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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η επιτυχής και αποτελεσματική, σύμφωνα με την αποστολή, το όραμα και τους 

στόχους, πορεία μιας σύγχρονης επιχείρησης είναι εφικτή μόνο μέσα από την προσεκτική 

διαμόρφωση και εφαρμογή ενός άριστα συντονισμένου με τις καταστάσεις του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος Στρατηγικού Σχεδίου. Στα πλαίσια της 

οργάνωσης και υλοποίησης του παραπάνω σχεδίου η επιχείρηση αναλαμβάνει την 

ιδιαίτερης σημασίας υπευθυνότητα της λήψης αποφάσεων που πρόκειται να 

προσδιορίσουν το βαθμό ανάπτυξής της, τη μελλοντική της πορεία, με άλλα λόγια τη ζωή 

της.

Η εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων της επιχείρησης απαπεί να λειτουργεί 

σύμφωνα με αρχές και κανόνες που είτε θέτει η ίδια, είτε, με κάποιον τρόπο, της 

επιβάλλονται από το επιχειρησιακό-ανταγωνιστικό, νομοθετικό, θεσμικό, ακόμα και 

πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο κινείται και δραστηριοποιείται. Οι πιέσεις, όμως, που 

δέχεται μια επιχείρηση από κάθε κατεύθυνση προσδιορίζοντας τον τρόπο λεπουργίας της 

και καθορίζοντας το βαθμό επίτευξης του απώτερου στόχου της, αυτό της 

μεγιστοποίησης των κερδών, έχουν ως αποτέλεσμα η συνολική λειτουργία μιας 

επιχείρησης να γίνεται αντιληπτή ως έννοια και να πραγματοποιείται ως μια διαδικασία 

αποτέλεσμα παρελθοντικών ή πρόσφατων εμπειριών και γεγονότων των μάνστζέρς της.

Η ανάγκη κατανόησης από τους εμπλεκόμενους κάθε επιπέδου στη λειτουργία μιας 

επιχείρησης του τρόπου με τον οποίο πρέπει αυτή να δραστηριοποιείται οδήγησε τους 

μελετητές της οργανωσιακής θεωρίας στην αναγωγή του τρόπου διοίκησης της 

επιχείρησης σύμφωνα με τα βιώματα των διοικητών και των απασχολούμενων σε αυτήν. 

Για τον παραπάνω λόγο και δεδομένου του ευρέως αποδεκτού συμπεράσματος ότι η 

λειτουργία της επιχείρησης έγκειται στη συνολική και ειδική, ταυτόχρονα, έννοια του 

μάρκεπνγκ, οι παραπάνω μελετητές έκριναν τη χρησιμότητα του σχήματος λόγου της 

μεταφοράς με σκοπό την εύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου απόδοσης της μορφής 

πραγματικής δραστηριοποίησης μιας σύγχρονης επιχείρησης, στα πλαίσια του 

ανταγωνισμού που βιώνει κάθε στιγμή.

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής ήταν η εύρεση ορισμένων μεταφορών που 

ανέλαβαν να μεταφέρουν στοιχεία ή χαρακτηριστικά ενός τομέα στον τομέα του 

μάρκετινγκ και του επιχειρησιακού ανταγωνισμού. Από τις μεταφορές αυτές εκείνη που
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έγινε αιτία διαφωνιών μεταξύ των μελετητών της οργανωσιακής θεωρίας ήταν αυτή που 

ανέλαβε να συνενώσει τον ανταγωνισμό και το μάρκετινγκ με την πιο δυνατή και επίπονη 

εμπειρία του ανθρώπου καθ' όλη τη ζωή του, δηλαδή τον πόλεμο. Πρόκειται δηλαδή για 

την «Marketing-As-Warfare Metaphor».

