υγιεινή διατροφή επηρεάζει θετικά τη
λειτουργία των επιχειρήσεων. Αρνητικός παράγοντας είναι ο θόρυβος για
ακατάλληλα προϊόντα
δ) Φυσικοί: Οι κακές καιρικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά
την παραγωγή γάλακτος.
ε)

Δημογραφικοί:

τουριστικής

κίνησης.

Αρνητικά

επηρεάζει

Υπάρχει διαφορά

ο

μεταξύ των

καταναλώνονται στα αστικά κέντρα και στην επαρχία.
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περιορισμός

της

προϊόντων

που

στ) Τεχνολογικοί: Απαιτούνται σύγχρονες εγκαταστάσεις και μη
χανήματα υμηλής τεχνολογίας λόγω της ευπάθειας της πρώτης ύλης και
των συνεχών ελέγχων που πρέπει να γίνονται σε όλα τα στάδια
προπαρασκευής.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί μια από τις πλέον
ανταγωνιστικές καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Πολλοί δε
αναφερόμενοι
μεγαλύτερων

στον

"ακήρυχτο"

εταιριών,

κάνουν

πόλεμο
λόγο

για

κυρίως

μεταξύ

λανθασμένες

των

δύο

στρατηγικές

μάρκετινγκ, οι οποίες μπορεί λόγω της συγκράτησης των τιμών, να
ευνοούν πρόσκαιρα τους καταναλωτές, τελικά όμως να επιβαρυνθούν οι
παραγωγοί που έχουν να δουν αύξηση αρκετά χρόνια.
Στον κλάδο δραστηριοποιούνται μερικές από τις μεγαλύτερες
εταιρίες στον ελλαδικό χώρο. Πρωτοπόροι - με μικρή διαφορά π μια από
την άλλη - η ΔΕΛΤΑ και ΦΑΓΕ, ενώ ακολουθούν με ικανοποιητικά
αποτελέσματα οι ΜΕΒΓΑΛ, ΑΓΝΟ, ΔΩΔΩΝΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ, NESTLE,
ΕΒΓΑ,

ΤΥΡΑΣ

Α.Ε.,

ΝΕΟΓΑΛ,

ΠΙΝΔΟΣ,

ΑΛΠΙΝΟ,

ΟΛΥΜΠΟΣ,

ΓΙΟΒΕΡ κ.ά. Η αγορά θεωρείται -και είναι- ολιγοπωλιακού χαρακτήρα με
τον ανταγωνισμό να βρίσκεται σε υμηλά επίπεδα σε σύγκριση με ό,τι
επικρατεί στην Ευρώπη. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές μικρές
τοπικές παραγωγικές μονάδες (κυρίως τυριού).
Τρεις επιχειρήσεις, π ΔΕΛΤΑ, π ΦΑΓΕ και η

ΜΕΒΓΑΛ,

συγκαταλέγονται μεταξύ των δέκα κορυφαίων παραγωγών τροφίμων
σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών τους. Κατά παράδοση, η ΔΕΛΤΑ
σήμαινε γάλα, η ΦΑΓΕ γιαούρτι και π ΜΕΒΓΑΛ τυρί.
Η ΔΕΛΤΑ είναι μια εταιρία μάρκετινγκ με κύρια αποστολή της τη
μετατροπή βασικών προϊόντων σε επώνυμα, διαφοροποιημένα και με
υμηλή προστιθέμενη αξία. Ο όμιλος ΔΕΛΤΑ επεκτείνει το εύρος των
εργασιών του σε νέους κλάδους και νέες δραστηριότητες. Το 1994
επεκτάθηκε στον κλάδο των κατεμυγμένων τροφίμων με την αγορά της
εταιρίας ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗ. Κυριαρχεί σήμερα στην αγορά φρέσκου
παστεριωμένου γάλακτος, (43%), διατηρεί σημαντικό μερίδιο της αγοράς
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παγωτών, ενώ αυξάνει συνεχώς το ποσοστό τπς στο γιαούρτι. Διαθέτει
σύγχρονες εγκαταστάσεις και, πολύ καλό δίκτυο διανομής και μεγάλα
κονδύλια για διαφήμισα και προώθηση.
Ήταν π πρώτη εταιρία που εισήγαγε τη χάρτινη συσκευασία στην
αγορά του γάλακτος. Βέβαια για μια εταιρία με τέτοιο μέγεθος, υπάρχει
πάντα ο φόβος της αποτυχίας.
Η ΦΑΓΕ είναι μια καινοτόμος εταιρία, με πολύ καλό τμήμα
μάρκετινγκ. Κυριαρχεί στην αγορά του γιαουρτιού (TOTAL) για την
οποία ηροβλέπεται μια πολύ δυναμική ανάπτυξη και πραγματοποιεί
σημαντικές εξαγωγές. Έχει ικανότητα χρηματοδότησης και καλό δίκτυο
διανομής.
Η ΜΕΒΓΑΛ διαθέτει τα πιο ποιοτικά προϊόντα στην αγορά, δεν
έχει όμως τα κεφάλαια για να υποστηρίξει, με διαφήμιση και προώθηση,
τα προϊόντα αυτά. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχει την έδρα της στη
Β. Ελλάδα ενώ οι άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις στην Αθήνα Συνεπώς
οι ΔΕΛΤΑ και ΦΑΓΕ απευθύνονται στο 50% του πληθυσμού, ενώ η
ΜΕΒΓΑΛ στο 12-13%, Διαθέτοντας ένα ευρύ δίκτυο διανομής σωστή
υποδομή,

αξιόλογο

ανθρώπινο

δυναμικό,

πλήρη

σειρά

προϊόντων.

Καινοτομεί έχοντας τη γνώση και την εμπειρία πολλών χρόνων.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η

κατανάλωση

των

γαλακτοκομικών

προϊόντων

γίνεται

από

παιδιά, άνδρες και γυναίκες. Το κάθε ένα από τα προϊόντα απευθύνεται
και σε άλλη ομάδα καταναλωτών, ανάλογα με τις προτιμήσεις. Οι
καταναλωτές αγοράζουν

συνειδητά το

προϊόν

και

είναι

πιστοί.

Η

ΜΕΒΓΑΛ είναι μια μοντέρνα επιχείρπσπ, ακολουθεί τις εξελίξεις άρα,
έχει και μοντέρνους καταναλωτές. Όμως κρατάει και την παράδοση και
παράγει προϊόντα παραδοσιακά Ελληνικά. Έτσι λοιπόν οι ηλικίες των
καταναλωτών ποικίλουν, ανάλογα με το προϊόν από 7-65 ετών. Τα
γαλακτοκομικά προϊόντα καταναλώνονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις.
Η τμηματοποίηση της αγοράς γίνεται ανάλογα με το προϊόν. Τα
πιο σημαντικά κριτήρια είναι η ηλικία, η κοινωνική τάξη, το εισόδημα
και

η περιοχή. Τα πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η ποιότητα, η

διαθεσιμότητα και η τιμή. Γενικά, ο καταναλωτής ζητά προϊόντα υμηλής
ποιότητας,

που

παράγονται

με

ειδικές

μεθόδους

και

απαιτούν

τεχνογνωσία, η οποία δύσκολα μπορεί να αντιγράφει, και τα οποία
χαρακτηρίζονται από αυθεντικότητα.
Οι

σύγχρονες

τάσεις

στην

κατανάλωση

γαλακτοκομικών

προϊόντων είναι η κατανάλωση φρέσκων προϊόντων και η προσθήκη σε
αυτά φρούτων, δημητριακών κ.ά., η υγιεινή ζωή και η στροφή στα
τυποποιημένα προϊόντα (τυρί) έναντι των χύμα.
Σήμερα, οι καταναλωτές αρχίζουν να εγκαταλείπουν τα light
προϊόντα

και

να

καταναλώνουν

από

όλα

τα

προϊόντα,

αλλά

σε

μικρότερες ποσότητες. ΓΓ αυτό το λόγο, η ανάπτυξη των light προϊόντων
δεν είναι μεγάλη αφού ο κόσμος επανέρχεται στο πλήρες προϊόν. Το
γάλα, ειδικά το κακάο, αρχίζει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των
αναμυκτικών, και των κρύων ροφημάτων, δεδομένου ότι είναι υγιεινό και
συμβαδίζει με την τάση για υγιεινή ζωή.
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4. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - ΑΠΕΙΛΕΣ

Οι ευκαιρίες και οι απειλές για την αγορά και την επιχείρηση
είναι οι εξής:

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
• Περιθώρια ανάπτυξης δεδομένου ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση στην
Ελλάδα είναι χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη.
• Υγιεινές διατροφικές συνήθειες
• Νέα τροποποιημένα προϊόντα, για ικανοποίηση των αναγκών των
καταναλωτών
• Νέες αγορές (εξαγωγές)
• Λίγες οργανωμένες επιχειρήσεις στην αγορά

ΑΠΕΙΛΕΣ
• Νομοθετικά περιορισμοί από την Ε.Ε.
• Πολλοί μικροί τοπικοί παραγωγοί
• Μεγάλες εισαγόμενες ποσότητες, κυρίως τυροκομικών προϊόντων
• Θόρυβος για ακατάλληλη πρώτη ύλη
• Μεγάλος τιμολογιακός ανταγωνισμός, που οφείλεται στο περίσσευμα
γαλακτοκομικών προϊόντων που έχει σήμερα η Ε.Ε., ο οποίος έχει σαν
αποτέλεσμα τη συγκράτηση των τιμών στον ελλαδικό χώρο και
δημιουργεί

τις

προϋποθέσεις

περισσευμάτων.
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εμπορίας

των

ευρωπαϊκών

5. Η ΕΤΑΙΡΙΑ - ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Η πρώτη βιομηχανική μονάδα συλλογής γάλακτος και παραγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων της ΜΕΒΓΑΛ, ιδρύθηκε στις αρχές της
δεκαετίας του '50 στα Κουφάλια, περιοχή Θεσσαλονίκης. Σήμερα, είναι
η μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας. Κατέχει την
τρίτη Θέση στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων, την έβδομη
στον κλάδο των βιομηχανικών τροφίμων και την τριακοστή τέταρτη δέση
μεταξύ των 200

πρώτων

ελληνικών εταιριών από

πλευράς τζίρου,

σύμφωνα με στοιχεία του 1995.
Η εταιρία, έχει ήδη συμπληρώσει μια δεκαετία εξαγωγών των
προϊόντων της, που αποτελούν το 12% περίπου του συνολικού κύκλου
εργασιών και πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., ΗΠΑ,
Καναδά, Αυστραλία, Ασία και χώρες Ανατολικής Ευρώπης, μέσω ενός
οργανωμένου δικτύου αντιπροσώπων. Επίσης εισάγει και εμπορεύεται
γαλακτοκομικά προϊόντα μακράς διάρκειας, επιδόρπια, καθώς και χυμούς.
Η βασική όμως δραστηριοποίηση της εκτείνεται

σε τρεις κλάδους

γαλακτοκομικών προϊόντων που είναι: το φρέσκο γάλα (πλήρες, με
ανθόγαλα, ξυνόγαλο, με 1,5% και με 0% λιπαρά, κακάο, με βιταμίνες A
και D), τα γιαούρτια (στραγγιστό, αγελάδας, πρόβειο, με 2% και 0%
λιπαρά, με γεύσεις φρούτων, Fit line, με μούσλι, με μέλι και καρύδια, με
κομμάτια φρούτων, με σοκολάτα, ρυζόγαλο) και το τυροκομικά (ανθότυρο,
μανούρι, κασέρι, φέτα, μυζήθρα), καθώς και προϊόντα για την κάλυμη του
καναλιού κέτερινγκ.
Τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύμους 3,2 δις δρχ.
που αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό των τμημάτων παραγωγής.
Το ύμος των συνολικών της πωλήσεων, ανήλθε στο ποσό των 31,4
δις δρχ. κατά την οικονομική κρίση 1996, ενώ για το 1997 οι πωλήσεις
αναμένονται να διαμορφωθούν στα 35 δις δρχ.
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Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι η ποιότητα των προϊόντων και
στοχεύει

μέσω

της

ποιότητας

στη

διεύρυνση

και

προώθηση,

των

προϊόντων, τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.
Η στρατηγική που ακολουθεί η εταιρία είναι η ανάπτυξη. Επιθυμεί,
να ικανοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερο τον Έλληνα καταναλωτή.
Η επιχείρηση υποστηρίζει τα υπάρχοντα προϊόντα και προσπαθεί
να αναπτύξει νέα, που θα ικανοποιούν ανάγκες των καταναλωτών που
δεν ικανοποιούνταν μέχρι τώρα. Προκειμένου να έχει μια πλήρη σειρά
προϊόντων, υποστηρίζει κάποια προϊόντα, των οποίων η κερδοφορία είναι
αρνητική.
Οι τιμές των προϊόντων της είναι υμηλές γιατί η επιχείρηση
επενδύει στην ποιότητα.
Διαθέτει ένα εξελιγμένο και εκτεταμένο δίκτυο διανομής, με έξι
υποκαταστήματα, δύο θυγατρικές εταιρίες, εξήντα αντιπροσώπους στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό και στόλο 580 φορτηγών μυγείων. Το 70%
των προϊόντων απορροφάται από τα σούπερ μάρκετ, ενώ το 30% από τα
γαλακτοπωλεία και τα μικρά καταστήματα. Επίσης κάνει την εμπορία
προϊόντων εκμεταλλευόμενη το μεγάλο δίκτυο διανομής, έτσι ώστε να
μπει δυναμικά σε κάποιους τύπους καταστημάτων και να προσεγγίσει πιο
εύκολα τους πελάτες (π.χ. εμπορία χυμών της Amita Cool, Frulite κ.ά. στη
Β. Ελλάδα).
Στα

πλαίσια

της

προώθησης

κάνουν

in

store

promotion,

κουπονοδιανομές, μοιράζουν φυλλάδια, κάνουν περιορισμένα διαφήμιση,
χορηγίες και sponsoring σε αθλητικά γεγονότα.
Η ΜΕΒΓΑΛ χρησιμοποιεί στρατηγική επίθεσης με σκοπό να
κερδίσει μερίδιο αγοράς και να αύξηση την κατανάλωση των προϊόντων
τπς.
Κατά μέτωπο επίθεση: Η εταιρία, πρόσφατα, άρχισε να διαθέτει στην
αγορά το νέο στραγγιστό γιαούρτι με την επωνυμία "HARMONY", το
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οποίο παρουσιάζει ικανοποιητική αποδοχή από το κοινό και στόχος της
επιχείρησης είναι στο τέλος του 1997 να κατακτήσει ένα μερίδιο της
τάξης του 8-10% στην κατηγορία του στραγγιστού. To HARMONY
αντικατέστησε το EXTRA και πρόκειται για μια γνήσια κατά μέτωπο
επίθεση στο TOTAL της ΦΑΓΕ και στο COMPLET της ΔΕ ΑΤΑ. Είναι
μια εταιρία η οποία συνήθως δε μιμείται, αλλά καινοτομεί. Όταν όμως ο
ανταγωνιστής δημιουργεί μια καινούρια κατηγορία που έχει περιθώρια
ανάπτυξης, ακολουθούν. Έτσι έγινε με το Duetino Colatsione που βγήκε
στην αγορά για να χτυπήσει το Fru yo.
Παρακαμπτήριο επίθεση: Η ΜΕΒΓΑΛ εισάγει μια νέα γενιά προϊόντων
στην αγορά. Τα καινοτομικά προϊόντα είναι το γιαούρτι Duettino και το
νέρο γιαούρτι Fitline, "το γεύμα δίαιτας' με 0% λιπαρά και με τραγανές
φρυγανίτσες. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρει κάτι διαφορετικό στους
καταναλωτές και προσελκύει νέους πελάτες.
Πλευρική επίθεση: Ο καταναλωτής ζητάει πλέον σταθερή ποιότητα,
γρήγορα εξυπηρέτηση και καθαριότητα στα προϊόντα. Η ΜΕΒΓΑΛ
βλέποντας την τάση προς τα τυποποιημένα προϊόντα παρασκεύασε την
τυποποιημένη φέτα, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες ενός μικρού τμήματος
της αγοράς.
Ανταρτοπόλεμος: Η ΜΕΒΓΑΛ δε μπορεί να διαθέσει μεγάλα ποσά για
προώθηση. Έτσι στο γάλα, η ΦΑΓΕ κληρώνει αυτοκίνητο, η ΔΕΛΤΑ
αλλάξει συσκευασία και κάνει έντονη διαφήμιση η ΜΕΒΓΑΛ προτιμάει
να δώσει κάτι πιο χειροπιαστό. Ένα ποτήρι φρέσκο γάλα δωρεάν σε
κάθε δίλιτρο μπουκάλι. Ο καταναλωτής δεν περιμένει αλλά κερδίζει
αμέσως. Το κόστος αυτής της ενέργειας δεν είναι τόσο μεγάλο όσο των
ανταγωνιστών, όμως διατηρεί ή και αυξάνει, σε κάποιες περιοχές, το
μερίδιο αγοράς.
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Για την ανάλυση του case χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές:
1)

Συνέντευξη με την Product Manager της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε κ. Ελένη
Αληδρομίτη.

2)

Ό κλάδος των Γαλακτοκομικών - Τυριών", Επιλογή, Μάιος 1995,
σελίδες 90-92

3)

'Από το γαλακτοπωλείο της γειτονιάς", Αγορά, Απρίλιος 1997,
σελίδα 46.

4)

"Γαλακτοκομικά: Ο ταχύτερα ανερχόμενος κλάδος των τροφίμων",
Βιομηχανική επιθεώρηση, Ιούνιος 1997, σελίδες 72-73

5)

"ΔΕΛΤΑ: επενδυτικό άνοιγμα στο εξωτερικό", Ημερήσια, Μάιος
1997, σελίδα 50.

6)

"Δυναμική ανάπτυξη του κλάδου γιαουρτιών", Ημερήσια, Μάιος
1997, σ.51.

7)

"Εκσυγχρονισμός και επενδύσεις", Ημερήσια, Μάιος 1997,
σελίδα 22.

8)

Κ. Παπαθεοδώρου, "Ο πόλεμος έχει θύματα", Hellenews, Οκτώβριος
1996, σελίδες 2-3

9)

Κύρα Κοτζιά, 'Θετικές μεταβολές πάνω από τον μέσο όρο της
βιομηχανίας", Hellenews, σελίδα 1

10) Χ.Δ. Θωμοπούλου, Κ. Τζία, Α. Μελανίτη, "Καθοριστικοί για τις
γαλακτοβιομηχανίες

οι

έλεγχοι

και

η

διασφάλιση

ποιότητας",

Ναυτεμπορική - Ειδική έκδοση, Φεβρουάριος 1996, σελίδες 14-15
11) Α. Καρρέρ, 'Το ευρωπαϊκό πλεόνασμα πιέζει τις ελληνικές τιμές",
Hellenews, Οκτώβριος 1996, σελίδα 18
12) Φ.