Η χρήση της μεταφοράς αυτής και η συμφωνία ή μη των διοικούντων μιας 

επιχείρησης ως προς τον βαθμό και τον τρόπο εφαρμογής των πολεμικών και 

στρατιωτικών αρχών που διατυπώθηκαν από προχριστιανικούς και πιο πρόσφατους 

στρατηγούς (Κινέζος στρατηγός Sun-tzu και Πρώσος στρατηγός Karl von Clausewitz) έχει 

γίνει αντικείμενο ενασχόλησης και έντονης αναζήτησης.

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η συγκεντρωτική ανάλυση των εργασιών και 

αναζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, καθώς και η διερεύνηση της 

ισχύος της βασικότερης μεταφοράς της οργανωσιακής θεωρίας και του βαθμού 

εφαρμογής της από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Με σκοπό τη διευκόλυνση κάθε 

ενδιαφερόμενου για εντρύφηση στο παραπάνω θέμα, η μελέτη ακολουθεί την εξής δομή:

ΤΑΚΤΙΚΕ! ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικό Σημείωμα 

Κεφάλαιο 2: Οι μεταφορές

Κεφάλαιο 3: Marketing-As-Warfare Metaphor - Οι Θεμελιωτές

Κεφάλαιο 4: Marketing-As-Warfare Metaphor - Οι Υποστηρικτές

Κεφάλαιο 5: Marketing-As-Warfare Metaphor - Κριτική Θεώρηση

Κεφάλαιο 6: Marketing-As-Warfare Metaphor - Εφαρμογή στο εξωτερικό και 
το Εσωτερικό

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ MARKΐΓΠΜΆ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Οι μεταφορές

2.1. Η έννοια της μεταφοράς (the metaphor concept)

Το ανήσυχο πνεύμα του ανθρώπου είναι η αιτία που τον οδηγεί όχι μόνο να 

αμφισβητεί και να κρίνει τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά, αλλά και να 

προσπαθεί να ερμηνεύσει γεγονότα με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες του. Επιπλέον, η 

τάση για εξερεύνηση του άγνωστου τον έχει οδηγήσει στην καταβολή προσπαθειών 

προκειμένου να επιτύχει τη σχηματοποίηση κάποιων εννοιών, των οποίων το νόημα ίσως 

δεν είναι τόσο εύκολα κατανοητό.

Στην προσπάθειά του αυτή το άτομο δεν υποβοηθσται από κανένα εξωτερικό 

παράγοντα, ενώ χρησιμοποιεί ως εφόδια κάποιες βασικές υποκειμενικές διαδικασίες, όπως 

οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται με την παρατήρηση του κόσμου και την ανταλλαγή 

απόψεων με άλλους, η ομιλία και η χρήση του λόγου, οι εμπειρίες άλλων ανθρώπων. 

Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι οι εμπειρίες που έχουν βιώσει δύο άτομα δεν ταυτίζονται 

απαραίτητα εξολοκλήρου, με αποτέλεσμα συχνά να μην είναι πλήρως επιτυχής η 

διαδικασία της επικοινωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο λόγος έρχεται να βοηθήσει 

προσφέροντας τις λέξεις και τα σχήματα που δημιουργούν προκειμένου κάποιες έννοιες 

να πάρουν μορφή και να γίνουν κατανοητές από όλους.

Τα σχήματα λόγου, δηλαδή τα paradigms, οι παρομοιώσεις και οι μεταφορές 

(,metaphor.s) είναι αυτά που διευκολύνουν την σύλληψη εννοιών και την επικοινωνία 

διαφορετικών, από άποψη εμπειριών, ατόμων. Ωστόσο, η έμφαση στην παρούσα μελέτη 

-στο παρόν κεφάλαιο- θα αποδοθεί στο σχήμα της μεταφοράς, λόγω της σημαντικάτητάς 

της στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η θεωρία μετστρέπεται σε πράξη, 

σύμφωνα με τον Gareth Morgan (1980).

Σύμφωνα με τους κανόνες της γραμματικής, η μεταφορά ορίζεται ως εκείνο το 

σχήμα λόγου στο οποίο μια λέξη με κυριολεκτική έννοια αλλάζει σημασία ή προσδίδει σε 

μια άλλη λέξη μια διαφορετική έννοια, όταν η πρώτη χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο 

λεξιλογικό περιβάλλον το οποίο δεν σχετίζεται με την κυριολεξία της λέξης. Το 

αποτέλεσμα είναι η μερική συνένωση δύο αρχικά τελείως διαφορετικών τομέων (domains) 

οι οποίοι καταλήγουν να έχουν κοινά σημεία αναφοράς, χάριν στη χρήση της κατάλληλης
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μετα(ροράς. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διατυπωθεί ότι ο παραγκωνισμός ορισμένων 

χαρακτηριστικών των δύο αρχικών εννοιών είναι πιθανό να συμβεί, προκειμένου να 

προβεί επιτυχής η παραπάνω διαδικασία. ’Ετσι, ο Morgan έρχεται να συμπληρώσει 

διατυπώνοντας την άποψη, κατά μερικούς, άτι η μεταφορά χρησιμοποιείται από εκείνους 

που δεν έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου της, με αποτέλεσμα να υποκρύπτεται η 

σημασία στοιχείων που ίσως διαφοροποιούσαν ή αδυνατούσαν την ισχύ της 

σχημστιζόμενης μεταφοράς (Morgan, 1980).

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να τονιστεί άτι η χρήση της μεταφοράς έχει 

επεκταθεί από την φιλολογία και την ποίηση σε πιο πρακπκές μορφές της ζωής - 

παραδείγματος χάριν, τρόπος οργάνωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων- προσπαθώντας 

να μεταφράσει έννοιες θεωρητικές σε υλιστικές. Με άλλα λόγια, έχει αποδειχθεί άτι η 

μεταφορά είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μέσα από συγκρίσεις, αντικαταστάσεις και 

διασυνδέσεις δύο εννοιών μπορεί να δημιουργήσει μια τρίτη έννοια, η οποία έχει 

χαρακτηριστικά των δύο προηγούμενων. Σε αστό ακριβώς το στάδιο, δηλαδή στο 

έναυσμα για την ανάπτυξη μιας νέας έννοιας, ολοκληρώνεται η σημασία της μεταφοράς, 

ενώ γίνεται αιτία για την περαιτέρω μελέτη και εξερεύνηση του κόσμου, διευκολύνοντας 

ταυτόχρονα και ημι-συνειδητές ή καθημερινές διαδικασίες, όπως αυτή της λήψης μιας 

απόφασης ή της επίλυσης ενός προβλήματος {puzzle solving).

Η σημαντικάτητα της μεταφοράς σε όλους τους τομείς στους οποίους 

χρησιμοποιείται δίνεται με τον πλέον συνοσηκό τρόπο από τον Aric Rindfleisch (1996), 

μέσα από τον εντοπισμό των λειτουργικών χαρακτηριστικών της. Συγκεκριμένα, οι 

μεταφορές:

• Παρέχουν την βάση για τη σύλληψη ιδεών. Ορισμένες έχουν αποκτήσει τόση δύναμη 

που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν (Fundamental)

• Λειτουργούν ως εργαλεία για τη μετατροπή εννοιών από σύνθετες σε απλές, με 

αποτέλεσμα αυτές να μπορούν εύκολα να ανακληθούν {Instrumental)

• Λειτουργούν συστηματικά και με συγκεκριμένο τρόπο μέσω της μετακίνησης ιδεών 

από έναν τομέα σε έναν άλλο {Systematic)

• Λειτουργούν επιλεκτικά, αφού ουσιαστικά γίνεται μια επιλογή των στοιχείων της 

έννοιας που πρόκειται να μεταφερθεί σε ένα διαφορετικό τομέα (Partial)

• Βασίζονται στην εμπειρία των ατόμων, καθώς και στη διασύνδεση μεταξύ φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος {Groundedin experience)
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• Σχηματοποιούν τη σκέψη και τις πράξεις, λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών 