Γαβρινιώτη,

"Εντονος

δυναμισμός

Hellenews, Οκτώβριος 1996, σελίδα 6
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της

αγοράς

γιαουρτιού",

7.2 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
KRAFT JACOBS SUCHARD ΠΑΥΛΙΔΗΣ

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει ένας από τους πιο σπμαντικούς
κλάδους τπς βιομπχανίας τροφίμων αυτός της σοκολάτας, με αποτέλεσμα
η πορεία του να καθίσταται δύσκολη και να εμποδίζεται η εξέλιξή του.
Σταθεροποιητικές αναμένονται οι τάσεις στην Ελληνική αγορά για τα
επόμενα

χρόνια, αν

αρνητική

πορεία,

και εκφράζονται

αλλά

με

πιο

φόβοι

αργούς

για

ρυθμούς

πιθανή
από

περαιτέρω

αυτούς,

που

σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
Το 1995 η συνολική κατανάλωση προϊόντων σοκολάτας ανήλθε
στους 25.650 τόνους. Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κλάδου
είναι η παραγωγή ποικιλίας τελικών προϊόντων σοκολατοποιϊας, και η
παραγωγή

πρώτων

υλών

ζαχαροπλαστικής

και

λοιπών

ζαχαρωδών

προϊόντων (καραμέλες, τσίχλες, κουβερτούρα, σοκοπάστα, εποχιακά είδη).
Από τη μεγάλη αυτή ποικιλία, ξεχωρίζουν τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη
κατηγορία περιλαμβάνονται οι σοκολάτες γάλακτος, αμυγδάλου, υγείας οι
οποίες, εκτός από την απλή μορφή τους κυκλοφορούν και σε πολλές
παραλλαγές

όπως

περιλαμβάνονται
επιπλέον

με

οι

ξηρούς

γεμιστές

συστατικών

και

οι

καρπούς.

Στη

δεύτερη

κατηγορία

σοκολάτες

με

προσθήκη

ορισμένων

γκοφρέτες

με

επικάλυμη

ή

γέμιση

σοκολάτας. Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα σοκολατάκια σε
απλή ή πολυτελή συσκευασία. Οι πλάκες και οι ράβδοι σοκολάτας, απλές
και γεμιστές, αποτελούν το 44-48% της συνολικής κατανάλωσης τελικών
προϊόντων

σοκολάτας

ενώ

οι

γκοφρέτες,

τα

σοκολατάκια

και

οι

σοκοπάστα το 33%, 10-13% και 4-6% αντίστοιχα. Η κατά κεφαλή
κατανάλωση στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στα 2,5 κιλά ετησίως.
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Η κατανάλωση προϊόντων σοκολάτας ενώ ακολουθούσε αυξητική
πορεία

στη

διετία

1990-1992

με

ικανοποιητικούς

ρυθμούς

(15,9%)

παρουσίασε μείωση από το 1993 και μετά με εξαίρεση τις γκοφρέτες. Το
1995 παρατηρήθηκε μέση ετήσια πτώση της τάξης του 6,4% σε σχέση με
το 1992. Τα αποτελέσματα λοιπόν, στον κλάδο της σοκολάτας δεν είναι
τόσο αισιόδοξα όσο ήταν παλιότερα.
Στον

κλάδο

δεν

παρατηρείται

κυκλικότητα

των

πωλήσεων.

Αντίθετα, τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη εποχικότητα
(εκτός

από

τις

τσίχλες

και

τις

καραμέλες).

Μεγάλη

αύξηση

των

πωλήσεων παρουσιάζεται τους μήνες Σεπτέμβριο - Απρίλιο. Με τις
πρώτες ζέστες οι καταναλωτές στρέφονται σε άλλα προϊόντα.
Τα περιθώρια κερδών του

κλάδου συρρικνώνονται λόγω των

οικονομικών συνθηκών αλλά και λόγω του έντονου ανταγωνισμού, που
αναγκάζει τις επιχειρήσεις να δίνουν πολλές παροχές.
Το

1995

η

παραγωγή

των

τελικών

προϊόντων

σοκολάτας

διαμορφώθηκε στους 32.000 τόνους. Η παραγωγική δυναμικότητα των
επιχειρήσεων του κλάδου υπολογίζεται ότι αξιοποιείται σε βαθμό 6070% κατά μέσο όρο ετησίως, κυρίως λόγω της έντονης εποχικότητας. Οι
εισαγωγές σοκολάτας σε πλακίδια και ράβδους σημείωσαν μέση ετήσια
αύξηση κατά 14,5% την πενταετία 1990-1994 φθάνοντας τους 4.169
τόνους. Οσον αφορά τα σοκολατάκια το σύνολο των εισαγωγών τους σε
αξία το 1994 ανήλθε στους 1.429 τόνους. Τέλος, οι εισαγωγές στη
γκοφρέτα έφθασαν στους 1814 τόνους κατά την ίδια χρονική περίοδο.
Αξιόλογες είναι και οι ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες παρουσιάζονται
αυξητικές για τις σοκολάτες και τις γκοφρέτες, ενώ οι εξαγόμενες
ποσότητες σε σοκολατάκια είναι ελάχιστες.
Προκειμένου να μπουν νέοι ανταγωνιστές στον κλάδο απαιτούνται
αρκετά κεφάλαια για τον εξοπλισμό. Επίσης άλλα εμπόδια είναι οι
οικονομίες κλίμακας, η πρόσβαση σε κανάλια διανομής και το γεγονός
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ότι

οι

νέες

επιχειρήσεις

δεν

8α

έχουν

πολλές

δυνατότπτες

διαφοροποίπσπς του προϊόντος. Η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών
δεν

είναι

πάρα

πολύ

μεγάλπ

δεδομένου

ότι

στον

κλάδο

δραστπριοποιούνται μεγάλες πολυεθνικές.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι πάρα
πολύ έντονος και αυτό γιατί δραστπριοποιούνται πολλοί (μικροί και
μεγάλοι) παραγωγοί, ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς δεν είναι πολύ
υμηλός

και

δεν

υπάρχουν

μεγάλα

περιθώρια

διαφοροποίησης

του

προϊόντος.
Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών (που προμηθεύουν
γάλα, ζάχαρη, κακάο και υλικά συσκευασίας) είναι μεγάλη.
Η

διαπραγματευτική

δύναμη

των

αγοραστών

(χονδρέμποροι,

σούπερ μάρκετ και μερικά σημεία λιανικής πώλησης) είναι πολύ μεγάλπ
κυρίως των σούπερ μάρκετ που έχουν μεγάλες απαιτήσεις προκειμένου
να βάλουν τα προϊόντα στο ράφι.
Ο

μεγάλος αριθμός

υποκατάστατων

προϊόντων,

επηρεάζει

τη

ζήτηση της σοκολάτας και πρόκειται για προϊόντα με γλυκαντικές ουσίες,
όπως είναι τα μπισκότα, τα σοκολατοπαγωτά κ.α:, αλλά επίσης και τα
σοκολατίνια που δεν περιέχουν πραγματική σοκολάτα. Οι παράγοντες
που επηρεάζουν την δραστηριότητα μιας επιχείρησης είναι:
α)Νομικοί: Μια πρόσφατη απόφαση απαγορεύει την πώληση σοκολάτας
στα κυλικεία των σχολείων.
β)Φυσικοί: Οι

καιρικές

συνθήκες

επηρεάζουν

τις

πωλήσεις

(λόγω

έντονης εποχικότητας) και μπορεί να δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα
συντήρησης λόγω ευπάθειας του προϊόντος, ειδικά τους καλοκαιρινούς
μήνες. Επίσης μπορεί να εππρεασθεί η παραγωγή των πρώτων υλών.
γ)Κοίνωνικοί: Η νέα διαιτητική αντίλημη και η τάση για υγιεινή ζωή
που επικρατούν τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την αντίλημη ότι
η σοκολάτα προκαλεί παχυσαρκία και χαλάει τα δόντια. Επίσης ο
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θόρυβος που δημιουργείται, κατά καιρούς, για τα συστατικά παρασκευής
που

χρπσιμοποιούν

μικροί-ανεξάρτητοι

παραγωγοί,

επηρεάζει

τις

πωλήσεις όλων των επιχειρήσεων και δυσφημίζει σε ένα βαθμό την
εγχώρια παραγωγή.
δ)Δημογραφικοί: Η κατανάλωση γίνεται κυρίως από άτομα νεαρής
ηλικίας. Στην Ελλάδα παρατηρείται μια σαφής τάσης γήρανσης του
πληθυσμού γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ανασταλτικός παράγοντας,
μακροπρόθεσμα, της ζήτησης των προϊόντων σοκολάτας.
ε)Οικονομικοί: Η οικονομική ύφεση αναγκάζει τον καταναλωτή να
περιοριστεί σε είδη πρώτης ανάγκης. Δεδομένου ότι η σοκολάτα είναι
συμπληρωματικό προϊόν στη διατροφή, η ζήτηση μειώνεται.
στ)ΤεχνοΑογικοί: Προκειμένου οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στον
έντονο ανταγωνισμό πρέπει να είναι πολύ καλά εξοπλισμένες με την πιο
σύγχρονη τεχνολογία, έτσι ώστε να μπορούν να παράγουν νέα προϊόντα.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια η
αγορά προϊόντων σοκολάτας. Αυτό οφείλεται κυρίως στις ενέργειες των
εταιρειών του χώρου για ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά και στις
πολλές εισαγωγές προϊόντων σοκολάτας.
Στον κλάδο της σοκολατοποιίας δραστηριοποιούνται σήμερα 30
παραγωγικές μονάδες, από τις οποίες οι 17 έχουν ως κύριο αντικείμενο
δραστηριότητάς

τους

την

παραγωγή

προϊόντων

σοκολάτας

και

οι

υπόλοιπες 13 αποτελούν μονάδες ζαχαροπλαστικής βιοτεχνικού κυρίως
χαρακτήρα.

Επίσης

οικογενειακού

σοκολατοειδή

τύπου

εργαστήρια

παράγονται

και

ζαχαροπλαστικής.

από

μικρά

Παράλληλα,

στο

χώρο δραστηριοποιούνται αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις. Κυριαρχούν οι
εξής

πέντε:

ΛΟΥΜΙΔΗΣ,

ION,

JACOBS

SUCHARD

MARS/ΤΡΟΦΕΚΛΕΚΤ

και

ΠΑΥΛΙΔΗΣ,

NESTLE-

FERRERO/ΕΛΓΕΚΑ.

Η

ελληνική παραγωγή σοκολάτας είναι συγκεντρωμένη σε λίγες και καλά
οργανωμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Συνολικά
τέσσερις

επιχειρήσεις

η

ION,

JACOBS

SUCHARD,

BINGO

και

ΛΟΥΜΙΔΗΣ συγκεντρώνουν περίπου το 94% της συνολικής παραγωγής.
Ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος και γίνεται ακόμα εντονότερος
εξαιτίας των πολύ μεγάλων ποσών που δαπανούνται για διαφημιστικές
δαπάνες. Η διαφήμιση παίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των
πωλήσεων

και

συμβάλλει

στην

αύξησή

τους

αφού

τα

προϊόντα

σοκολάτας αγοράζονται κυρίως αφθόρμητα και όχι προγραμματισμένα.
Βασικοί ανταγωνιστές της είναι η KRAFT JACOBS SUCHARD
ΠΑΥΛΙΔΗΣ, η ΙΟΝ και η NESTLE.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της KRAFT JACOBS SUCHARD
ΠΑΥΛΙΔΗΣ είναι το μέγεθος και η οικονομική της δυνατότητα. Βέβαια
εξαιτίας του μεγέθους της δεν έχει μεγάλη ευελιξία. Εχει όμως πολλά
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δυνατά σημεία όπως πιστότητα στη μάρκα (brand loyalty), ποιότητα,
όνομα, ανθρώπινο δυναμικό, εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση
(customer service), μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες (σε τηλεόραση,
ράδιο,

τύπο),

διανομή,

μεγάλη

γκάμα

προϊόντων,

δυνατό

τμήμα

μάρκετινγκ και δυνατότητα σύλλημης και σχεδιασμού νέων προϊόντων.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΙΟΝ είναι η ποιότητα των
προϊόντων που έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλη πιστότητα στη μάρκα και
επομένως αρκετά μεγάλο μερίδιο. Οι δυνάμεις της εντοπίζονται στην
ποιότητα και την γεύση των προϊόντων, στο δίκτυο διανομής, στη πλήρη
γκάμα προϊόντων, στο συνεχή εξοπλισμό, στην άμεση εξυπηρέτηση των
πελατών και στο γνωστό όνομα, από πολύ παλιά, στον ελληνικό χώρο. Η
αδυναμία της σχετίζεται με το γεγονός ότι έχει να αντιμετωπίσει
μεγάλους κολοσσούς με τεράστια οικονομική ευρωστία.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της NESTLE είναι το μέγεθος της.
Πολύ δυνατό της σημείο είναι η ικανότητα χρηματοδότησης που της
επιτρέπει να δώσει πολλές παροχές και μεγάλες εκπτώσεις. Σημαντική
αδυναμία είναι το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να δημιουργήσει πιστούς
καταναλωτές και το περιορισμένο δίκτυο διανομής.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η κατανάλωση των προϊόντων σοκολάτας γίνεται κυρίως από
παιδιά και έφηβους μέχρι την ηλικία των 25-30 ετών. Η ηλικιακή
κατανομή των καταναλωτών όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια
στην ελληνική αγορά μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την
κατανάλωση της σοκολάτας.
Αυξημένες πωλήσεις παρουσιάζονται σε περιοχές με υμηλότερο
βιοτικό επίπεδο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι απευθύνεται στη μέση
και μεσοανώτερη κοινωνική τάξη με βάση το γεγονός ότι η σοκολάτα
δεν αποτελεί προϊόν πρώτης ανάγκης.
Τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η τμηματοποίηση της
αγοράς είναι η ηλικία και η οικονομική κατάσταση. Σε ορισμένες
περιπτώσεις
μουσουλμάνοι

επηρεάζει
της

και

Θράκης

η

σύνθεση

καταναλώνουν

του

πληθυσμού

μεγάλες

(π.χ.

ποσότητες

οι

χύμα

καραμέλας).
Κριτήρια επιλογής του προϊόντος αποτελούν η ποιότητα, η τιμή και
η συσκευασία. Είναι επίσης σημαντικό για τον καταναλωτή να βρίσκει
εύκολα το προϊόν που ζητάει. Πολύ σημαντική για τον καταναλωτή είναι
η αξία που στηρίζεται στο όνομα (brand equity). Οι σύγχρονες τάσεις
στην κατανάλωση της σοκολάτας είναι:
-Τάση για υγιεινή ζωή
-Μεγάλη προσοχή στη διατροφή
Ο

καταναλωτής

πλέον

ζητά

επώνυμα

προϊόντα

και

επιθυμεί

σταθερότητα στην ποιότητα και ενημέρωση.
Οι

επιχειρήσεις

προσπαθούν

σιγά-σιγά

να

εκπαιδεύσουν

τον

καταναλωτή να ξεχωρίζει την ποιοτική σοκολάτα από τα υποκατάστατα
και να γνωρίζει τις συνθήκες συντήρησης του προϊόντος.
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Η συνεχής υπενθύμισα των προϊόντων από τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας συμβάλλει στην αύξπσπ των πωλήσεων. Η έντονπ όμως
διαφημιστική δραστηριότητα έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές τη
σύγχυση του καταναλωτή. Γι'αυτόν τον λόγο δίδεται μεγαλύτερη έμφαση
σε ενέργειες για προώθηση των προϊόντων.
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4. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - ΑΠΕΙΛΕΣ

Εμφανίζονται

κάποιες

ευκαιρίες

αλλά

και

απειλές

από

το

εξωτερικό περιβάλλον για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
* Επέκτασπ σε άλλους κλάδους τροφίμων
* Αυξπμένες απαιτήσεις καταναλωτών
* Νέες αγορές (π.χ. εξαγωγές).

ΑΠΕΙΛΕΣ
* Εισαγωγές επώνυμων προϊόντων
* Προϊόντα κακής ποιότπτας ή υποκατάστατα
* Τάσπ για υγιεινή ζωή και διατροφή
* Υπογεννπτικότητα
* Ανεκπαίδευτος καταναλωτής
* Θόρυβος για ακατάλληλα προϊόντα
* Εισαγωγές ειδών σοκολατοποιϊας από μερικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ
(private labels)
* Εποχικότητα
* Οικονομική ύφεση
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5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KRAFT-JACOBS SUCHARD ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Η εταιρεία ξεκίνησε με την ονομασία Γλυκισματοποιείο Παυλίδης.
Η σοκολάτα ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗ παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το
1863 από τον Σ. Παυλίδη και μετά από δύο μόλις χρόνια πήρε το πρώτο
της χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμια έκθεση στο παρίσι. Η εταιρεία
ΠΑΥΛΙΔΗΣ εξαγοράστηκε το 1989 από την JACOBS SUCHARD η
οποία στη συνέχεια το 1992 εξαγοράστηκε από την Kraft και σήμερα
διατηρεί την επωνυμία KRAFT JACOBS SUCHARD/ PAVLIDES. Τα
προϊόντα που έχει η εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της είναι πάρα πολλά
στην κατηγορία της σοκολάτας (Lacta, Kiss, ταμπλέτες, σοκολατίνια κ.α.),
του καφέ (στιγμιαίος, φίλτρου κ.α.) και των τροφίμων (μαγιονέζα-κέτσαπ
kraft, Philadelphia κ.α.).
Η

στρατηγική

της

εταιρείας

είναι

η

ανάπτυξη

μέσω

της

προσπάθειας της να ξεχωρίσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα ακολουθώντας όλες τις αλλαγές της τεχνολογίας.
Οι βασικοί στόχοι του μάρκετινγκ επικεντρώνονται στην αύξηση
του

μεριδίου

αγοράς,

στη

συνεχή

ικανοποίηση

των

πελατών,

στη

διατήρηση της ποιότητας και στη διατήρηση των τιμών σε προσιτά
επίπεδα.
Σχετικά με το προϊόν η επιχείρηση δίνει έμφαση τόσο στην
ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων όσο και στη διατήρηση και
ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων. Στοχεύει σε μια πλήρη γκάμα σε όλες
τις κατηγορίες και σε όλα τα τμήματα.
Οι

τιμές

διαμορφώνονται

στα

ίδια

επίπεδα

με

αυτές

των

ανταγωνιστών. Τα περιθώρια δεν είναι και πολύ μεγάλα από τη στιγμή
που οι τιμές αναγράφονται πάνω στη συσκευασία.
Οσον αφορά τη διανομή διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα
διανομής σε όλα τα Βαλκάνια. Διαθέτει ίδιο δίκτυο σε Αθήνα και
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Θεσσαλονίκη και συνεργάζεται με μεταφορικές εταιρείες για την επαρχία
(όλα είναι μυχώμενα). Οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ ελέγχονται
από την εταιρεία, π οποία προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνεται.
Η επιχείρηση ακολουθεί έντονη προωθητική πολιτική με μειώσεις
τιμών, multi pack συσκευασίες, διαγωνισμούς καταναλωτών (π.χ. στο
κρουασάν Follie και στον καφέ Fiesta), αγορά ενός προϊόντος δωρεάν
κυρίως για να προσελκύσουν νέους πελάτες να δοκιμάσουν το προϊόν.
Επίσης δίνουν δωρεάν δείγματα, κάνουν εκπτώσεις στους χονδρέμπορους
για να προωθήσουν με τη σειρά τους τα προϊόντα. Πολύ μεγάλη σημασία
δίδεται στην προώθηση σε σημεία πώλησης όπου υπάρχει άμεση επαφή
και γνωριμία του καταναλωτή με το προϊόν. Στα πλαίσια της προβολής η
εταιρεία αναπτύσσει έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Συμβάλλει στην
προστασία

των

Αλπεων,

στη

διαφύλαξη

της

θαλάσσιας

χελώνας

CARETA-CARETA. Επίσης ήταν χορηγός σε εκθέσεις ζωγραφικής, σε
θεατρικές παιδικές παραστάσεις. Ολες αυτές οι ενέργειες γίνονται με
σκοπό να αγγίξουν την ευαισθησία του καταναλωτή, δημιουργώντας
κοινωνικό προφίλ για την επιχείρηση.
Το ποσοστό των πωλήσεων ανά κανάλι διανομής είναι 55% για
τους

χονδρέμπορους

και

45%

για

τα

σούπερ

μάρκετ,

στα

οποία

αναμένεται ανοδική τάση. Στη Β. Ελλάδα γίνεται το 28% των πωλήσεων,
ενώ τα πιο δυνατά προϊόντα είναι η Μερέντα (90%), ο καφές Jacobs και
η Lacta (19-21%).
Η στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση είναι ένας συνδυασμός
των στρατηγικών επίθεσης.
Κυκλωτική

επίθεση:

Αναπτύσσει

κυκλωτική

επίθεση

και

πιο

συγκεκριμένα κύκλωση προϊόντος. Εχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων τα
οποία καλύπτουν όλες τις κατηγορίες. Συνεχώς μάχνει και προσπαθεί να
βρει νέες χρήσεις και να δημιουργήσει τα αντίστοιχα προϊόντα, έτσι
ώστε να προσελκύσει νέους πελάτες.
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Κατά μέτωπο επίδεση: Ο στιγμιαίος καφές Jacobs μπορεί να θεωρηθεί
μια κατά μέτωπο επίθεση στον NESCAFE της NESTLE, χτυπώντας τον
ανταγωνιστή στα ισχυρά του σημεία με σκοπό να αυξήσει το μερίδιο της
στην αγορά.