CShape thought and action)

Από όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται φανερό ότι η χρήση της μεταφοράς έχει σωστά 

επεκταθεί σε πρακτικούς, πέραν του φιλολογικού, τομείς, ενώ έχει σημαντικά βοηθήσει 

την επιστημονική ανάλυση διαφόρων τομέων και την εξεύρεση νέων τρόπων επίλυσης 

προβλημάτων. Στην παρούσα εργασία η έμφαση θα δοθεί στη συμβολή της μεταφοράς 

στην οργανωσιακή θεωρία και συγκεκριμένα θα αναλυθεί η σημαντικότερη και, κατά τους 

περισσότερους θεωρητικούς, αναγνωρισμένη μεταφορά στην οποία συνενώνονται το 

μάρκετινγκ και ο πόλεμος (The Marketing-As-Warfare Metaphor) .

2.2. Η χρησιμότητα της μεταφοράς στην Οργανωσιακή Θεωρία και το 
Μάρκετινγκ

Η μεταφορά, τόσο ως έννοια όσο και ως σχήμα λόγου, χρησιμοποιείται έντονα 

στην Οργανωσιακή Θεωρία και τις εφαρμογές της. Μάλιστα, η έντονη χρήση της και η 

πληθώρα ισχυουσών και μη μεταφορών αποδεικνύουν το εύρος της θεωρίας και την 

επέκταση τίις λόγω των ολοένα και μεγαλύτερων οικονομικών και επιχειρησιακών 

εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η πολυσυνθετικότητα της 

Οργανωσιακής Θεωρίας αποδεικνύεται μεταξύ άλλων και από τους διαφορετικούς τομείς 

που συνδέονται με τα στοιχεία της θεωρίας, όπως η επιχείρηση, το προϊόν, η οργάνωση.

Όπως γίνεται φανερό στην συνέχεια, η οργανωσιακή θεωρία μέσω της μεταφοράς, 

δανείζεται ορολογία, στοιχεία και χαρακτηριστικά από επιστημονικούς τομείς, καθώς και 

δραστηριότητες ή στάδια της ίδιας της ζωής, όπως η βιολογία, το παιχνίδι, ο γάμος και ο 

πόλεμος. Συγκεκριμένα, η χρησιμότητα της μεταφοράς στην Οργανωσιακή Θεωρία και η 

συμβολή της στην επανεξέταση παλαιών θεωριών ή την ανάπτυξη νέων θα διαφανεί μέσα 

από την συνοπτική ανάλυση των τριών από τις σημαντικότερες μεταφορές, ενώ ιδιαίτερη 

σημασία θα αποδοθεί στην τέταρτη, λόγω της έντονης κινητικότητας που παρατηρείται 

σήμερα στον επιχειρησιακό κόσμο.

Αναφορικό με την χρήση της μεταφοράς στο μάρκετινγκ, και σύμφωνα με τους 

Hunt και Menon (1995), οι θεωρητικοί του μάρκετινγκ χρησιμοποιούν περισσότερο 

λογοτεχνικές μεταφορές, παρά θεωρητικές, όπως «κύκλος ζωής προϊόντος» ή «πόλεμος 

μάρκετινγκ». Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις πλέον γνωστές 

μεταφορές που χρησιμοποιούνται στο μάρκεπνγκ χαρακτηρίζονται πια ως αδρανείς, λόγω 

των μεταβολών που επέρχονται στη γλώσσα και το νόημα των λέξεων. Το αποτέλεσμα
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είναι η χρήση του σχήματος της μεταφοράς από τους marketers, προκειμένου να 

περιγράφουν ή να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση να επιδέχεται κριτική, λόγω τόσο της 

μη ορθότητας της συγκεκριμένης μεταφοράς, όσο και της τελικής εσφαλμένης εντύπωσης 

που τυχόν παρερμηνεύει την κατάσταση που επιδιώκει να εξηγήσει.