Στα προϊόντα της Kraft για παράδειγμα στη μαγιονέζα

εφαρμόζεται κατά μέτωπο επίθεση έναντι της Heilmans με την οποία η
διαφορά σε μερίδιο είναι γύρω στις δύο μονάδες πότε υπέρ της μίας και
πότε υπέρ της άλλης. Γίνονται λοιπόν πολύ δυναμικές ενέργειες με
μεγάλο κόστος π.χ. στα 500gr προϊόντος τα 250 δώρο.
Πλευρική επίδεση: Τα σοκολατάκια mini lacta τα οποία απευθύνονται σε
παιδιά και σε άτομα που θεωρούν μεγάλες τις κλασικές συσκευασίες. Οι
τσίχλες Hollywood (προϊόν της Kraft) το 1992 εισήγαγαν μία καινοτόμο
συσκευασία. Τότε ήθελαν να χτυπήσουν στο αδύνατο σημείο (πλευρικά)
τις τσίχλες (κουφετάκια) της Adam's.
Παρακαμπτήριο επίδεση: Είναι η εισαγωγή του νέου προϊόντος 3bit το
οποίο ήταν πολύ πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα και παρέχει
επιπλέον όφελος στον καταναλωτή.
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Για την ανάπτυξη του case χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές:
1. Συνέντευξη με τον Area manager της KRAFT JACOBS SUCHARD
FAVLIDES κ. Δήμο Φαναριώτη.
2. Έντονος

ανταγωνισμός

στην

αγορά

προϊόντων

σοκολάτας",

Βιομηχανία τροφίμων ποτών, Ειδική έκδοση, Δεκέμβριος 1996, σελίδα
32.
3. "Τα νέα καταναλωτικά πρότυπα επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση της
σοκολάτας" Ναυτεμπορική, Ειδική έκδοση, Φεβρουάριος 1996, σελίδες
31-32.
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7.3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Α.&Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η

ελληνική

αλλαντοβιομηχανία

με

την

ανάπτυξη

που

έχει

παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, δίκαια έχει καταταγεί μεταξύ των
πλέον δυναμικών του κλάδου των τροφίμων. Η ανάπτυξη, αν και σε
αργούς ρυθμούς, είναι δεδομένη και οι προοπτικές από τη μεγιστοποίηση
απόδοσης των υμηλών επενδύσεων εμφανίζονται ακόμη καλύτερες.
Τα αλλαντικά καλύπτουν το 9-10% της συνολικής κατανάλωσης
κρέατος και περίπου το 2,5% της συνολικής κατανάλωσης τροφίμων στη
χώρα μας. Η κατανάλωση στη χώρα μας εξελίσσεται με αυξητικούς
ρυθμούς, οι οποίοι, όμως, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Εκτιμάται ότι
η συνολική κατανάλωση, το 1994, σε σχέση με το 1990 αυξήθηκε
περίπου κατά 7%, έχοντας έτσι ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,75%. Η
ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλλαντικών στην Ελλάδα ανέρχεται
περίπου σε 7 κιλά. Αν τη συγκρίνουμε με το μέσο όρο της ετήσιας κατά
κεφαλήν

κατανάλωσης της

Ε.Ε., ο

οποίος ανέρχεται σε

20

κιλά,

διαπιστώνουμε ότι βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα.
Δεν παρατηρείται κυκλικότητα στις πωλήσεις, ούτε και εποχικότητα
παρά μόνο μετακίνηση του όγκου της αγοράς, άρα και του τζίρου λόγω
της μετακίνησης του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το προϊόν βρίσκεται στη φάση της ωριμότητας.
παραγωγή

κυμάνθηκε

επιχειρήσεις

να

το

1994

στους

παράγουν 27.220

60-65.000

τόνους

ή

το

Η εγχώρια

τόνους
40%

με

πέντε

περίπου

της

συνολικής παραγωγής.
Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η συμμετοχή των εισαγωγών στο
σύνολο της κατανάλωσης αλλαντικών στη χώρα μας, η οποία ανέρχεται
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περίπου στο 16-17% και αφορά κυρίως, τισ κονσέρβες κρέατος. Οι
εξαγωγές ανέρχονται στο 8-10% της συνολικής παραγωγής. Το 65% των
εξαγωγών κατευθύνονται προς την Αλβανία ενώ το υπόλοιπο στη Ρωσία,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και σε
τρίτες χώρες.
Τα εμπόδια εισόδου στον κλάδο είναι αρκετά υμηλά. Υπάρχει
μεγάλη δυσκολία λόγω του μεγάλου συγκεντρωτισμού στην αγορά, των
κοινοτικών κανονισμών που απαιτούν μεγάλα κεφάλαια για επενδύσεις
και των οικονομιών κλίμακας. Η ένταση του ανταγωνισμού είναι αρκετά
μεγάλη τόσο μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων όσο και σε σχέση με
τους

κολοσσούς

της

Ευρώπης.

Η

διαπραγματευτική

δύναμη

των

προμηθευτών των πρώτων υλών (κρέας, μπαχαρικά), είναι αρκετά μεγάλη
κυρίως γιατί δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Η δύναμη
των προμηθευτών υλικών συσκευασίας είναι μικρότερη.
Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι πολύ μεγάλη
δεδομένου ότι το 70% των πωλήσεων της εταιρείας γίνεται σε αλυσίδες
σούπερ μάρκετ οι οποίες έχουν μεγάλη δύναμη λόγω της συμμετοχής
τους σε διάφορους ομίλους.
Υποκατάστατα μπορούν να θεωρηθούν τα σνακ και οτιδήποτε
κόβει την πείνα και δεν έχει μορφή φαγητού.
Παράγοντες που επηρεάζουν την δραστηριότητα της επιχείρησης
είναι:
α)Κοινωνικοί: Η τάση για υγιεινή ζωή και για προϊόντα με λιγότερα
λιπαρά.
β)Οικονομίκοί: Η μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού
κοινού λόγω της οικονομικής κρίσης. Αποφασίσθηκε μια από κοινού
κλαδική διαφημιστική δαπάνη με σκοπό τα προϊόντα να διοχετευθούν
στο καταναλωτικό κοινό σε χαμηλότερες τιμές.
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γ)Νομο8ετικοί: Οι κοινοτικοί κανονισμοί (355/77 και 866/90) με βάση
τους

οποίους

αποκτούνται

σημαντικές

επενδύσεις

στο

χώρο

της

παραγωγής και διακίνησης των αλλαντικών. Καθώς επίσης και κάποιοι
περιορισμοί που αφορούν τις εξαγωγές.
δ)Τεχνολογικοί:
σύστημα

Απαιτείται

αυτόματης

σύγχρονος

ηλεκτρονικής

μηχανολογικός

ανταλλαγής

εξοπλισμός,

δεδομένων

μεταξύ

εταιρειών και αντιπροσώπων (E.D.I.) κ.α., προκειμένου να μπορούν να
ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό.
ε)Δημογραφικοί: Η τουριστική κίνηση και οι διατροφικές συνήθειες σε
κάποιες περιοχές.
στ)Φυσικοί:

Οι

κλιματολογικές

συνθήκες

και

ο

θόρυβος

που

δημιουργείται για την ποιότητα και την προέλευση των πρώτων υλών (π.χ.
νόσος των τρελλών αγελάδων).
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο κλάδος των αλλαντικών στην Ελλάδα απαρτίζεται από λίγες
μεγάλες

βιομηχανικές

μονάδες

και

από

πολυάριθμες

οικοτεχνικού

χαρακτήρα με στοιχειώδη εώς ανύπαρκτη κεφαλαιακή υποδομή,

με

χαμηλά επίπεδα αξιοποίησης του δυναμικού της και με ποιότητες πέρα
και εκτός κάθε ελέγχου. Με ανύπαρκτο δίκτυο διανομής διαθέτουν την
παραγωγή

τους

με

ανορθόδοξες

μεθόδους

και

χωρίς

τιμολογιακή

πολιτική, αποτελώντας ένα σοβαρό στοιχείο αθέμιτου και μη υγειούς
ανταγωνισμού, ενάντια στις άρτιες λειτουργούσες βιομηχανικές μονάδες.
Την τελευταία τριετία ο ετήσιος τζίρος του κλάδου των αλλαντικών
αγγίζει τα 80 δισ. δρχ., ενώ οι 35 από τις πιο σημαντικές εταιρείες
παραγωγής αλλαντικών εμφανίζουν συνολικό τζίρο 52 δις. δρχ. Οι
μεγάλες εταιρείες καλύπτουν το 35-40% της εγχώριας αγοράς. Η αγορά
δεν

αναμένεται

να

μεταβληθεί

ουσιαστικά.

Τόσο

ο

έντονος

ανταγωνισμός όσο και η στενότητα χρήματος δεν συμβάλλουν για
ουσιαστικές αυξήσεις. Η ελληνική αγορά θα δεχθεί σύντομα την πίεση
των ευρωπαϊκών κολοσσών. Ο ανταγωνισμός θα είναι αξεπέραστος για
τις ελληνικές εταιρείες που δεν έχουν προλάβει να οργανωθούν. Βέβαια
ο υγιής ανταγωνισμός θα βοηθήσει τον κλάδο και θα συμβάλλει στην
αύξηση της κατανάλωσης και στη μείωση των τιμών.
Η εταιρεία ΝΙΚΑΣ Π.Γ. Α.Ε. κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά
με μερίδιο περίπου 15%, ακολουθεί η εταιρεία ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Ε. με 11,5%.
Επίσης πολύ δυνατές εταιρείες είναι η ΒΙ.Κ.Η. Α.Ε., η ΘΡΑΚΗ Α.Ε., η
ΒΕΚΚΑ Α.Ε. και η ΠΑΣΣΙΑΣ Α.Ε. Η ΝΙΚΑΣ είναι ένας μεγάλος όμιλος
που

δραστηριοποιείται

προϊόντων.

Η

ΒΙ.Κ.Η.

από

το

1963

βρίσκεται

και

ανάμεσα

έχει

μια

στις

μεγάλη

τέσσερις

γκάμα
πρώτες

αλλαντοβιομηχανίες στην Ελλάδα και έχει μερίδιο 7%. Είναι η μόνη
αλλαντοβιομηχανία στην Ελλάδα η οποία έχει δικά της σφαγεία, δική
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της

χοιροτροφική

μονάδα

και

δικό

της

εργοστάσιο

παραγωγής

ζωοτροφών.
Η εταιρεία ΥΦΑΝΤΗΣ δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην
ποιότητα, σε όλα τα επίπεδα (από το προϊόν μέχρι το ανθρώπινο
δυναμικό, τις εγκαταστάσεις, τα διαφημιστικά μηνύματα). Πολύ δυνατό
της σημείο είναι η ποιότητα των προϊόντων της. Επίσης οι σύγχρονες
εγκαταστάσεις, το δίκτυο διανομής, το ανθρώπινο δυναμικό.
Οι εταιρείες αυτές δαπανούν μεγάλα ποσά για διαφήμιση και για
προώθηση.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Στοχεύουν σε νέα άτομα (παιδιά, φοιτητές, γυναίκες) ηλικίας 10-30
ετών που κάνουν, συνήθως, τα μώνια του σπιτιού, και ανήκουν στη μέση
κοινωνική τάξη. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες προϊόντων που
καταναλώνονται
τμηματοποίηση

από
της

την
αγοράς

κατώτερη
γίνεται

ή
με

την
βάση

ανώτερη
οικονομικά

τάξη.

Η

κριτήρια,

γεωγραφικά κριτήρια, δηλαδή ανά νομούς είναι ανάλογα και τα προϊόντα
που προωθούνται (π.χ. στη Δ. Μακεδονία δεν καταναλώνονται μεγάλες
ποσότητες μορταδέλλας) και με βάση την ηλικία.
Τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγουν οι καταναλωτές το
προϊόν

είναι

η

επωνυμία

και

η

τιμή.

Ο

Ελληνας

καταναλωτής

εμπιστεύεται και προτιμά τα ελληνικά αλλαντικά. Σημαντικό ρόλο παίζει
και η ποιότητα, η συσκευασία και η διαθεσιμότητα του προϊόντος.
Οι σύγχρονες τάσεις στην κατανάλωση των αλλαντικών είναι οι
διατροφικές συνήθειες για υγιεινά και light προϊόντα. Οι στάσεις των
καταναλωτών

σήμερα έχουν αλλάξει

ποιοτικά και 'ελαφρά' προϊόντα.
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και στρέφονται

στα

επώνυμα,

4. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΑΠΕΙΛΕΣ

Οι ευκαιρίες και οι απειλές από το εξωτερικό περιβάλλουν είναι οι
εξής:

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
* Μικρή κατά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα σε σχέση με τις
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες - περιθώρια ανάπτυξης.
* Προτιμήσεις καταναλωτών για διαφοροποιημένα προϊόντα.
* Μικρός σχετικά αριθμός οργανωμένων εταιρειών στην αγορά.
* Νέες αγορές, κυρίως του εξωτερικού.

ΑΠΕΙΛΕΣ
* Θόρυβος για την ποιότητα κρέατος.
* Μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.
* Private labels σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
* Πρόβλημα διείσδυσης σε νέα σημεία πώλησης.
* Οι βιομηχανίες αλλαντικών είναι κατά 75-80% εντάσεως (εισαγόμενης)
πρώτης ύλης.

113

5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.&Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία

ΥΦΑΝΤΗΣ δραστηριοποιείται

από το

1981.

Εχει

εξελιχθεί σε όμιλο και παράγει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως
αλλαντικά (παρίζα, μορταδέλλα, παριζάκι, σαλάμι τύπου αέρος, λουκάνικα,
ζαμπόν, φιλέτο γαλοπούλας, μπέικον, ζαμπόν light κ.α.), χάμπουρκερ,
πίτσα, σαλάτες και φρέσκα ζυμαρικά. Ο βασικός της στόχος είναι να
προσπαθήσει μέσα σε πέντε χρόνια να γίνει νούμερο ένα στην αγορά.
Επιπλέον προσπαθεί να ανταγωνιστεί με επιτυχία τις μεγάλες εταιρείες
αλλαντικών της Ευρώπης, που αργά ή γρήγορα θα διεισδύσουν και στην
ελληνική

αγορά.

στρατηγική

Είναι

ανάπτυξης.

λοιπόν
Εχει

φανερό,
ήδη

ότι

ξεκινήσει

η

εταιρεία
η

ακολουθεί

εγακτάσταση

του

μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο εργοστάσιο. Η επένδυση είναι ύμους
2,6% και η επιχορήγηση 936 εκατ.
Η

εταιρεία

υποστηρίζει

όλα

της

τα

προϊόντα

και

συνεχώς

ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και προσαρμόζει την παραγωγή της
δίνοντας πάντα μεγάλη προσοχή στην ποιότητα και τη συσκευασία.
Η τιμολογιακή της πολιτική δεν διαφέρει πολύ από αυτή των
ανταγωνιστών προσπαθώντας να διατηρήσουν μια ισορροπία.
Στη διανομή γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να καλύπτουν το
80% με ίδια δίκτυα. Το 70% της παραγωγής απορροφάται από τα σούπερ
μάρκετ. Διαθέτουν υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη στη Κοζάνη, στην
Αλεξανδρούπολη, στην Πάτρα, στην Τρίπολη, στη Κρήτη

και στα

Γιάννενα. Στα νησιά δουλεύουν με αντιπροσώπους οι οποίοι αγοράζουν
τα προϊόντα από την εταιρεία και τα πουλάνε στις περιοχές τους. Αυτό
γίνεται κυρίως για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους.
Στα πλαίσια της προώθησης κάνουν προσφορές, δειγματοδιανομές,
γευστικές δοκιμές, in store promotion, συμμετέχουν σε εκθέσεις (π.χ.
Detrop), μειώνουν τις τιμές σε συγκεκριμένες συσκευασίες, προσφέρουν
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ένα προϊόν δωρεάν (1+1), συνήθως διαφορετικό προκειμένου να γίνει
γνωστό στους καταναλωτές. Οσον αφορά την προβολή κάνουν χορηγίες
σε συνέδρια, σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, sponsoring (π.χ. αναγράφεται
η ονομασία της εταιρείας στις μπλούζες παικτών ομάδας μπάσκετ),
συμμετέχουν

σε

αποστολές

ανθρωπιστικής

βοήθειας

και

γενικά

π

δραστηριότητά του διαμορφώνεται ανάλογα με τις περιστάσεις.
Η

τάση

των

πωλήσεων

τα

τελευταία

χρόνια

παρουσιάζεται

αυξητική (15%). Τα πιο δυνατά προϊόντα, που κάνουν τις μεγαλύτερες
πωλήσεις, είναι η ΠΑΡΙΖΑ και το ΠΑΡΙΖΑΚΙ.

Η επιχείρηση ακολουθεί διαφορετική στρατηγική για κάθε προϊόν.
Κατά μέτωπο επίθεση: Με μια γνήσια κατά μέτωπο επίθεση ξεκίνησε την
παραγωγή πίτσας και χάμπουργκερ ακολουθώντας τον ανταγωνισμό
(ΝΙΚΑΣ και CARNA). Επίσης επιτέθηκε στις εταιρείες ΒΙ.Κ.Η. και ΝΙΚΑΣ
οι οποίες ήταν πολύ δυνατές στη Δ. Μακεδονία. Η εταιρεία ΥΦΑΝΤΗΣ
πήγε πολύ δυναμικά σ'αυτή την περιοχή με ένα πολύ καλό δίκτυο
διανομής, με πωλητές και με προσφορές και κατάφεραν να αποσπάσουν
ένα μερίδιο.
Πλευρική

επίθεση: Στην

περιοχή

της

Θράκης,

αναγνωρίζοντας

τις

ανάγκες των μειονοτήτων, εισήγαγε ένα νέο προϊόν, το παριζάκι με
βοδινό κρέας, αποκλειστικά γΓαυτή την περιοχή (για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες των μουσουλμάνων οι οποίοι δεν τρώνε χοιρινό), χτυπώντας
πλευρικά τους ανταγωνιστές, οι οποίοι δεν είχαν αντίστοιχο προϊόν
(πλευρική - τμηματική επίθεση), εκτός από την ΘΡΑΚΗ που είχε
σκορδιστό παριζάκι από βοδινό.
Κυκλωτική επίθεση: Στην αγορά της Χαλκιδικής η ζήτηση για προϊόντα
ΥΦΑΝΤΗΣ

ήταν

μικρή.

Αναπτύσσοντας

μια

κυκλωτική

επίθεση

(κύκλωση αγοράς) αύξησαν τους κωδικούς (στα καταστήματα που είχαν
κάποια προϊόντα) και τους πωλητές και μπήκαν σε νέες αγορές και σε
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ποικίλα καταστήματα διανομής (εστιατόρια, Fast Food, κέτερινγκ, super
market).
Ανταρτοπόλεμος: Σε συγκεκριμένα καταστήματα ή περιοχές στα οποία
δεν πηγαίνουν πολύ καλά ή δέχονται πίεση από τον ανταγωνισμό. Π.χ.
στα καταστήματα ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ κάποιος ανταγωνιστής μπήκε με ένα
ισάξιο προϊόν και απείλησε να πάρει μερίδιο. Αμέσως έκαναν κάποιες
μειώσεις στις τιμές, επιπλέον διαφήμιση στα καταστήματα, in store
promotion με δωρεάν δείγματα και γευστικές δοκιμές και άλλαξαν λίγο
τη συσκευασία κάνοντάς την πιο ελκυστική.
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Για την ανάπτυξη του παραπάνω case χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές:
1. Συνέντευξη

με

τον

Επιθεωρητή

πωλήσεων

υποκαταστήματος

Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Βασιλόπουλο.
2. "Αλαντοβιομηχανία, 2 παράγοντες επηρεάζουν την αγορά", Ημερήσια,
Μάιος 1997, σελίδες 24-25.
3. "Ο κλάδος των αλλαντικών", Επιλογή, Μάϊος 1995, σελίδες 98-104.
4. "Πλήρως σύγχρονη αλλαντοβιομηχανία με επενδύσεις άνω των 15
δισ.

δραχμών".

Ναυτεμπορική,

Ειδική

έκδοση,

Δεκέμβριος

1996,

σελίδες 20-21.
5. "Υπέρογκα ποσά θα επενδύσουν οι βιομηχανίες τροφίμων & ποτών",
Αγορά τροφίμων και ποτών, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1996, σελίδα 5.

117

7.4. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
CONTINENT HELLAS - ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΑ
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο χώρος των σούπερ μαρκετ-πολυκαταστημάτων δα μπορούσε
αναμφισβήτητα να κερδίσει τον τίτλο του δυναμικότερου κλάδου του
ελληνικού

εμπορίου.

Οι

εξελίξεις

και

η

συνεχής

επιχειρηματική

κινητικότητα στο εσωτερικό του συνηγορούν στη διαπίστωση αυτή,
ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι περισσότεροι οικονομικοί
κλάδοι εμφανίζουν έντονα σημάδια ύφεσης. Η εικόνα του σημερινού
λιανεμπορίου, από την ίδρυση του πρώτου παντοπωλείου μέχρι τις
σημερινές αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν έχει απλώς διαφοροποιηθεί αλλά
έχει αλλάξει τελείως.
Τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί πολλά δισεκατομμύρια από
τα

supeT

market

στην

Ελλάδα.

Η

υιοθέτηση

πρωτοποριακών

και

καινοτομικών μοντέλων ανάπτυξης, η παρουσίαση μιας μεγάλης γκάμας
κινήτρων προσέλκυσης της αγοραστικής δύναμης και η διαμόρφωση των
χώρων

πωλήσεων

μέσα

από

προδιαγραφές

που

συναντώνται

σε

αντίστοιχα συγκροτήματα του εξωτερικού, έχουν οδηγήσει τόσο τις
μεγάλες όσο και τις μικρές αλυσίδες Super Market σε μια τροχιά
συνεχούς ανάπτυξης.
Οι πωλήσεις για τους έντεκα μεγάλους του κλάδου ανέρχονται στο
ένα τρισεκατομμύριο. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ανέρχεται
σε 15%. Το ποσοστό ανάπτυξης ήταν σαφώς μεγαλύτερο τα προηγούμενα
χρόνια. Τώρα λόγω της εισόδου πολλών ξένων επιχειρήσεων έχει γίνει
μια ανακατανομή του μεριδίου αγοράς.

118

Ο κλάδος βρίσκεται στο mo υμηλό στάδιο της ανάπτυξης και στην
αρχή της ωριμότητας. Παρατηρείται μια έντονη τάση για συγχωνεύσεις,
εξαγορές και εξαφάνιση των μικρών επιχειρήσεων.
Μικρή, σχετικά, εποχικότητα παρουσιάζεται στις

πωλήσεις.

Η

περίοδος Ιουλίου-Αυγούστου είναι η πιο χαμηλή, από άηομη πωλήσεων,
βέβαια τότε παρουσιάζεται μετακίνηση του εσωτερικού πληθυσμού, άρα
και των πωλήσεων, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Τον Σεπτέμβριο
ξεκινάει η άνοδος με αποκορύφωμα τα Χριστούγεννα, ενώ στη συνέχεια
μέχρι τον Μάρτιο υπάρχει μικρή πτώση. Από εκεί και μετά η κατάσταση
αντιστρέφεται πάλι με αποκορύφωμα το Πάσχα. Επίσης παρατηρείται
εποχιακή ζήτηση σε κάποια προϊόντα π.χ. το καλοκαίρι σε είδη εξοχής
και εξοπλισμό θαλάσσης, τον Σεπτέμβριο σε σχολικά είδη κ.α.
Τα περιθώρια κερδών του κλάδου κυμαίνονται ανάμεσα στο 1,52,5%.
Σημείο

σύγκρουσης

ανάμεσα

στα

σούπερ

μάρκετ

και

τη

βιομηχανία είναι κυρίως 'η ιδιωτική ετικέτα' (own brands ή private lable).
Τα

προνόμια των

private

label

είναι

η

πολύ

χαμηλή

τιμή

(30%

φθηνότερη), το χαμηλό κόστος για διαφήμιση, για συσκευασία και για
διανομή. Κατέχουν το 3% του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ. Δεν
φέρουν το όνομα μιας βιομηχανίας αλλά το όνομα της αλυσίδας που τα
προωθεί. Τα private label έκαναν την εμφάνισή τους στην αγορά πριν
από πέντε περίπου χρόνια. Κάποιοι αντιπαραθέτουν το επιχείρημα ότι η
μειωμένη

τιμή

συνοδεύεται

και

από

αμφίβολη

ποιότητα.

Στην

πραγματικότητα όμως υπάρχει κάποιος έλεγχος, έτσι κάποιες αλυσίδες
στην προσπάθειά τους να ελέγξουν εάν τα προϊόντα αυτά τηρούν τις
απαραίτητες

προδιαγραφές

για

να

κυκλοφορήσουν

στο

εμπόριο

δημιούργησαν δικά τους εργαστήρια.
Τα εμπόδια εισόδου για τις μεγάλες πολυεθνικές είναι πολύ μικρά,
δεδομένου ότι διαθέτουν κεφάλαια αλλά και τεχνογνωσία και είναι
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δύσκολο να τις εμποδίσει κάποιος. Με την οργάνωση των Ελληνικών
αλυσίδων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανοργάνωση κ.α.) είναι δύσκολη η
εισαγωγή
δημιουργία

νέων,

μικρών,

ομίλων

όπως

ανταγωνιστικών.
ο

ΕΛΟΜΑΣ

Εμπόδιο

(Ελληνικός

αποτελεί
Ομιλος

και

η

Αγορών

Σούπερ Μάρκετ) ή ο ΕΑΣΥ (Ελληνική Συνεργασία).
Ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος μεταξύ των υφιστάμενων
επιχειρήσεων και οδηγεί πολλές φορές σε πωλήσεις κάτω του κόστους.
Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών (παραγωγοί και
εισαγωγείς), χάνεται σιγά-σιγά και μετατοπίζεται στις αλυσίδες. Αυτό
οφείλεται κυρίως στις συγχωνεύσεις μεγάλων επιχειρήσεων στον τομέα
του λιανεμπορίου τροφίμων και στην δημιουργία μεγάλων ομίλων. Οι
αλυσίδες ζητούν μεγάλες εκπτώσεις που συντελούν στην υποβάθμιση της
ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων ή τον περιορισμό των κερδών
της βιομηχανίας και της μεταφοράς τους στον τομέα των υπηρεσιών.
Πιθανές συνέπειες της κατάστασης αυτής, είναι η αύξηση των τιμών, η
μείωση

της συναγωνιστικής ικανότητας των εγχώριων εταιρειών,

η

αύξηση των μη επώνυμων αγαθών και π υποκατάστασή τους από
προϊόντα αλυσίδων και η συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Τέλος, δεν είναι λογικό τα σούπερ μάρκετ να δουλεύουν τοις μετρητοίς
και η βιομηχανία με πίστωση 3 και 4 μηνών.
Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών μεγαλώνει χρόνο με
το χρόνο λόγω του μεγέθους και των ποσοτήτων που μπορούν να
απορροφήσουν. Επίσης ο αγοραστής σήμερα έχει πιο πολλές απαιτήσεις
και είναι πιο συνειδητοποιημένος.
Υποκατάστατα
μιλικατζίδικα,

τα

μπορούν

κρεοπωλεία,

να θεωρπθούν τα
τα

ιχθυοπωλεία

γαλακτοπωλεία,

και

γενικά

όλα

τα
τα

καταστήματα που πουλάνε προϊόντα που έχει και ένα σούπερ-μάρκετ.
Οι

παράγοντες

που

επιχειρήσεων του κλάδου είναι:

επηρεάζουν

την

δραστηριότητα

των

α)Νομο8ετικοί: Υπάρχουν

περιορισμοί

σχετικοί

με

τπ

δπμιουργία

καταστπμάτων ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων και το μέγεθος του
καταστήματος. Επίσπς πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η μείωση του
ωραρίου λειτουργίας των σούπερ μάρκετ.

β)Οικονομικοί-Πολιηκοί: Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και έχει
μειώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Παλιότερα μώνιζαν
πολύ

περισσότερα

προϊόντα,

ενώ

τώρα,

έχουν

περιοοριστεί

στα

απαραίτητα και έχουν στραφεί στις προσφορές. Επίσης επηρεάζει, όχι
όμως σε πολύ μεγάθο βαθμό, η πολιτική αστάθεια.

γ)Τεχνολογικοί: Πάρα πολλές αλλαγές έχει επιφέρει η ανάπτυξη της
τεχνολογίας. Η μηχανοργάνωση, το scanning, ο γραμμωτός κώδικας (bar
code), τα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων (EDI), ο καθορισμός των
παραγγελιών

μέσω

Η/Υ,

πρέπει

να

υιοθετηθούν

από

τις

καλά

οργανωμένες επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν
στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος.

δ)Δημογραφικοί: Η

υπογεννητικότητα

είναι

ένας

παράγοντας

που

επηρεάζει τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Οδηγούμαστε σε μια
κοινωνία με πολλούς ηλικιωμένους, ένα φαινόμενο που θα είναι πιο
έντονο τα επόμενα χρόνια.

ε)Φυσικοί: Επηρεάζουν πολύ λίγο τη δραστηριότητα των σούπερ μάρκετ
π.χ. σε ειδικές περιπτώσεις (όπως κακοκαιρία, σεισμός), ο κόσμος μωνίζει
πολλά προϊόντα.

στ)Κοινωνικοί: Δεν επηρεάζουν τις επιχειρήσεις δεδομένου ότι όλος ο
κόσμος, ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, μωνίζει από τα σούπερ
μάρκετ.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σήμερα έχουν καταμετρηθεί στην ελληνική αγορά περίπου 1.600
σούπερ μάρκετ, αριθμός μεταβαλλόμενος, δεδομένου ότι ο

κλάδος

εμφανίζει έντονη εξελικτική πορεία. Από τα 1600 σούπερ μάρκετ τα 945
ανήκουν στις 91 καταμετρημένες αλυσίδες που κατέχουν πάνω από 3
καταστήματα. Ειδικότερα από τις 91 αλυσίδες, 47 διαθέτουν 3 έως 5
καταστήματα, 17 κατέχουν 6 εώς 10 καταστήματα, 9 καταλαμβάνουν 11
εώς 16 καταστήματα και 18 αλυσίδες έχουν άνω των 19 σούπερ μάρκετ.
Οι

βασικοί

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ),

ανταγωνιστές
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ,

είναι:

ΝΙΚΗ

(PRISUNIC

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΑΣΟΥΤΗΣ,

CONTINENT, ΜΠΙΣΚΑΣ, κ.α.
Το μεγάλο παιχνίδι του

ανταγωνισμού

διεξάγεται

πάνω στις

προσφορές που πραγματοποιούν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα
κίνητρα

αυτά

μπορεί

να

στοχεύουν

στον

προσανατολισμό

της

αγοραστικής δύναμης σε συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται
σε δελεαστικά χαμηλές τιμές, οι οποίες μερικές φορές αγγίζουν τα όρια
του κόστους. Μια άλλη μορφή κινήτρων είναι αυτή που περιλαμβάνει ένα
σύνολο

"δώρων"

στους

καταναλωτές

εκείνους

που

πραγματοποιούν

αγορές, των οποίων η συνολική δαπάνη αγγίζει κάποιο υμηλό επίπεδο.
Στην περίπτωση αυτή παρέχονται στον καταναλωτή κουπόνια, τα οποία
μπορεί να τα εξαργυρώσει ή του δίνουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάποια
κλήρωση. Επίσης στα πλαίσια του ανταγωνισμού τα σούπερ μάρκετ
καλύπτουν και κατηγορίες όπως: οικιακών συσκευών, ηλεκτρονικών,
ρουχισμού, καλλυντικών, κ.α., αλλά και φρέσκα τρόφιμα, μάρια, κρέας,
μωμί, γλυκά κ.α.
Ο ανταγωνισμός, στην Ελλάδα, μετά την είσοδο των πολυεθνικών,
έχει αλλάξει μορφή. Οι πολυεθνικές παρουσίασαν το μοντέλο των
υπερκαταστημάτων, στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να βρει όλες τις
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κατηγορίες προϊόντων που τον ενδιαφέρουν. Το "σοκ" αυτό στην αγορά
δεν προήλθε μόνο από τη διεύρυνση της προσφερόμενης ποικιλίας
προϊόντων σε ένα χώρο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η οργάνωση και η
διαμόρφωση του χώρου των υπερκαταστημάτων αυτών, που έφερε στην
Ελλάδα ένα μοντέλο που μέχρι τότε ευδοκιμούσε στις αγορές του
εξωτερικού. Ετσι λοιπόν ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ
των σούπερ μάρκετ, αλλά επηρεάζει και τα καταστήματα ηλεκτρικών
ειδών, οικιακών συσκευών, ρουχισμού κ.α. Ομως αυτά τα καταστήματα
που

δέχτηκαν

"χτυπήματα"

δημιουργώντας

πολλά

από

καταστήματα,

τα

υπερ-μάρκετ,

αυξάνοντας

την

αμύνθηκαν
ποικιλία

των

προϊόντων τους και προσφέροντας χαμηλότοκες ή άτοκες δόσεις.
Αλλά και τα Ελληνικά σούπερ μάρκετ ακολούθησαν την τάση αυτή
και πρόσθεσαν νέες κατηγορίες προϊόντων στα καταστήματα τους.
Βασικοί

ανταγωνιστές

στο

χώρο

(στη

Β.

Ελλάδα)

είναι

το

CONTINENT, ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ο ΜΠΙΣΚΑΣ, ο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΑΟΣ, και ο
ΒΕΡΟΠΟ ΥΑΟΣ.
To CONTINENT είναι ένα από τα μεγαλύτερα υπερμάρκετ στην
Ελλάδα. Διαθέτει μια τεράστια ποικιλία σε κωδικούς αλλά και πολλά
τμήματα

μη

τροφίμων.

Ενα

πολύ

δυνατό

σημείο

είναι

οι

πολύ

ανταγωνιστικές τιμές. Παρακολουθεί από κοντά ακόμα και τους πιο
μικρούς ανταγωνιστές για τον καθορισμό των τιμών. Επίσης διαθέτει
πολύ μεγάλα καταστήματα, με καλό περιβάλλον και σέρβις. Εχει τη
δυνατότητα να κάνει προσφορές και διαφήμιση και διαθέτει μεγάλη
διαπραγματευτική δύναμη. Τέλος είναι μέλος του

γαλλικού ομίλου

PTomodes και το 1993 συγχωνεύτηκε με τον ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΑΟ.
Αδύνατο σημείο για το CONTINENT, αποτελεί το γεγονός ότι δεν
είναι Ελληνική επιχείρηση και θεωρείται "εισβολέας" στην αγορά. Επίσης
δεν

διαθέτει,

ακόμα,

πολλά

καταστήματα

μεγαλύτερο φάσμα καταναλωτών.
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έτσι

ώστε

να

καλύπτει

Ο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη
γιατί είναι ο πιο ισχυρός στον κλάδο, ιδιαίτερα μετά τη συγχώνευση με
το CONTINENT. Διαθέτει πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα (και
υπέρ μάρκετ και σούπερ μάρκετ), όμως δεν μπορεί να φτάσει κοντά στον
καταναλωτή.
Ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ είναι μια Ελληνική επιχείρηση και έχει πολύ
μεγάλη δύναμη στη Β. Ελλάδα. Μπορεί να εξαπλωθεί σε πολλά σημεία
και είναι κοντά στον καταναλωτή με τη δημιουργία ζεστού και φιλικού
κλίματος

στα

καταστήματα.

Δίνει

μεγάλη

έμφαση

στην

σωστή

εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Εχει δωθεί μεγάλη βαρύτητα
στον τομέα της μηχανοργάνωσης. Αδυναμία της επιχείρησης μπορεί να
θεωρηθεί το γεγονός ότι δεν έχει εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ο ΜΠΙΣΚΑΣ (μια ακόμα Ελληνική επιχείρηση) υπάγεται στους
ομίλους

ΕΛΟΜΑΣ

και

ΕΛΣΥ,

γεγονός

που

ενδυναμώνει

τη

διαπραγματευτική του ικανότητα. Εχοντας λοιπόν, σαφή υπεροχή έναντι
των

προμηθευτών,

απαιτεί

μεγαλύτερες

παροχές

και

ευκολίες

με

αποτέλεσμα να έχει πόρους για επέκταση και εξοπλισμό, γεγονός που
κάνει την επιχείρηση πιο ανταγωνιστική. Εχει μεγάλη δύναμη μέσα στις
πόλεις (στις γειτονιές) και παρέχει εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα,
φιλικό

περιβάλλον.