2.3. Οι σημαντικότερες μεταφορές της Οργανωσιακής Θεωρίας

Η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία που αναφέρονται στο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, ως βάση της Οργανωσιακής Θεωρίας, επεξηγώντας πλήρως την 

συμπεριφορά των σύγχρονων επιχειρήσεων, κινείται στα πλαίσια που θέτουν τέσσερις 

θεμελιώδεις μεταφορές που αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τις έννοιες «οργανισμός», 

«παιχνίδι», «γάμος» και «πόλεμος» από τους τομείς στους οποίους ανήκουν στον 

σύγχρονο επιχειρησιακό κόσμο.

Στην συνέχεια, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα χαρακτηριστικά των παραπάνω 

μεταφορών (Hunt & Menon-1995, Ri ndfleisch-1996).

2.3.1. The Organism Metaphor

Ο τομέας-πηγή της μεταφοράς αυτής είναι η βιολογία και η βασική έννοια της, ο 

«οργανισμός». Η βιολογία δανείζει στην οργανωσιακή θεωρία έννοιες, όπως «κύτταρο», 

«άνθρωπος», «φυτό», «ζώο», «οικοσύστημα», «γονίδια», εμπλουτίζοντας τον τομέα- 

δέκτη.

’Ετσι, η λέξη «οργανισμός» αλλάζει μερικώς την έννοιά του και αναφέρεται σε 

κάθε σύνολο τμημάτων που αλληλοσυνδέονται και αλληλο-εξαρτώνται, με στόχο την 

κοινή διαβίωση, ενώ επικεντρώνεται η προσοχή του στις απαραίτητες για τη ζωή 

δραστηριότητες. Η μεταφορά εννοιών από την βιολογία στην οργανωσιακή θεωρία 

συνετέλεσε στην ανάπτυξη νέας ορολογίας και θεωριών, δηλαδή στην τελική ανπστοίχιση 

καταστάσεων του τομέα-πηγή με καταστάσεις του τομέα-δέκτη, με αποτέλεσμα οι δεσμοί 

μεταξύ των δύο τομέων να αποδειχθούν ιδιαίτερα ισχυροί. Συγκεκριμένα, αναφέρουμε:

• Τα στάδια εξέλιξης του οργανισμού οδήγησαν στην ιδέα της εξελικτικής αγοράς/ 

επιχείρησης (evolutionary market/firm) ή προϊόντος. Ο Κύκλος Ζωής Προϊόντος 

{Product Life Cycle (PLCJ) βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τον κύκλο ζωής κάθε 

ζωντανού οργανισμού, ενώ τα στάδια από τα οποία περνά μια νέα επιχείρηση, ένα
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νέο προϊόν ή ένας νέος οργανισμός είναι τα ίδια (εισαγωγή - ανάπτυξη - ωρίμανση - 

παρακμή).

• Ο οργανισμός επηρεάζεται σημαντικά από το περιβάλλον του, αφού η διαβίωσή του 

εξαρτάται από την ισχύ και το είδος της παραπάνω σχέσης. Αντίστοιχα, οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών και η συμπεριφορά των ανταγωνιστών ή το μέλλον 

του κλάδου στον οποίο ανήκει μια επιχείρηση θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό και την 

μελλοντική της πορεία.

• ο οργανισμός είναι μια οντότητα που βρίσκεται σε κατάσταση διαρκών μεταβολών 

και εξέλιξης, ως αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειας για συμβίωση με το 

περιβάλλον του και δεδομένης της ανάγκης για ικανοποίηση των βιολογικών 

απαιτήσεων του. Αντίστοιχα, μια επιχείρηση προσδιορίζει το μέλλον της από τις 

μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος -ανταγωνιστές, καταναλωτές- δεδομένης 

της επιδίωξης της για μεγιστοποίηση του κέρδους.