Υποστηρίζεται

από

ένα

σύγχρονο

σύστημα

μηχανοργάνωσης, εξελιγμένο για να μπορεί να καλύπτει και μελλοντικές
απαιτήσεις. Βασική αδυναμία είναι το γεγονός ότι δεν διαθέτει υπέρ
μάρκετ και σύστημα bar code.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Τα καταστήματα Continent απευθύνονται σε όλα τα τμήματα
καταναλωτών

ανεξάρτητα

από

την

οικονομική

τους

κατάσταση.

Ο

μεγαλύτερος, όμως όγκος των καταναλωτών ανήκει στη μεσαία τάξη.
Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας, που έγινε στο υποκατάστημα της
Νέας Ευκαρπίας, διαπιστώθηκε ότι:
• Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών έχει εισόδημα 200-300
χιλιάδες δρχ., το ποσοστό αυτό μειώνεται στους καταναλωτές με
μικρότερο εισόδημα (ίσως γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο
κατάστημα).
• Το

μεγαλύτερο

ποσοστό

των

καταναλωτών

είναι

τετραμελείς

οικογένειες.
• Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα των 25-34 ετών και ακολουθούν οι ηλικίες 35-44.
• Το 11% των πελατών είναι οι μόνιμοι-πιστοί.
Το

40%

των

πελατών

είναι

οι

τακτικοί

δηλαδή

αυτοί

που

επισκέπτονται το κατάστημα μία με δύο φορές το μήνα.
Το 49% των πελατών είναι οι περιστασιακοί δηλαδή αυτοί που
επισκέπτονται το κατάστημα μια φορά το μήνα ή μια φορά το χρόνο.
Στο CONTINENT χωρίζουν την αγορά σε ζώνες με κριτήριο την
απόσταση της κάθε ζώνης από το κατάστημα και την ευκολία πρόσβασης
(π.χ.

το

κατάστημα

της

Νέας

Ευκαρπίας

δεν

απευθύνεται

στον

καταναλωτή της Καλαμαριάς). Ο διαχωρισμός της αγοράς σε ζώνες, τους
επιτρέπει να εντοπίσουν τις περιοχές στις οποίες θα γίνει η διαφήμιση
και θα μοιραστούν τα φυλλάδια. Κριτήρια επιλογής του καταστήματος
είναι πρώτα από όλα οι τιμές και ακολουθούν, η ποικιλία προϊόντων, το
περιβάλλον, το σέρβις και οι προσφορές.
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Τα

καταστήματα

ΜΠΙΣΚΑΣ

απευθύνονται

κυρίως

στην

μεσοκατώτερη τάξη. Βέβαια έχουν πελάτες και από τις υπόλοιπες.
Σύμφωνα

με

στοιχεία

έρευνας

οι

καταναλωτές

είναι

κυρίως

επαγγελματίες, νοικοκυρές από 45 ετών και πάνω (45-54 και 55-64) και
νεαρά άτομα (κυρίως φοιτητές) 18-24 ετών. Είναι αδύνατοι στην ηλικιακή
ομάδα 25-34 ετών, οι οποίοι προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους σε
υπέρ μάρκετ έξω από την πόλη.
Προκειμένου

να

δημιουργπθεί

ένα

νέο

κατάστημα,

ενδιαφέρουν περιοχές με μεγάλο πληθυσμό (δηλαδή όπου

τους

υπάρχει

γειτονιά ).
Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει ο καταναλωτής το κατάστημα
είναι η απόσταση, η ποικιλία, οι προσφορές, η τιμή, η ζεστή εξυπηρέτηση
και η αντιμετώπισή του ως ατόμου και όχι πλέον ως απλού στατιστικού
αριθμού.
Σήμερα ο πελάτης του σούπερ μάρκετ σιγά-σιγά εκπαιδεύεται κα
πλέον μωνίζει προϊόντα διαφόρων κατηγοριών, από ένα κατάστημα.
Παλιότερα δεν θα εμπιστεύοταν να αγοράσει κρέας από το σούπερ
μάρκετ, τώρα όμως το κάνει και επιθυμεί ολοκληρωμένες αγορές από ένα
σημείο.

Επίσης

ο

καταναλωτής

πηγαίνει

στο

κατάστημα,

έχοντας

προσδιορίσει τι ακριβώς θέλει ξεφεύγοντας από τον υπερκαταναλωτισμό.
Τέλος,

παρατηρείται

το

γεγονός

της

κατάστημα, με λίγα μώνια την κάθε φορά.
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συχνής

επίσκεμης

σε

ένα

4. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - ΑΠΕΙΛΕΣ

Οι ευκαιρίες και οι απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, για τις
επιχειρήσεις του κλάδου είναι οι εξής:

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
• Νέες αγορές, δημιουργία καταστημάτων στο εσωτερικό της χώρας ή
και στο εξωτερικό.
• Τα private label, τα οποία έχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους.
• Σύγχρονη τεχνολογία.

ΑΠΕΙΛΕΣ
• Είσοδος ξένων πολυεθνικών, στην Ελληνική αγορά.
• Νομοθετικοί περιορισμοί.
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5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ CONTINENT HELLAS

Η

εταιρεία

CONTINENT

HELLAS

ανήκει

PROMODES, και ήρδε στην Ελλάδα το 1991

στο

γκρουπ

με το πρώτο κατάστημα

στον Αλιμο. Το δεύτερο κατάστημα έγινε το 1992 στη Θεσσαλονίκη. Το
1993

έγινε

η

συγχώνευση

με

τον

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ

και

μαζί

δημιούργησαν το πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης και στη
συνέχεια

στη

Λάρισα

και

στη

Ν.

Ιωνία.

Το

1996

μόνη

της

η

CONTINENT HELLAS δημιούργησε το κατάστημα στη Νέα Ευκαρπία.
Στα έξι χρόνια στην Ελλάδα η εταιρεία έχει αλλάξει τελείως την
ιστορία του λιανεμπορίου, με τη δημιουργία πρότυπων καταστημάτων.
Δημιουργήθηκε μεγάλος ανταγωνισμός και ο μεγάλος κερδισμένος ήταν
ο καταναλωτής ο οποίος απολαμβάνει καλύτερες τιμές, μεγαλύτερη
ποικιλία και περισσότερα κίνητρα για να μωνίσει.
Η συγχώνευση με τον ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ είχε σαν αποτέλεσμα τη
δημιουργία κάποιων κοινών υπηρεσιών όπως κεντρικές αποθήκες που
προμηθεύουν όλα τα καταστήματα, κεντρικές αγορές κ.α. Ο συνολικός
τους τζίρος ανήλθε στα 220-230 δισ. δρχ.
Υπάρχουν 195 καταστήματα CONTINENT ανά τον κόσμο. Αλλες
αλυσίδες του γκρουπ PROMODES είναι: Champion, Dia, Shopi, 8 a huit,
Cotec, Promocash και Prodirest.
Οι

αρχές

του

προσαρμοστικότητα,

γκρουπ

Promodes

πρωτοβουλία

και

είναι

ποιότητα,

σεβασμός.

Οι

ικανότητα,
αξίες

του

CONTINENT international είναι, η μεγάλη θέληση για ανάπτυξη, η
ενέργεια και η ζωτικότητα που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους των
CONTINENT, και από την άλλη η ικανότητα προσαρμογής στην εξέλιξη
της αγοράς και στις προσδοκίες του καταναλωτή. Η εμπορική πολιτική
είναι: α)Ανταγωνιστικές τιμές, το CONTINENT υιοθετώντας μια πολιτική
χαμηλών τιμών και βελτιώνοντας συνεχώς την ανταγωνιστικότητά του,
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αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο της τσέπης του καταναλωτή, (επιδιώκουν
να είναι οι πιο φθηνοί στην αγορά). β)Ποιότητα, η συστηματική έρευνα
για καλύτερη ποιότητα είναι βασικός και συνεχής στόχος. Ο σεβασμός
στην ημερομηνία λήξης στα τυποποιημένα φρέσκα προϊόντα και η
τήρηση συνθηκών άριστης υγιεινής, είναι μεταξύ άλλων, προτεραιότητες
για την ικανοποίηση του πελάτη. γ)Εξυπηρέτηση του πελάτη, δίνει
μεγάλη σημασία στη βελτίωση των συνθηκών αγοράς της πελατείας του.
Η υποδοχή και προσοχή στον πελάτη, η καλύτερη και ολοκληρωμένη
πληροφόρηση για τις προσφορές, το σωστό ετικετάρισμα, αποτελούν
μέρος των υποχρεώσεων των υπαλλήλων.
Οι στόχοι του μάρκετινγκ είναι η προσέλκυση του πελάτη και η
εξασφάλιση της 'πίστης' του στο κατάστημα, η επανάλημη δηλαδή των
επισκέμεών του.
Στα πλαίσια της προώθησης κάνουν διαφημιστικές καμπάνιες, στο
ραδιόφωνο, τη τηλεόραση, τον τύπο, κληρώσεις - διαγωνισμούς. Σε
συγκεκριμένα σημεία του καταστήματος υπάρχει ειδικός χώρος που
προβάλλονται

κάποια

συγκεκριμένα

προϊόντα

τα

οποία

έχουν

μια

διαφορά στην τιμή της τάξεως του 15-20%, σε σχέση με τα αντίστοιχα
προϊόντα που υπάρχουν στο ράφι.
Επίσης

κάνουν

in

store

promotion

(χωρίς

stand),

μοιράζουν

κουπόνια, δώρα και κάνουν προσφορές (2+1, 1+1).
Ολες αυτές οι προωθητικές ενέργειες αποτελούν τα 'όπλα" του
λιανικού εμπορίου. Η έκπτωση έχει σαν στόχο να προσελκύσει τους
καταναλωτές, τα δώρα (είτε επιπλέον ποσότητα είτε διαφορετικό προϊόν)
έχουν μεγάλο κόστος για τον παραγωγό, τα δωρεάν δείγματα στοχεύουν
στο

να

τονίσουν

τα

πλεονεκτήματα

του

προϊόντος,

τα

εκπτωτικά

κουπόνια και τα stand girls που κάνουν την εξυπηρέτηση πιο προσωπική.
Οι ενέργειες αυτές στόχο έχουν να προσελκύσουν τον καταναλωτή
στο κατάστημα να αγοράσει το προϊόν (που έχει έκπτωση ή κουπόνι ή
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δώρο), και να τον κάνει να αγοράσει και άλλα. Είναι ένα κίνητρο για να
έρθει στο κατάστημα.
Η εταιρεία έχει έντονη κοινωνική δραστηριότητα συμμετέχοντας
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάνοντας χορηγίες, μοιράζοντας δώρα σε
σχολεία.
Οι πωλήσεις παρουσιάζουν μια ανοδική τάση τόσο από άπομη
τζίρου όσο και από άπομη καταναλωτών. Στην Θεσσαλονίκη τα δύο
καταστήματα CONTINENT το 1996 είχαν τζίρο περίπου 40 δισ. δρχ.
Πρώτο σε πωλήσεις είναι το κατάστημα του Αλίμου και ακολουθούν το
κατάστημα της Θεσσαλονίκης στο αεροδρόμιο, της Ν. Ευκαρπίας, της Ν.
Ιωνίας, της Λάρισας και του Ηρακλείου.
Η εταιρεία ακολουθεί έντονη επιθετική πολιτική.
Κατά

μέτωπο

επίθεση:

Παρακολουθεί

καθημερινά

τις

τιμές

των

ανταγωνιστών και αν βρει κάποιο προϊόν σε μικρότερη τιμή την ίδια
μέρα μειώνει την τιμή στο ίδιο προϊόν. Επίσης σε συνεργασία με την
VISA, τον ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΑΟ και την ALPHA Τράπεζα δημιούργησαν μια
πιστωτική κάρτα με σκοπό να δώσουν την ικανότητα στον καταναλωτή
να μωνίσει ότι θέλει με δόσεις. Δίνουν και κίνητρα για τις αγορές με την
κάρτα επιστρέφοντας το 2% από τις αγορές σε δωροεπιταγή. Είναι η
φθηνότερη

κάρτα στην αγορά

με

το

χαμηλότερο

επιτόκιο.

Τέλος

εξομοιώνεται με τις προσφορές των ανταγωνιστών.
Παρακαμπτήριο επίθεση: το CONTINENT ήταν το πρώτο σούπερ μάρκετ
που είχε μέσα στο κατάστημα ιχθυοπωλείο και αρτοποιείο. Με αυτό τον
τρόπο ήθελε να προσελκύσει νέους πελάτες που επιθυμούσαν να κάνουν
τα μώνια τους από ένα σημείο.
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6. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΑ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΑ ΑΒΕΕ είναι μια αμιγώς ελληνική
οικογενειακή αλυσίδα, 32 προς το παρόν, καταστημάτων ειδών λιανικής
πώλησης. Τα 11 από τα 32 καταστήματα είναι στην επαρχία. Ανήκει στον
ΕΛΟΜΑΣ, όπου και πρωταγωνιστεί, και το γεγονός αυτό τη βοηθάει
στον τομέα των κοινωνικών προμηθειών αλλά και στην απόκτηση νέων
τεχνικών απόδοσης.
Η εντυπωσιακή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας κατά
την τελευταία δεκαπενταετία - μέσος ρυθμός ανάπτυξης 2-3 καταστήματα
κατά έτος - είναι μια απόδειξη της αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης με
τους

πελάτες

της,

γεγονός

που

αποκτά

ιδιαίτερη

σημασία

όταν

επιτυγχάνεται σ' ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού.
Στόχος της είναι να δώσει στους καταναλωτές πλήρη εξυπηρέτηση
από άπομη τιμών, ποικιλίας προϊόντων, και προωθητικών ενεργειών με
δεδομένη

την

μείωση

της

αγοραστικής

ικανότητας

(κάποτε

ο

καταναλωτής ξόδευε το 35% για τρόφιμα ενώ σήμερα το 27% και
αναμένεται να μειωθεί στο 18-20%). Επίσης θέλει να κρατήσει αυτό που
δηλώνει το σλόγκαν "ο καλός μας γείτονας". Θέλει να επανατοποθετήσει
τη στρατηγική προσέγγισης του καταναλωτή σύμφωνα με τις νέες τάσεις.
Σχετικά με το προϊόν (το κατάστημα), προσπαθεί για τη συνεχή
ανανέωση και βελτίωση της λειτουργικότητας των ήδη υπάρχοντων
καταστημάτων.
Προσφέρει φιλική και συνεπή εξυπηρέτηση στον πελάτη, σε
συνδυασμό με την προσφορά προϊόντων μεγάλης ποικιλίας και άριστης
ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές.
Διαθέτει ιδιότητες σύγχρονες αποθήκες με όλες τις απαραίτητες
λειτουργικές διευκολύνσεις (ράμπες, μυγεία, κ.α.) καθώς και 17 φορτηγά
αυτοκίνητα για τις μεταφορές των εμπορευμάτων στα καταστήματα.
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Για την προώθηση χρησιμοποιεί διαφήμιση σε ράδιο, τηλεόραση,
τύπο, προσφορές, δώρα, κουπόνια. Επίσης κάνει χορηγίες σε εκθέσεις
ζωγραφικής, σε οργανισμούς, στο Δήμο, σε αθλητικές οργανώσεις κ.α. Ο
καθαρός κύκλος εργασιών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ως εξής:
1993 11,1 δισ.

70,8 εκ. κέρδη

1994 13,8 δισ.

74,3 εκ. κέρδη

1995 17,8 δισ.

22,5 εκ. κέρδη

1996 21,0 δισ.

67,5 εκ. κέρδη

1997 22,5 δισ. πρόβλεμη
Το 80% των πωλήσεων γίνεται στη Θεσσαλονίκη και το 20%
στην επαρχία.
Οι στρατηγικές επίθεσης που ακολουθούνται είναι οι εξής:
Κατά μέτωπο επίδεση: Ακολουθεί την τιμολογιακή πολιτική και τις
προσφορές των ανταγωνιστών. Επίσης θα εκδόσει μια κάρτα (bonus card)
με την οποία κάθε φορά που θα μωνίζει ο καταναλωτής θα συγκεντρώνει
κάποιους πόντους και θα παίρνει δώρα.
Πλευρική επίδεση: Οταν κάποιος ανταγωνιστής ανοίξει κατάστημα έξω
από την πόλη, τότε ανοίγουν νέο κατάστημα μέσα στην πόλη για να
εμποδίσουν τη ροή του κόσμου και να χτυπήσουν τον ανταγωνιστή ο
οποίος

ίσως δεν

μπορεί

να

ανοίξει,

μέσα

στην

πόλη

κατάστημα

(πλευρική-γεωγραφική). Η μπορεί να ανοίξουν ένα κατάστημα δίπλα στον
ανταγωνιστή.
Η γενική στρατηγική της εταιρείας είναι πλευρική. Χτυπάει τις
μεγάλες

αλυσίδες

που

έχουν

καταστήματα

έξω

από

την

πόλη

προσπαθώντας να "τραβήξει" και να ικανοποιήσει τους πελάτες που δεν
έχουν χρόνο ή μέσο για να μωνίσουν απο αυτά τα καταστήματα.
Ανταρτοπόλεμο: Σε συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να χτυπήσουν τον
ανταγωνιστή εκεί που υστερεί κάνοντας ένα ειδικό φυλλάδιο προσφορών,
ακολουθώντας διαφορετική τιμολογιακή πολιτική.
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Για την ανάλυση του παραπάνω case χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές:
1. Συνέντευξη

με

τον

κ.

Στέφανο

Πιζόττι,

Υποδ/ντή

καταστήματος

CONTINENT Νέας Ευκαρπιάς.
2. Συνέντευξη με τον κ. Σταμάτη Δαυίδ, Διευθυντή μάρκετινγκ των
καταστημάτων ΜΠΙΣΚΑ.
3. Μυττά Σοφία,"To marketing των super market", Ημερήσια, Μάϊος 1997,
σελίδα 12.
4. "Δώρα και προσφορές on pack", Ημερήσια, Μάϊος 1997 σελίδα 14.
5. Αναστασιάδης Αν., "Η δύναμη των σούπερ μάρκετς απειλεί τον
δυναμισμό της Βιομηχανίας Τροφίμων", Επιλογή, Μάϊος 1995, σελίδες
104-105.
6. "Super Market Αφοί Μπίσκα: Ο.,.καλός γείτονας των κατοίκων της Β.
Ελλάδας", Hellenews, Ιούνιος 1997
7. Κρόλογλου

Στέλιος,

"Βομβαρδισμός

μοντέλων

-

καταιγισμός

προσφορών", Hellenews, Ιούνιος 1997, σελίδες 8-9.
8. Κρόλογλου Στέλιος, "Πού κινήθηκαν πέρυσι τα πιο γνωστά σούπερ
μάρκετ και υπερκαταστήματα; ", Hellenews, Ιούνιος 1997, σελίδα 24
9. Σπυρόπουλος Κων/νος, "Bar code: Η σπουδαιότερη ανακάλυμη για το
λιανεμπόριο", Hellenews, Ιούνιος 1997, σελίδα 22.
ΙΟ.Κραλλή Σοφία, "Μέχρι 30% φθηνότερα τα ανώνυμα προϊόντα", Αγορά
τροφίμων και ποτών βορείου Ελλάδος, Μάιος-Ιούνιος 1995, σελίδα 6.
ΙΙ.Καραγιαννοπούλου Δέσποινα, "Σούπερ Μάρκετ - Πολυκαταστήματα.
Σταθερά στον αστερισμό των συγχωνεύσεων και εξαγορών", Επιλογή,
Μάϊος 1996, σελίδες 72-81.
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7.5. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η εταιρεία ΛΑΖΑΡΙΔΗ είναι μια καθαρά οικογενειακή επιχείρηση.
Ιδρύθηκε το 1986. Αρχικά ήταν εμπορική επιχείρηση και έπαιρνε τα
κατεμυγμένα

προϊόντα

ΣΕΒΑΘ.

Σιγά-σιγά

άρχισε

να

γίνεται

και

παραγωγική μειώνοντας την εμπορία και αυξάνοντας την παραγωγή.
Σήμερα
μπάμιες,

παράγει

μια

καλαμπόκι,

μεγάλη
ανάμικτο,

γκάμα

προϊόντων

πιπεριές,

(αρακά,

σπανάκι,

φασολάκια,

χάντρα,

κρεμμύδι,

αγκινάρα, πατάτες και ραγά, αρακά με καρότο), και στα άμεσα σχέδια της
είναι η ανάπτυξη νέων, καινοτομικών προϊόντων. Η έδρα της βρίσκεται
στην Θεσσαλονίκη (όπου πραγματοποιείται και ο μεγαλύτερος όγκος των
πωλήσεων) ενώ επέκτεινε τη δραστηριότητα της στην Αθήνα μόλις πριν
4 χρόνια. Κατέχει περίπου το 10% της αγοράς και έχει να ανταγωνιστεί
με μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, IGLO,
ΚΑΝΑΚΗΣ.
Πολύ μεγάλη έμφαση δίνει στην ποιότητα των προϊόντων με
συνεχείς ελέγχους και προσωπική επίβλεμη, ηροκειμένου να φτάσει στον
καταναλωτή ένα καθαρό, σταθερής ποιότητας προϊόν.
Οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται λίγο πιο χαμηλά (5-10%)
από του ηγέτη. Δεν θέλει πολύ μειωμένες τιμές γιατί δημιουργείται

αρνητική εντύπωση στον καταναλωτή.
Διαθέτει δίκτυο με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα και έχει
ένα υποκατάστημα στην Αθήνα. Στοχεύει στην απόκτηση φορτηγών, έτσι
ώστε

η

μεταφορά

να

γίνεται

από την

ίδια

την

εταιρεία

και

να

παρακάμφθουν οι αντιπρόσωποι.
Στα πλαίσια της προώθησης, προσφέρει δωρεάν προϊόν (από το
ίδιο προϊόν

ή διαφορετικό) για τον τελικό καταναλωτή

και

κάνει

εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ ηροκειμένου να τοποθετηθεί και να
προωθηθεί το προϊόν (είτε για να πάρει μεγαλύτερο χώρο στο μυγείο,
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είτε για να αναφέρεται το προϊόν σε κάποιο διαφημιστικό φυλλάδιο του
καταστήματος).

Μελλοντικά

8α

χρησιμοποιήσει

σε

διαφήμιση

σε

λεοφωρεία, δεδομένου ότι το κόστος είναι πιο χαμηλό και απευθύνεται
σε όλο το κοινό στόχο.
Η

στρατηγική

που

ακολουθεί

η

εταιρεία

είναι

κυρίως

ο

ανταρτοπόλεμος έτσι ώστε να εδραιωθεί και να σταθεροποιηθεί στην
αγορά και να αναπτύξει μια επίθεση. Η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ,
με μια συμφωνία που έκανε σε δύο σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης,
κατέλαβε το 90% του χώρου των μυγείων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να
μειωθεί σημαντικά ο χώρος για τα προϊόντα των άλλων επιχειρήσεων. Η
εταιρεία

ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ

"χτύπησε" αμέσως σε

άλλο

μεγάλο

σούπερ

μάρκετ, στο οποίο σε κανονικές συνθήκες δεν θα έμπαινε, για καθαρά
οικονομικούς λόγους. Εκανε ειδικές έξτρα προσφορές, για τον τελικό
καταναλωτή

π.χ.

με έναν αρακά του ενός κιλού δώρο μισό

κιλό

φασολάκια, αλλά και μεγαλύτερη έκπτωση στο σούπερ μάρκετ.
Πλευρική: Η

εταιρεία

Ααξαρίδης

πρώτη

εισήγαγε

στην

αγορά

τη

συσκευασία του ενός κιλού στα κατεμυγμένα τρόφιμα. Εντόπισε ένα
τμήμα καταναλωτών των οποίων οι ανάγκες δεν ικανοποιούνταν με τη
συσκευασία, των 750 γραμμαρίων όπως είναι οι τετραμελείς οικογένειες,
και απευθύνθηκε σε αυτές τις αγορές με τη νέα συσκευασία (πλευρικήτμηματική).
Παρακαμπτήριο: Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η παραγωγή ενός
νέου προϊόντος, το οποίο δεν διαθέτουν οι ανταγωιστές, με σκοπό να
προσελκύσει νέους πελάτες και να εισάγει μια νέα γενιά προϊόντων που
θα προσφέρει πολλά στους πελάτες.
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Για τη συγκέντρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω
πηγές:
1. Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο πωλήσεων της εταιρείας ΛΑΖΑΡΙΔΗ κ.
Κων/νο Σταθερόπουλο.
2. Γιαξιτξόγλου Κων/νος, "Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τον κλάδο
των

κατεμυγμένων

τροφίμων",

Ναυτεμπορική

-

Ειδική

έκδοση,

Δεκέμβριος 1996, σελίδα 22.
3. 'Ευοίωνες προοπτικές στην εγχώρια αγορά", Ημερήσια, Μάϊος 1997,
σελίδα 44-45.
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7.6. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΙΟΛΗ

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ παράγεται στους πρόποδες της
οροσειράς της Οίτης στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ενα φυσικό
μεταλλικό νερό πρέπει να φτάνει στον καταναλωτή, στην απολύτως
φυσική του κατάσταση, δηλαδή όπως αναβλύζει στην πηγή χωρίς να
υφίσταται κανενός είδους επεξεργασίας ή επέμβαση στη σύστασή του.
Ετσι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. μέσω της θυγατρικής της εταιρείας
ΕΠΚΟ Α.Ε. προχώρησε σε μια επένδυση ύμους μεγαλύτερου του 1,5 δισ.
δρχ. δημιουργώντας σύγχρονες εγκαταστάσεις εμφιαλώσεως τελευταίας
τεχνολογίας, στο Μοσχοχώρι Λαμίας. Οι διεργασίες για την εισαγωγή
του στην αγορά ξεκίνησαν το 1990 και το 1993 έγινε το λανσάρισμα του
νέου προϊόντος στην αγορά.
Ο στόχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για το ΙΟΛΗ είναι η αύξηση
του μεριδίου αγοράς, των πωλήσεων, της αναγνωρισιμότητας και η
ενδυνάμωση της premium εικόνας του. Εχει μερίδιο αγοράς 9%. Οι
βασικοί ανταγωνιστές στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού είναι ΗΒΗ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (25%), ΑΥΡΑ (10%), ΚΟΡΠΗ (13%).
Το

προϊόν

είναι

άριστης

ποιότητας

φυσικό

μεταλλικό

νερό,

εγγυημένα αγνό και υγιεινό. Οι συσκευασίες που κυκλοφορούν στην
αγορά είναι PET 0,51it, 1,5 lit και l,51it 6pack και Hit γυαλί.
Η τιμή καθορίζεται ενδιάμεσα από τα εγχώρια και τα εισαγώμενα
εμφιαλωμένα νερά (15% μεγαλύτερη τιμή από το ακριβώτερο εγχώριο).
Στοχεύει στον ανταγωνισμό με τα εισαγώμενα νερά και στη διατήρηση
ηγετικής θέσης στον καθορισμό τιμής των εγχώριων παραγώμενων
εμφιαλωμένων νερών.
Η

διανομή

Ζυθοποιίας

λόγω

γίνεται
της

μέσω

καλής

των

συνεργατών

μακροχρόνιας

σχέσης

της

Αθηναϊκής

τους

και

της

αποτελεσματικότητάς τους στην αγορά. Το 60% των πωλήσεων αφορά
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την κρύα αγορά - HORECA, ενώ το 40% τη ζεστή αγορά - ΤΑΚΕ
HOME.
Η

προώθηση

γίνεται

με

διαφήμιση στην

τηλεόραση

και

τα

περιοδικά, με χορηγίες σε διάφορα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα,
με in store promotion, με τη δημιουργία συλλεκτικής φιάλης. Επίσης
γίνονται εκπτώσεις στους χονδρέμπορους.
Η

στρατηγική

τμηματική

επίθεση.

που

ακολουθεί

Στοχεύει

στην

η

εταιρεία

ικανοποίηση

είναι
των

η

πλευρική-

αναγκών

των

πελατών που έχει διαφορετικές από αυτές των πελατών στη μαζική
αγορά. Απευθύνεται σε αυτούς που ενδιαφέρονται για ποιοτικά και
υγιεινά

προϊόντα,

διατεθειμένοι

να

ακολουθούν
πληρώσουν

την

για

το

τάση

της

καλύτερο.

αγοράς

και

Δημιουργώντας

είναι
μια

premium εικόνα για το προϊόν, χτύπησε τον ανταγωνισμό στο αδύνατό
του σημείο, εξυπηρετώντας μια niche αγορά.
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Για τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι
παρακάτω πηγές:
1. Συνέντευξη με τον Διευθυντή πωλήσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας κ.
Γιάννη Ξηροτύρη.
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7.7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΑΒΕΖ

Ιδρύθηκε το 1860. Αναπτύχθηκε σταδιακά από το 1940 κυρίως στη
Β. Ελλάδα. Εχει μια πλήρη γκάμα προϊόντων από μακαρόνια, πάστα και
ειδικά ζυμαρικά. Παράγει επίσης αλεύρι για όλες τις χρήσεις, φαρίνα,
φύλλο, ντοματάκια και μανιτάρια. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος
στον κλάδο των ζυμαρικών λόγω της συγκέντρωσης της αγοράς, της
σταθερότητας

της

εγχώριας

κατανάλωσης

και

της

αύξησης

των

εισαγωγών. Οκτώ μόνο επιχειρήσεις καλύπτουν την εγχώρια ζήτηση κατά
85%

περίπου.

ΣΤΕΛΛΑ,

Οι

επιχειρήσεις

ΚΟΡΩΝΑ,

ΑΒΕΖ,

αυτές
Π.

είναι

ΔΑΚΟΣ,

οι

MISKO,

ΑΦΟΙ

ΜΕΛΙΣΣΑ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-

ΠΟΥΛΟΙ και ΜΑΚΒΕΛ. Οι επιχειρήσεις του κλάδου στην προσπάθειά
τους να αυξήσουν τα μερίδιά τους στράφηκαν στην παραγωγή νέων
προϊόντων, αλλά κυρίως σε μεγάλη αύξηση των διαφημιστικών τους
κονδυλίων,

καθώς

και

σε

μεγάλες

προσφορές

και

εκπτώσεις,

με

αποτέλεσμα τη μείωση της κερδοφορίας. Τα προβλήματα εντοπίζονται
κυρίως στις εισαγωγές φθηνών ιταλικών ζυμαρικών αμφίβολης ποιότητας
και στη γιγάντωση των σούπερ μάρκετ.
Η ΑΒΕΖ Α.Ε. κατέχει την πέμπτη θέση με μερίδιο αγοράς περίπου
10%. Εξάγει τα προϊόντα της στην Ευρώπη και την Αμερική. Επιδιώκει
να διατηρήσει το μερίδιο της και να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.
Προσπαθεί

να

έχει

σταθερή

ποιότητα

στα

προϊόντα

της

ελέγχοντας τις αγορές των πρώτων υλών και τη διαδικασία παραγωγής.
Διαθέτει ένα πολύ ισχυρό όνομα και μεγάλη παράδοση στο χώρο της.
Οι τιμές των προϊόντων της είναι λίγο πιο υμηλές από των
ανταγωνιστών.
Οσον αφορά την προώθηση χρησιμοποιεί εκπτωτικά κουπόνια,
προσφορές προϊόντων (2+1), δωρεάν επιπλέον προϊόν, διαφήμιση στο
ραδιόφωνο (μέσω του λιανεμπορίου).
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Διαθέτει

δικά

της

δίκτυα

διανομής

και

δεν

δουλεύει

με

αντιπροσώπους. Προσπαθεί να καλυφθεί με τις δικές τπς δυνάμεις όμως
αυτό είναι πολλές φορές δύσκολο, γΓαυτό το λόγο στοχεύει στπν
ανάπτυξη του δικτύου διανομής και αντιπροσώπων στην επαρχία. Το 70%
των πωλήσεων γίνεται στη Β. Ελλάδα ενώ το 30% στπν υπόλοιπη
Ελλάδα.
Η στρατηγική που ακολουθεί είναι επιθετική.
Κατά μέτωπο επίθεση: Προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή των
φθηνών ιταλικών ζυμαρικών που έχουν κατακλήσει την αγορά αλλά και
τις ελληνικές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες προβαίνουν σε
σημαντικές μειώσεις τιμών, εισήγαγε στπν αγορά το προϊόν Pasta Torre
(με 2-3 κωδικούς ζυμαρικών και 5-6 κωδικούς πάστα). Η τιμή τους είναι
πολύ

χαμηλή

όμως

η

ποιότητα

είναι

εφάμιλλη

με

τα

ΑΒΕΖ.

Τοποθετήθηκε σαν ξεχωριστό προϊόν προκειμένου να μην παρουσιαστεί
το φαινόμενο του κανιβαλλισμού.
Πλευρική

επίθεση:

Η

ΑΒΕΖ

πηγαίνει

τα

προϊόντα

της

και

σε

απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες δεν πηγαίνει ο
ανταγωνιστής και επισκέπτεται αυτές τις περιοχές σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Βέβαια οι τιμές (σε αυτές τις περιοχές) είναι λίγο πιο υμηλές
για να καλύμουν τα έξοδα της εταιρείας η οποία προσπαθεί πάντα να
είναι συνεπής.
Ανταρτοπόλεμο: Στην υπόλοιπη Ελλάδα (Νότιο Ελλάδα), που η δύναμή
της είναι περιορισμένη, παρακολουθεί τον ανταγωνισμό και ενεργεί κάθε
φορά ανάλογα με την περίσταση. Τότε κάνει κάποιες κινήσεις για τις
συγκεκριμένες περιοχές-νομούς, που μπορεί να είναι μειώσεις τιμών,
ειδικές προσφορές, τοπική διαφήμιση.
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Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές:
1. Συνέντευξη με τον Περιφερειακό διευθυντή Πωλήσεων Β. Ελλάδος της
ΑΒΕΖ κ. Τριαντάφυλλο Μισόπαπα.
2. "Οκτώ

επιχειρήσεις

κατέχουν

το

85%

της

αγοράς

ζυμαρικών",

Ημερήσια, Μάιος 1997, σελίδα 28.
3. "Στάσιμες πωλήσεις και τιμές στην αγορά ζυμαρικών",

Ναυτεμπορική-

Ειδική έκδοση, Δεκέμβριος 1996, σελίδα 18.
4. "Ο κλάδος των ζυμαρικών", Επιλογή, Μάιος 1995, σελίδες 96-97.
5. "Ευνοϊκές προοπτικές σε Βαλκάνια-Αν. Ευρώπη", Ημερήσια, Μάϊος
1997, σελίδα 21.
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7.8. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Ο σημερινός Ομιλος Μπουτάρη αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη της
οινοπαραγωγικής εταιρείας I. Μπουτάρης & Υιός που ιδρύθηκε στη
Νάουσα

το

1879.

δραστηριότητα

ο

Αν

και

όμιλος

το

κρασί

Μπουτάρη

συνεχίζει
έχει

να

είναι

διευρυνθεί

η
σε

κύρια
νέους

προκλητικούς τομείς και είναι πλέον σε θέση να ανταγωνισθεί στη
διεθνή αγορά. Διατηρώντας εδώ και 117 χρόνια την εξαιρετική ποιότητα
και το σεβασμό στην ελληνική παράδοση έχει επιδείξει καινοτομικό
πνεύμα σε όλα της εγχειρήματα και έχει αναπτύξει μια επιθετική
εξαγωγική πολιτική που συνεχώς επεκτείνεται. Είναι η πρώτη εταιρεία
που δημιούργησε αμπελώνες ονομασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιέργεια των Ελληνικών ποικιλιών
σταφυλιού, για να εμπλουτίσει τη σειρά των προϊόντων της με την
παραγωγή νέων κρασιών. Ταυτόχρονα, η εταιρία ίδρυσε σε επιλεγμένες
περιοχές της Ελλάδας, οινοποιεία με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και
μεγάλης χωρητικότητας κάβες για την παλαίωση των κρασιών. Διαθέτει
ειδικευμένους

οινολόγους

για

την

υποστήριξη

των

προϊόντων,

εκπαιδευτικά προγράμματα για καταναλωτές και επαγγελματίες.
Η

εταιρεία

δίνει

πολύ

μεγάλη

έμφαση

στην

ποιότητα

των

προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες. Εχει πλήρη γκάμα προϊόντων (κρασιά
περιορισμένης παραγωγής, με ένδειξη καταγωγής, επιτραπέζια). Σχετικά
με την συσκευασία προτιμούνται τα απλά και λιτά μπουκάλια

και

ετικέτες.
Στην τιμολογιακή πολιτική υποστηρίζει το value for money, την
τίμια τιμολόγηση απέναντι στον καταναλωτή. Τα κρασιά που ανήκουν
στην χαμηλή και μεσαία κατηγορία, είναι τα πιο ακριβά στο είδος τους.
Τα κρασιά που ανήκουν στην ανώτερη κατηγορία έχουν μια ενδιάμεση
τιμή.
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Διαθέτει δυνατό δίκτυο πωλήσεων και διανομής στην Ελλάδα και
το εξωτερικό ειδικευμένο στον τομέα των κρασιών. Τα κρασιά της
μεσαίας

και

χαμηλής

κατηγορίας

διατίθονται

παντού

ενώ

γίνεται

επιλεκτική διανομή για τα κρασιά της ανώτερης κατηγορίας. Το 45% των
πωλήσεων πραγματοποιείται στη Β. Ελλάδα και το 55% στη Ν. Ελλάδα.
Το

50%

των

πωλήσεων

γίνεται

από

το

LAC

DE

ROCHES,

το

ΝΑΟΥΣΣΑ, τη ρετσίνα ΜΠΟΥΤΑΡΗ, τον ΚΡΗΤΙΚΟ και το ΟΥΖΟ. Ανά
κανάλι

διανομής

το

60%

αφορά

το

χονδρεμπόριο,

το

25%

το

λιανεμπόριο και το 15% HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe).
Η προβολή για τα κρασιά της ανώτερης κατηγορίας είναι πολύ
περιορισμένη γιατί μπορεί να προκαλέσει αύξηση στη ζήτηση η οποία
δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Εντονη είναι η προβολή στα κρασιά της
μεσαίας και χαμηλής κατηγορίας κυρίως στα σούπερ μάρκετ, σε διάφορα
events

σε

εστιατόρια,

με

sponsoring

σε

συναυλίες

και

εκθέσεις

ζωγραφικής. Γίνεται ελάχιστη διαφήμιση στο ραδιόφωνο και καθόλου
στην τηλεόραση. Πολύ σημαντική ενέργεια ήταν η διαμόρφωση των
οινοποιείων σε τέσσερα σημεία της Ελλάδας. Συμμετέχουν στη ζωή του
τόπου, την αμπελοοινική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξή
του.