• Δεν είναι όλοι οι οργανισμοί το ίδιο ισχυροί απέναντι σε κινδύνους και προβλήματα 

που παρουσιάζει το περιβάλλον τους. Άλλοι επιβιώνουν και άλλοι όχι.

• Η διαβίωση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εγείρει την ανάγκη για 

εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τα επιμέρους τμήματα του 

οργανισμού και τα χαρακτηριστικά τους. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις προκειμένου να 

επιβιώσουν θα πρέπει να προχωρούν σε μια ανάλυση δυνάμεων, αδυναμιών, 

ευκαιριών και κινδύνων (SWOT analysis) για τις ίδιες, μέσω ενός εσωτερικού ελέγχου.

Αναφορικά με το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της μεταφοράς αυτής, τον Κύκλο 

Ζωής Προϊόντος, έχει αποδειχθεί άτι ενώ η ορολογία της βιολογίας έχει χρησιμοποιηθεί σε 

μεγάλο βαθμό, πολύ μικρό μόνο μέρος των θεωριών έχουν μεταφερθεί από τον ένα 

τομέα στον άλλο, γεγονός που δικαιολογεί το πλήθος νέων μεταφορών που 

αναζητήθηκαν για την παρουσίαση με τον πλέον κατανοητό τρόπο της οργανωσιακής 

θεωρίας.

2.3.2. The Game Metaphor

Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται μεταφορά όρων και ιδεών από το χώρο των 

σπορτς και της άθλησης στον χώρο των επιχειρήσεων. Λέξεις, όπως «παίκτες», «ομάδα», 

«διαιτητής», «πρωταθλητής», «κοινό», «χορηγός» (εροηεοή, «άμυνα», «επίθεση»



διεισδύουν από το γήπεδο στην επιχείρηση, με διαφορεπκή μορφή, όπως ομαδικότητα, 

επίτευξη στόχου, επενδυτής, στρατηγικές κινήσεις.

Με την μεταφορά αυτή δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην εσωτερική λειτουργία 

της επιχείρησης, την ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας, την επίτευξη των στόχων, 

την ανταγωνιστική συμπεριφορά μεταξύ των επιχειρήσεων ή, ακόμα, μεταξύ των 

τμημάτων μιας επιχείρησης. Ωστόσο, ένα σημείο στο οποίο η παραπάνω μεταφορά 

επιδέχεται κριτική είναι αυτό που αναφέρεται στην προκαθορισμένη διάρκεια του 

παιχνιδιού και την ύπαρξη κανόνων.

Αποδεικνύεται ότι το «παιχνίδι» μεταξύ των επιχειρήσεων είναι συνεχόμενο, ενώ 

οι κινήσεις εξαρτώνται από τις κινήσεις των αντιπάλων, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ MARKETING

2.3.3. The Marriage Metaphor

Η κοινωνιολογία και η ανθρώπινη συμβίωση μεταξύ δύο ατόμων σε συνδυασμό με 

τα αποτελέσματα που προκύπτουν, όπως αυτά εμφανίζονται με τη μορφή των 

υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων, των συμφωνιών και των υποχωρήσεων ή διενέξεων 

μεταξύ των μελών, έρχονται να μεταφέρουν από τον τομέα των ανθρωπίνων σχέσεων, 

στις οποίες βασίζεται ο γάμος, στον τομέα των επιχειρήσεων, το κλίμα που πρέπει ή 

συνήθως επικρατεί στον παραπάνω θεσμό. Έννοιες, όπως «εμπιστοσύνη», «υποστήριξη», 

«διαζύγιο», «κοινοκτημοσύνη» και «εξωσυζυγικές σχέσεις» εντάσσονται στον 

επιχειρησιακό χώρο και εμφανίζονται να οριοθετούν τις επαφές μεταξύ επιχειρήσεων ίδιου 

ή άλλου κλάδου, μεταξύ προμηθευτών-παραγωγών-πελστών.