Είναι

ανοιχτά

οργανωμένες

σε

ξεναγήσεις,

επισκέμεις

για

οινογευστική

το

κοινό,

κρασιών

με

προσφέροντας
εκπαιδευτικό

χαρακτήρα αλλά και σε συνδυασμό με φαγητό.
Χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό επιθετικών

στρατηγικών

για

τα

προϊόντα.
Κατά μέτωπο επίδεση: Ο πιο μεγάλος ανταγωνιστής του ΜΠΟΥΤΑΡΗ
στη μεσαία κατηγορία είναι ο ΤΣΑΝΤ ΑΔΗΣ με το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ. Η
απάντηση

του

ΜΠΟΥΤΑΡΗ

στην

προέλευσης είναι η εισαγωή του

κατηγορία

ΚΡΗΤΙΚΟΥ

κρασιών

ένδειξης

στην ίδια τιμή

και

απευθυνόμενο στο ίδιο target group με το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, με μια πιο
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απλή συσκευασία. Η κίνηση αυτή στόχευε στην απόσπαση μεριδίου
αγοράς από τον ΤΣΑΝΤ ΑΔΗ στην κατηγορία αυτή.
Παρακαμπτήριο

επίδεση:

Τα

ποικιλιακά,

είναι

μια

πλήρης

γκάμα

προϊόντων από τις δημοφιλέστερες και ευγενέστερες ελληνικές και ξένες
ποικιλίες. Η επιλογή ποικιλιακών της οινοποιητικής Μπουτάρη είναι το
αποτέλεσμα των

πειραματικών οινοποιήσεων

που

γίνονται

εδώ

και

χρόνια, στα πλασία των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης της
εταιρείας. Η επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών, περιοχών και μεθόδων
καλλιέργειας και παραγωγής, απαιτεί βαθιά γνώση και επίμονη έρευνα
από πλευράς της εταιρείας. Η εισαγωγή των προϊόντων αυτών ξάφνιασε
τους ανταγωνιστές (ΤΣΑΝΤΑΛΗ, AHAIA CLAUSS και KAPPA), αλλά
και τους καταναλωτές που θεωρούσαν ότι ο Μπουτάρης παράγει για την
μαζική αγορά. Με αυτό τον τρόπο μπήκε στην κατηγορία των ανώτερων
κρασιών. Τα ποικιλιακά "ανέβασαν" την εικόνα όλων των προϊόντων.
Πλευρική επίδεση: Την περίοδο που η AHAIA CLAUSS αντιμετώπιζε
προβλήματα με τον ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟ προσπάθησαν να κλέμουν χώρο
στα ράφια, κυρίως στην περιοχή της Αχαϊας, όπου είχε σημαντικό
μερίδιο αγοράς, με τον ΚΡΗΤΙΚΟ και το LAC DE ROCHES.
Κυκλωτική επίδεση: Τα τελευταία δύο χρόνια π εταιρεία έχει εισάγει
πολλά

προϊόντα

κυρίως

στη

μεσαία

και

ανώτερη

κατηγορία,

π.χ.

ΑΡΚΑΔΙΑ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΑ, καινούργιο ΟΥΖΟ Μπουτάρη, και συνεχίζει να
υποστηρίζει και να ενδυναμώνει όλα της τα προϊόντα σε όλες τις
κατηγορίες.

145

Για την ανάπτυξη του case χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές:
1. Συνέντευξη

με

την

Brand

Manager

της

I.

Μπουτάρη

&

Υιός

Οινοποιητική Α.Ε. κ. Κορίνα Ματσούκα.
2. Καλλωνιάτης

Κων/νος,

"Αλκοολούχα

ποτά

-

Κρασιά",

Επιλογή,

Δεκέμβριος 1995, σελίδες 102-110.
3. "Ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις δέχεται η ελληνική οινοβιομηχανία",
Τρόφιμα ποτά - Ειδική έκδοση, Μάιος 1997, σελίδα 34.
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APTHMA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Μετωπική επίδεση
Είναι επίθεση που κατευθύνεται σε όλο το μέτωπο του εχθρού και έχει
ως σκοπό να εξασκήσει ισχυρή και συνεχή πίεση με σκοπό να τον
ανατρέμει, να τον καταστρέμει και να καταλάβει την τοποθεσία, εφόσον
είναι

ασθενής,

ή

σε

περίπτωση

που

η

τοποθεσία

είναι

ισχυρά

οργανωμένη να εξασκήσει τέτοια πίεση ώστε να καθηλώσει και να
αγκιστρώσει την αμυνόμενη εχθρική δύναμη για να μη μπορεί αυτή να
χρησιμοποιηθεί σε άλλη περιοχή.
Πλευρική επίδεσηίΥπερκέοαση)
Επίθεση με κύρια προσπάθεια εναντίων των πλευρών και νώτων του
εχθρού, σε συνδυασμό με δευτερεύουσες επιθετικές προσπάθειες στο
κύριο

μέτωπο

του

εχθρού.

Αποσκοπεί

στην

υπερκέραση

και

τον

αιφνιδιασμό του εχθρού με ταχεία ενέργεια από μη αναμενόμενη
κατεύθυνση με τελικό σκοπό να επιφέρει καίριο πλήγμα. Η επιτυχία της
στηρίζεται στον αιφνιδιασμό και στην ικανότητα των δευτερευουσών
δυνάμεων που εκτελούν την κατά μέτωπο επίθεση στο να καθηλώσουναγκιστρώσουν τον όγκο των εχθρικών δυνάμεων.
Κυκλωτική επίδεσηίΔιπλή υπερκέραση)
Κατά μέτωπο δευτερεύουσα επίθεση σε συνδυασμό με ταυτόχρονη
υπερκέραση και από τα δύο πλευρά και νώτα της διάταξης του εχθρού.
Παρακαιιπτήρια επίδεση!Υπερκερωτικόε ελιγμόο)
Ευρεία υπερκερωτική ενέργεια που παρακάμπτει τις εχθρικές δυνάμεις
και έχει διαφορετικό αντικειμενικό σκοπό από την παρακαμπτόμενη
δύναμη, συνήθως, σκοπό που βρίσκεται βαθιά στα νώτα της εχθρικής
διάταξης.
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Ανταοτοπόλευο<:(Ανορ8όδο£οο πόλεμοε)
Είναι επιχειρήσεις οι οποίες ποικίλουν από αφανή, ενεργό ή παθητική
αντίσταση

του

πληθυσμού.

τοπικού

Σχεδιάζεται

πληθυσμού
και

μέχρι

ανοιχτής

συντονίζεται

σε

δράσεως

εθνικό

του

επίπεδο.

Υποστηρίζεται από τον τοπικό πληθυσμό. Αποσκοπεί στη διευκόλυνση
των τακτικών επιχειρήσεων με καταστροφή εχθρικών εγκαταστάσεων στα
μετόπισθεν.
α) Επιγειρήσειε ανταρτών . εναντίων εχθρού που έχει καταλάβει τη
χώρα , διεξάγωνται στην ύπαιθρο και κυρίως σε καλυμένες δασικές
περιοχές οι δυνάμεις προέρχονται από τον τοπικό στρατό και από τον
ντόπιο πληθυσμό.Εχουν σκοπό να υποβοηθήσουν τις επιχειρήσεις του
τακτικού

στρατού,

να

διατηρήσουν

υμηλά το εθνικό φρόνημα

του

πληθυσμού και να προετοιμάσουν το έδαφος για απελευθέρωση, σε
συνεργασία με φίλες δυνάμεις της χώρας.
6) Επιγειρήσειε εναντίων ανταρτών, είναι ενέργειες από δυνάμεις του
τακτικού

στρατού,

αλλά

ενδεχομένως

και

σε

συνεργασία

με

παραστρατιωτικές μονάδες σε περιοχές που ανασυγκροτούνται μονάδες
ανταρτών με σκοπό την εξόντωσή τους και την αποκατάσταση της τάξης
και την ασφάλεια στην περιοχή.
Γενικά τον ανταρτοπόλεμο, τον χαρακτηρίζει η επιθετικότητα, ο
αιφνιδιασμός, ο δόλος, η πανουργία και η διαρκής κίνηση.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΜΥΝΑΣ
Υπεράσπιση θέσηε
Είναι η άμυνα που αποβλέπει στην αναχαίτηση της εχθρικής επίθεσης
και στην εξασφάλιση της ακεραιότητας της τοποθεσίας χωρίς καμία
σκέμη υποχώρησης. Είναι η συνηθισμένη άμυνα σε κανονικό μέτωπο.
Κινητή άμυνα
Αμυνα περιοχής ή τοποθεσίας κατά την οποία χρησιμοποιήται ο ελιγμός
σε συνδυασμό με οργάνωση του πυρός και εκμετάλλευση του εδάφους
για ανάλημη πρωτοβουλίας με την πάροδο του χρόνου. Η κινητή άμυνα
αποτελείται

από

σύστημα

προφυλακών

και

εφεδρεία.

προφυλακών περιλαμβάνει ελαφρές δυνάμεις, ενώ η
μεγαλύτερο

μέρος των

δυνάμεων

και

Το

σύστημα

εφεδρεία

χρησιμοποιείται

σαν

το

δύναμη

αντεπίθεσης για την καταστροφή του εχθρού στην πιο ευνοϊκή τακτική
θέση. Διεξάγεται από τμήματα που κινούνται γρήγορα.
Πλευρική άμυνα
Αναπτύσσονται δυνάμεις στην κύρια αμυντική τοποθεσία, εγκαθίστανται
σε ένα ή και στα δύο πλευρά για την απόκρουση υπερκερωτικού ελιγμού
του εχθρού, αλλά και αν ο εχθρός εκδηλώσει επίθεση στην κύρια
αμυντική

τοποθεσία,

η

δύναμη

της

πλευρικής

τοποθεσίας

θα

χρησιμοποιήθει ως δύναμη κρούσεως για διεξαγωγή αντεπίθεσης.
Προληπτική άμυνα
Είναι η εξασφάλιση μίας τοποθεσίας ή ενός μετώπου με αμυντική
διάταξη των δυνάμεων, οργάνωση του εδάφους και τήρηση εφεδρειών
για την απρόσκοπτη συγκέντρωση δυνάμεων στα μετόπισθεν και την
προετοιμασία τους για την εκτέλεση επιχειρήσεων , όπου απαιτηθεί (σε
περιπτώσεις κλιμάκωσης εντάσεως δύο κρατών).
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Αμυνα ιιε αντεπιθέσειε
Είναι παραλλαγή της κινητής άμυνας, κατά την οποία μέρος των
δυνάμεων διεξάγει άμυνα περιοχής σε μία τοποθεσία, ένα άλλο μέρος
ελίσεται επιβραδυντικά σε παρακείμενη τοποθεσία για να προσελκύσει
τον όγκο όγκο των επιτιθέμενων και να διοχετευθεί σε χώρο που έχει
επιλεγεί για την διεξαγωγή αντεπίθεσης από την εφεδρεία με σκοπό την
καταστροφή του εχθρού.

Αμυνα ιιε αναδίπλωση
Είναι υποχωρητική κίνηση όπου μία δύναμη ανεπτυγμένη, σε επαφή με
τον

εχθρό

απαγκιστρώνεται

από

αυτόν

κατόπιν

διαταγής

της

προισταμένης αρχής και σύμφωνα με την θέληση του διοικητή της.Η
σύμπτυξη που επιβάλλεται από τον εχθρό ή αναλαμβάνεται από την
προισταμένη διοίκηση αποβλέπει στη διακοπή της επαφής με τον εχθρό
με ασφάλεια, έτσι ώστε να ακολουθήσει κίνηση της δύναμης για
ανάλημη
διαδοχικές

άλλης

τακτικής

γραμμές

αποστολής.

άμυνας,

ώστε

Χρησιμοποιούνται
να

κερδιθεί

ενδιάμεσες

χρόνος

και

να

συγκεντρωθεί ο όγκος των δυνάμεων στην νέα τοποθεσία που έχει
επιλεγεί, χωρίς απώλειες.
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ΤΑΚΤΙΚΗ
Ο τρόπος χρησιμοποίησης των μονάδων κατά την μάχη και τον αγώνα,
δηλαδή η συ γκρότηση, η διάταξη και ο ελιγμός των μονάδων προς τον
εχθρό, με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η επιστήμη και η τέχνη που αναπτύσει και χρησιμοποιεί τις πολιτικές,
οικονομικές, μυχικές και στρατιωτικές δυνάμεις ενός έθνους σε πόλεμο
και ειρήνη έτσι ώστε να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη
στην εθνική πολιτική.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Είναι

η

προσχεδιασμένη

χρησιμοποίηση

προπαγάνδας

και

άλλων

ενεργειών για να επηρεασθεί το φρόνημα, το συναίσθημα, η στάση και η
συμπεριφορά των εχθρικών, ουδέτερων και φίλων ομάδων με τέτοιο
τρόπο, ώστε να υποστηριχθεί η επίτευξη των εθνικών σκοπών.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Η διάδοση ειδήσεων, ιδεών, δογμάτων ή ειδικών εκκλήσεων έτσι ώστε
το φρόνημα, το συναίσθημα, η στάση και η συμπεριφορά κάποιας ομάδας
να επηρεασθεί με σκοπό να επωφελιθεί αυτός που προβαίνει σε αυτή τη
διάδοση, άμεσα ή έμμεσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
1.

Τι είναι μετωπική ή καταμέτωπο επίδεση;
Είναι μορφή επιθετικού ελιγμού που αναλαμβάνεται κυρίως από

μεγάλους Σχηματισμούς (Σώμα Στρατού και άνω). Η μετωπική επίδεση
πλήττει τον εχθρό σε ολόκληρο το μέτωπο και χρησιμοποιείται με σκοπό
να ανατρέμει και να καταστρέμει τον εχθρό ή να καταλάβει ασθενή
εχθρική τοποθεσία ή να καθηλώσει μια εχθρική δύναμη σε μια περιοχή
για να μη χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού. Η μετωπική επίθεση είναι
αποτελεσματική όταν εκτοξεύεται εναντίον αποδιοργανωμένου εχθρού
και όταν ο επιτιθέμενος διαθέτει συντριπτική μαχητική υπεροχή.

2.

Τι είναι πλευρική επίδεση;
Είναι μορφή επιθετικού ελιγμού και σύμφωνα με την στρατιωτική

ορολογία αναφέρεται ως υπερκέραση. Η υπερκέραση συνίσταται από μία
κύρια επίθεση και αριθμό δευτερευουσών επιθέσεων. Η κύρια επίθεση
καταρχήν κατευθύνεται εναντίον του ενός ή και των δύο πλευρών ή των
νώτων της αρχικής διατάξεως του όγκου των δυνάμεων του εχθρού (προς
αντικειμενικό σκοπό (ΑΝΣΚ) όπισθεν της γραμμής του μετώπου. Οι
δευτερεύουσες επιθέσεις κατευθύνονται εναντίον του μετώπου του όγκου
των δυνάμεων του εχθρού για να τις καθηλώσουν και να παρεμποδίσουν
την αναδιάταξή τους προς αντιμετώπιση των απειλών στα πλευρά ή τα
νώτα. Στην υπερκέραση οι ενεργούσες την κύρια και δευτερεύουσες
επιθέσεις, παραμένουν σε απόσταση αμοιβαίας υποστηρίξεως.

3. Τι είναι κυκλωτική επίδεση;
Είναι μορφή επιθετικού ελιγμού και σύμφωνα με την στρατιωτική
ορολογία είναι μία παραλλαγή της υπερκέρασης, αναφέρεται δε ως
κύκλωση ή (περίσχεση). Η κύκλωση είναι δύσκολος ελιγμός γιατί η
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υλοποίησή της απαιτεί αριθμητική υπεροχή και μεγάλη ταχυκινησία για
τη δύναμη που την επιχειρεί. Συχνά είναι το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης
ή καταδίωξης όταν η δύναμη που καταδιώκει υπερβαίνει τον εχθρό και
του αποκόπτει τα δρομολόγια διαφυγής. Κατά τη διεξαγωγή της είναι
επιθυμητό να κατάλαμβάνεται συγχρόνως ολόκληρη η

γραμμή της

περίσχεσης.

4. Τι είναι παρακαμπτήριο επίδεση;
Στην στρατιωτική ορολογία σαν όρος "Παρακαμπτήριο Επίθεση"
δεν υφίσταται. Ο αντίστοιχος όρος είναι η ΥΠΕΡΚΕΡΑΣΗ. Υπερκέραση
λοιπόν είναι μία μορφή επιθετικού ελιγμού που αποτελείται από μία
κύρια επίθεση και σύνολο δευτερευουσών προσπαθειών. Η κύρια επίθεση
κατ' αρχήν κατευθύνεται εναντίον ενός ή και των δύο πλευρών ή των
νώτων της αρχικής διάταξης του όγκου των εχθρικών δυνάμεων, προς
ένα αντικειμενικό σκοπό (ΑΝΣΚ) πίσω από τη γραμμή του μετώπου. Οι
δευτερεύουσες επιθέσεις κατευθύνονται εναντίον του μετώπου του όγκου
των εχθρικών δυνάμεων για να τις καθηλώσουν. Οι δυνάμεις που
διεξάγουν την κύρια και τις δευτερεύουσες επιθέσεις παραμένουν σε
απόσταση αμοιβαίας υποστήριξης.

5. Τι είναι ανορθόδοξος πόλεμος (Ανταρτοπόλεμος);
Γενικός
επιχειρήσεων

όρος
που

που

χρησιμοποιείται

διεξάγονται

για

για

στρατιωτικούς,

την

περιγραφή

πολιτικούς

ή

οικονομικούς στόχους μέσα σε μία περιοχή που έχει καταληφθεί από
τον εχθρό, κατά τις οποίες επιχειρήσεις τα τμήματα που ενεργούν είναι
οργανωμένα επί στρατιωτικής ή παραστρατιωτικής βάσεως, χρησιμοποιού
νται οι κάτοικοι και οι πηγές εφοδιασμού της περιοχής. Κατά τον πόλεμο
αυτό δεν χρησιμοποιούνται κλασικές μέθοδοι δράσης. Όλη αυτή η
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ενέργεια

υποστηρίζεται

και

κατευθύνεται

από

την

ενδιαφερόμενη

Διοίκηση.

6. Τι είναι υπεράσπιση θέσης (ΑΜΥΝΑ)
Στην στρατιωτική ορολογία δεν υφίσταται ο όρος "Υπεράσπιση
Θέσης". Υπεράσπιση θέσης είναι η ΑΜΥΝΑ.

α. Γενικόε Σκοηόε Αμυντικών Επιχειρήσεων:
Είναι η απορρόφηση της επιθετικής ισχύος και η αφαίρεση της
πρωτοβουλίας από τον εχθρό μέχρι έως ότου ο αμυνόμενος δυνηδεί να
αναλάβει επιθετικές επιχειρήσεις.

6. Ειδικόε Σκοπόε Αμυναε:
Είναι ενέργεια που συνδυάζει πυρά, κινήσεις, αντεπιθέσεις και
κάθε διαθέσιμο μέσω και σκοπό έχει να διατηρήσει ορισμένο έδαφος με
απόκρουση της εναντίον του εχθρικής επίθεσης και καταστροφή ή
φθορά του επιτιθεμένου.

7. Τι είναι πλευρική άμυνα;
Στην

στρατιωτική

ορολογία

ο

όρος

"πλευρική

άμυνα"

δεν

υφίσταται. Είναι τμήμα της γενικότερης έννοιας "ΑΜΥΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ"
πλήρως ενσωματωμένο σε αυτή. Η άμυνα περιοχής αποβλέπει στη
σταθερή διατήρηση ορισμένης περιοχής για αρκετό χρόνο. Στην άμυνα
περιοχής ο αμυνόμενος αναπτύσσει τον όγκο των δυνάμεών του πάνω
στις εμπρός

αμυντικές τοποθετήσεις για την αναχαίτιση και την

απόκρουση της εχθρικής επίθεσης.

8. Τι είναι προληπτική άμυνα;
Στην άμυνα περιοχής οι δυνάμεις απόκρουσης εκ των προτέρων
οργανώνουν, καταλαμβάνουν και διατηρούν ή ελέγχουν εδάφη τακτικής
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σημασίας κατά μήκος που προσθίου ορίου τοποθεσίας (ΠΟΤ) και σε
βάθος, πάνω στα οποία αναμένουν να κατευθύνει τπν επίθεσή του ο
εχθρός.

9. Τι είναι άμυνα με αντεπιθέσεις;
Μία αμυντική τοποθεσία για να επιζήσει εκτός των άλλων, πρέπει
να έχει σχεδιαστεί από τις

δυνάμεις αποκρούσεως ένα άριστο σχέδιο

αντεπιθέσεων. Ένα μέρος Λοιπόν από τις δυνάμεις απόκρουσης τηρείται
σε εφεδρεία, για τπν εκτόξευση αντεπιθέσεων για να απορρίμουν τον
εχθρό πέρα από το πρόσθιο όριο τοποθεσίας (ΠΟΤ) ή να καταστρέμουν
τις εχθρικές δυνάμεις, που εισχώρησαν και να αποκαταστήσουν τον
έλεγχο στην αμυντική τοποθεσία.

10. Τι είναι κινητή άμυνα;
Η κινητή άμυνα είναι συνδυασμός αμυντικών, επιβραδυντικών και
επιθετικών ενεργειών και αποβλέπει πρώτα από όλα, στη καταστροφή
των εχθρικών δυνάμεων που επιτίθενται. Γι' αυτό, ο ελιγμός της κινητής
άμυνας αποβλέπει στη διοχέτευση του εχθρού σε ελεγχόμενες περιοχές,
μέσα στις οποίες περιορίζεται η ελευθερία ενεργείας του και στην
χρησιμοποίηση
αποφασιστικών

ισχυρών

ταχυκινήτων

αντεπιθέσεων, με

εφεδρειών

αντικειμενικό

για

σκοπό

εκτόξευση
(ΑΝΣΚ)

την

καταστροφή του όγκου των εχθρικών δυνάμεων που επιτίθενται.

11. Τι είναι η άμυνα με αναδίπλωση ή στρατηγική υποχώρηση;
Στρατιωτικός όρος "Άμυνα με αναδίπλωση η στρατηγική υποχώρη
ση' δεν υφίσταται. Η συνέχεια της άμυνας είναι οι υποχωρητικές
επιχειρήσεις. Υποχωρητική επιχείρηση είναι μία οργανωμένη κίνηση
προς τα πίσω που αναλαμβάνεται από τμήματα που βρίσκονται σε επαφή
με τον εχθρό ή μακριά από αυτόν. Μπορεί να είναι αναγκαστική ή
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ηθελημένη, αλλά και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει έγκριση
από τον προϊστάμενο Διοικητή. Οι δυνάμεις διεξάγουν υποχωρητικές
επιχειρήσεις για να παρενοχλήσουν να καταπονήσουν, να αντισταδουν,
να επιβραδύνον και να επιφέρουν φθορά στον εχθρό. Με αυτό τον τρόπο
τέτοιες επιχειρήσεις κερδίζουν χρόνο, αποφεύγουν μάχες κάτω από
δυσμενείς συνθήκες και φέρουν τον εχθρό σε δυσμενή θέση. Οι υποχω
ρητικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται σε τρεις τύπους:
α. Επιβράδυνση
β. Σύμπτυξη
γ. Αποχώρηση

12. Υπάρχει κάποια άλλη στρατηγική άμυνας ή επίδεσης εκτός
από αυτές που προαναφέρδηκαν.
ΕΠΙΘΕΣΗ: Η επίθεση είναι το δεύτερο σκέλος των επιθετικών
επιχειρήσεων. Το πρώτο σκέλος είναι η προέλαση. Η προέλαση αρχίζει
με την έναρξη της επιβραδύνσεως του εχθρού και περατούται στην
τελική

τοποθεσία

αμύνης

του

εχθρού.

Μετά

αρχίζει

η

επίθεση.

Προέλαση είναι κάθε τακτική κίνηση προς τα εμπρός που αποσκοπεί στη
λήμη επαφής με τον εχθρό ή στην αποκατάσταση της επαφής που
διακόπηκε και έχει σαν σκοπό να φέρει τα στρατεύματα και τα μέσα
κοντά στον εχθρό με ασφάλεια, με ελάχιστες απώλειες στον ελάχιστο
δυνατό χρόνο και στην κατάλημη εδάφους που παρέχει πλεονεκτήματα
ελιγμών πριν από την αποφασιστική εμπλοκή με τον εχθρό.

13. Μπορεί να εφαρμοσθεί ταυτόχρονα και άμυνα και επίδεση;
Όπως προαναφέρθηκε η επίθεση είναι το δεύτερο σκέλος του
επιθετικού αγώνα. Μετά την φάση της επιθέσεως είναι δυνατόν να δοθεί
αμυντική

αποστολή,

δηλαδή

άμυνα

αντικειμενικού σκοπού (ΑΝΣΚ).
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επί

του

καταληφθέντος

14. Ποιος είναι ο σκοπός-στόχος του πολέμου;
α. Πολιτικός Σκοπός Πολέμου
Είναι εκείνο το οποίο επιδιώκει να πετύχει δια του πολέμου η
κυβέρνηση. Ο σκοπός αυτός δίνεται ως αποστολή στον Αρχιστράτηγο,
β. Στρατιωτικός Σκοπός Πολέμου
Είναι η συγκεκριμένη επιδίωξη, η οποία θα επιφέρει την παρα
δοχή από τον αντίπαλο του δικού μας πολιτικού σκοπού του πολέμου.
Βασικά είναι η συντριβή ή εξουδετέρωση του εχθρικού δυναμικού και η
παράλυση της θελήσεως του αντιπάλου για την συνέχιση του πολέμου.

15. Τι είναι μυχρός πόλεμος;
α. Είναι κατάσταση έντασης στις σχέσεις μεταξύ δύο χωρών ή
συνασπισμών κρατών, κατά την οποία αναλαμβάνονται ενέργειες που
αφορούν

τον

πολεμικό,

οικονομικό,

τεχνολογικό,

κοινωνικό

και

μυχολογικό τομέα. Διεξάγονται επίσης παραστρατιωτικές ενέργειες ή
λαμβάνονται στρατιωτικά μέτρα κάθε μορφής, εκτός από αυτά που
σχετίζονται με την εμφανή ένοπλη σύρραξη.
β. Ο μυχρός πόλεμος διεξάγεται πριν, κατά και μετά τον πόλεμο.
Η διαχωριστική όμως γραμμή μεταξύ του μυχρού και θερμού πολέμου
δεν είναι ούτε συγκεκριμένη ούτε και απόλυτη. Ο μυχρός πόλεμος
διακρίνεται στον στρατηγικό μυχολογικό πόλεμο (Σ.Ψ.Π.), στον τακτικό
(Ψ.Π.) και τις επιχειρήσεις σταθεροποιήσεως.

16. Τι είναι παρακινδυνευμένη πολιτική;
Για την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής οι αντικειμενικοί σκοποί
αυτής μετατρέπονται σε συγκεκριμένες ευρείες στρατηγικές ενέργειες.
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Έτσι προκύπτει η ανάθεση των αποστολών στους κλάδους των ενόπλων
δυνάμεων. Είναι δυνατόν όμως, εξωεθνικοί παράγοντες να εππρεάσουν
τπν έκφρασπ τπς εθνικής πολιτικής. Έτσι π τηρούμενη πολλές φορές
στάσπ, κατά τπν υλοποίησή τπς παρουσιάζεται μετριοπαθής εξ'ετίας των
υφισταμένων συνασπισμών, συμμαχιών ή συμφωνιών με αποτέλεσμα π
πολιτική

αυτή

να

χαρακτπρίζεται

παρακινδυνευμένα

με

πιθανές

συνέπειες για το έθνος που εκπροσωπεί.

17. Τι είναι μαζικά αντίποινα;
Είναι μια μορφή αντεκδίκησης που έχει σαν σκοπό να πλήξει
κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς ή στρατιωτικούς στόχους ενός
κράτους ή μιας κοινωνικής ομάδος. Τα μαζικά αντίποινα συνήθως έχουν
τπν

μορφή

χιονοστιβάδας

και

εκφράζονται

βίαια

προς

όλες

τις

κατευθύνσεις.

18. Τι είναι περιορισμένες εχθροπραξίες;
Είναι η πρόκληση ενός ή περισσοτέρων θερμών επεισοδίων στον
χερσαίο, εναέριο ή θαλάσσιο χώρο μιας χώρας από τον αντίπαλο. Είναι
περιορισμένης διάρκειας και στόχο έχει την επίδειξη δυνάμεως του
αντιπάλου προκειμένου να υπάρξουν πολιτικά οφέλη σε διπλωματικό
επίπεδο.

19. Τι είναι κλιμακούμενη αντίδραση;
Είναι η σταδιακή μετάπτωση μιας ειρηνικής καταστάσεως σε
εμπόλεμη με την εφαρμογή των αναλογών μέτρων και συστημάτων
χειρισμού κρίσεων.
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20. Τι είναι διπλωματία της βίας;
Όπως προαναφέρθηκε ο μυχρός πόλεμος δεν έχει καθορισμένη
διαχωριστική γραμμή μεταξύ του μυχρού και του θερμού πολέμου. Ότι
λοιπόν η διπλωματία δεν είναι σε θέση να πετυχει στο επίπεδό της
αναθέτει σε παραστρατιωτικές οργανώσεις την προσβολή στόχων στο
εσωτερικό του αντιπάλου προκειμένου να τον πλήξει εθνικά και να τον
εκθέσει διεθνώς.

21. Τι είναι συστήματα απειλών;
Είναι

ένα

σύνολο

πολιτικών,

κοινωνικών,

οικονομικών,

θρησκευτικών και στρατιωτικών απειλών που στόχο έχουν ανάλογα μγ
τπν περίπτωση να πλήξουν μία ομάδα, ένα σύνολο ή ένα κράτος
προκειμένου να επιτύχουν ανάλογα οφέλη. Τα συστήματα απειλών
ποικίλουν, από κράτος σε κράτος μόνο ως προς τον τρόπο εκδηλώσεως.
Ο γενικός σκοπός παραμένει πάντοτε ο ίδιος.

159

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι μυχολογικές επιχειρήσεις αποτελούν ένα από τα όργανα του Εθνικού
δυναμικού, επομένως δεν είναι εύκολο να αναμένεται π εξασφάλισα τπς
νίκπς μόνο από αυτές. Βέβαια υπάρχουν παραδείγματα ολόκλπρων
κρατών, τα οποία διαλύθπκαν και υποτάχδπκαν μόνο με τις μυχολογικές
επιχειρήσεις (π.χ. η Αυστρία το 1939). Για το λόγο αυτό θεωρούνται
αλληλοσυνδεόμενες με τα υπόλοιπα

μέσα. Είναι λοιπόν ένα επιθετικό

αλλά και συμπληρωματικό μέσο υποστήριξης που απορρέει από την
εθνική πολιτική, διακρίνεται από συνέπεια και συνέχεια και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους πολέμου.
Οι μυχολογικές επιχειρήσεις στοχεύουν στον άνθρωπο μέσω τπς
διοχέτευσης σ' αυτόν εκκλήσεων, ειδικά μελετημένων και σχεδιασμένων,
προκειμένου να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του. Αυτό
αν

καταφέρουν

υιοθετήσει

να

ευνοϊκή

πείσουν

τον

συμπεριφορά

εκάστοτε
απέναντι

επιτυγχάνεται

επιλεγμένο
στις

στόχο,

εθνικές

να

επιδιώξεις.

Αντικειμενικός στόχος τους είναι να μειώσουν τη μαχητική ικανότητα
του αντιπάλου με το να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες του, να του
προκαλέσουν δυσαρέσκεια, λιποταξία, ανταρσία ή παράδοση και να
δημιουργήσουν

διχόνοια

μεταξύ

ορισμένων

ομάδων

του

εχθρικού

πληθυσμού.
Οι

μυχολογικές

επιχειρήσεις

διακρίνονται

στον

μυχολογικό

πόλεμο και στις μυχολογικές ενέργειες Ο μυχολογικός πόλεμος, είναι η
προσχεδιασμένπ χρησιμοποίηση προπαγάνδας και άλλων ενεργειών για
να επηρεαστεί το φρόνημα το συναίσθημα, η στάση και η συμπεριφορά
των εχθρικών ομάδων με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηριχτεί η επίτευξη
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των εθνικών σκοπών και η εξασθένιση της θέλησης του εχθρού για
ανάλημη ή συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων.
Οι

μυχολογικές

ενέργειες

αποβλέπουν

στον

επηρεασμό

των

σκέμεων, αισθημάτων, διαθέσεων και συμπεριφοράς ουδέτερων συμ
μαχικών ή φίλων ομάδων. Π.χ. η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος υπέρ των
εθνικών μας επιδείξεων στην κοινή γνώμη ουδέτερων χωρών ή η
εξασφάλιση υμηλού ηθικού στο εσωτερικό της χώρας.
Όργανα

διεξαγωγής

των

μυχολογικών

επιχειρήσεων

είναι

η

προπαγάνδα, η διαφώτιση και άλλα μέσα. Στον μυχολογικό πόλεμο χρη
σιμοποιείται μόνο η προπαγάνδα και τα άλλα μέσα, ενώ στις μυχολογικές ενέργειες χρησιμοποιείται και η διαφώτιση.
Η προπαγάνδα είναι η διάδοση ειδήσεων, ιδεών, δογμάτων ή
ειδικών εκκλήσεων έτσι ώστε το φρόνημα, το συναίσθημα, η στάση και η
συμπεριφορά κάποιας ομάδας να επηρεασθεί με σκοπό να επωφεληθεί
αυτός που προβαίνει σε αυτή τη διάδοση, άμεσα ή έμμεσα. Απαιτεί
γνώση

της

μυχολογίας

του

ατόμου

ή

της

ομάδας.

Οι

μέθοδοι

προπαγάνδας είναι τα σύμβολα, τα συνθήματα, η μουσική, τα δώρα, οι
διαδόσεις, η επισημοποίηση, ο υπαινιγμός και η υπεκφυγή.
Η διαφώτιση περιλαμβάνει δραστηριότητες μετάδοσης γνώσεων,
διάλυσης πλανών και αντίκρουσης της εχθρικής προπαγάνδας, οι οποίες
απευθύνονται στο στράτευμα με σκοπό την
φρονήματος

και

την

προετοιμασία

για

εξύμωση

την

του

εθνικού

αντιμετώπιση

κάθε

μυχολογικής επιρροής.
Τα άλλα μέσα, τα οποία ασκούν μυχολογική επίδραση επί του
στόχου, είναι διάφορες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κοινωφελή
έργα,

ανθρωπιστικές

εκδηλώσεις,

παροχή

ιατρικής

περίθαλμης,

τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές κ.ά.
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται, τόσο για την προπαγάνδα, όσο
και για τη διαφώτιση, για την αποκατάσταση οποιουδήποτε είδους
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επικοινωνίας

μεταξύ

της

πηγής

διεξαγωγής

των

μυχολογικών

επιχειρήσεων και του ακροατηρίου - στόχου είναι:
- αφίσες
- βιβλία
- εφημερίδες
- προκηρύξεις
- προσωπική επαφή
- ραδιόφωνο
- κινηματογράφος
- τηλεόραση
- διαδόσεις
- δημόσιες ομιλίες
(ΠΗΓΕΣ:

ΑΝΩΤΕΡΑ

ΣΧΟΑΗ

ΠΟΛΕΜΟΥ

-

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

Όλα

αυτά

τα

μέσα

(προπαγάνδα,

διαφώτιση,

άλλα

μέσα),

αποτελούν μεθόδους προώθησης για μια επιχείρηση. Προώθηση είναι η
επικοινωνία με άτομα, ομάδες ή οργανισμούς, που διευκολύνει άμεσα ή
έμμεσα τις συναλλαγές, ενημερώνοντας και πείθοντας το κοινό-στόχο να
αποδεχτεί τα προϊόντα της επιχείρησης (Pride-Ferrell, 1995).
Μέσα

στα

πλαίσια

του

βασικού

σκοπού

της

προώθησης,

διακρίνονται τρεις ειδικότεροι σκοποί: α) η πληροφόρηση, β) η πειθώ, γ)
η υπενθύμισα (Μάλλιαρης, 1990).
Η

διαφώτιση

δίνει

έμφαση

στην

πληροφόρηση,

τόσο

στο

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, με σκοπό
να

υπάρχει

σωστή

αντιμετωπιστούν

ροή

πληροφοριών

λανθασμένες

και

εντυπώσεις,

δημιουργήσουν προβλήματα για την επιχείρηση.
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να
που

αποφευχθούν

ή

ενδεχομένως

να
θα

Η

προπαγάνδα

δίνει

έμφασπ

στην

πειδώ

με

σκοπό

να

προσελκύσει νέους καταναλωτές και να ωδήσει τους ήδη υπάρχοντες σε
επαναλαμβανόμενες αγορές.
Τα

άλλα

μέσα,

ως

δημοσιοποίηση-γνωστοποίηση

προωθητική
του

ενέργεια,

ονόματος

της

στοχεύουν

εταιρία

μέσω

στη
της

συμμετοχής της σε φιλανθρωπικές συνεισφορές, σε κοινωφελή έργα, σε
δωρεές, σε χορηγίες.
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