Ο γάμος αλλάζει όνομα, όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι επιχειρήσεις με 

διαφορετικά -συμπληρωματικά ή, ακόμα, και αντιφατικά- ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Ο λόγος γίνεται για τις στρατηγικές συμμαχίες {strategic alliances) στις οποίες:

• Συμμετέχουν δύο κυρίως επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο ή διαφορετικό κλάδο.

• Οι επιχειρήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, δεδομένων των δυνάμεων και των 

αδυναμιών τους.

• Ενοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία (μετοχικό κεφάλαιο κτλ.).

• Είναι διαθέσιμες να προχωρήσουν σε υποχωρήσεις (συμμετοχή στην διοίκηση, 

διάρθρωση διοικητικού συμβουλίου κτλ.).

Κεφαλαίο Mrn:pQ 10



ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ MARKETING

• Ο στόχος τους είναι η επιτυχία του «γάμου» με κοινές προσπάθειες (κυριαρχία στον 

κλάδο, αύξηση ενοποιημένου μετοχικού κεφαλαίου, επίτευξη εθνικών στόχων και 

εκπλήρωση μεμονωμένων οραμάτων και αποστολών κτλ.).

• Το μέλλον του «γάμου» ή της συμμαχίας μπορεί να είναι είτε η επιτυχία του και η 

μακροχρόνια διατήρησή του, είτε η διακοπή του και το τελικό «διαζύγιο».

• Η «λύση» του «γάμου» επιφέρει πάντα, αλλά όχι μόνο, αρνητικές συνέπειες (πτώση 

τιμής μετοχής, μείωση αξιοπιστίας από τους πελάτες κτλ.).

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφερθούμε σε ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα μιας στρατηγικής συμμαχίας που επήλθε σε λύση, αφού οι δύο «σύζυγοι» 

προχώρησαν σε «διαζύγιο». Οι δύο κολοσσοί του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα - 

ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- δεσμεύτηκαν στα τέλη του 2001 στην 

δημιουργία μιας ενιαίας δυναμικής παρουσίας στον τραπεζικό κλάδο, ενόψει της 

νομισματικής ενοποίησης της Ευρώπης. Πριν ακόμα επιβεβαιωθεί και ενόψει της 

μελλοντικής ισχύος της συμμαχίας σημειώθηκε αύξηση στην τιμή των μετοχών των δύο 

τραπεζών, αποδεικνύοντας την πίστη των μετόχων σε αυτές και την εμπιστοσύνη στα 

θετικά αποτελέσματα από την συνένωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, και 

ενώ είχαν τακτοποιηθεί θέματα, όπως η ονομασία της νέας δύναμης, η διάρθρωση της 

διοίκησης της και άλλα, το αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων και πολλά υποσχόμενων 

προσπαθειών ήταν το «διαζύγιο» των δύο «συζύγων».

Από τα παραπάνω και δεδομένων περιπτώσεων «αποτυχημένων γάμων», όπως 

αυτός των δύο ελληνικών τραπεζών, αποδεικνύεται η ίδια η αποτυχία χρήσης της 

μεταφοράς που στηρίζεται στον γάμο. Συγκεκριμένα, ως μειονεκτήματα της μεταφοράς 

αναφέρονται τα ακόλουθα:

• Βασίζεται στις έννοιες της παράδοσης και της μονογαμίας, ενώ τα δύο μέρη 

δεσμεύονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη.

• Δίνεται έμφαση στα δύο άτομα που συμμετέχουν στον γάμο, ενώ δεν λαμβάνονται 

υπόψη άτομα που ενδέχεται να καθορίσουν το μέλλον του.

2.3.4. The Marketing-As-Warfare Metaphor

Οι πολεμικές διενέξεις που πραγματοποιήθηκαν προ και μετά Χριστού, όπως οι 

περσικοί πόλεμοι, ο τρωικός και ο πελοποννησιακός πόλεμος, καθώς και οι δύο πιο 

πρόσφατοι Παγκόσμιοι Πόλεμοι και άλλοι πολλοί, καταγράφηκαν με τέτοια λεπτομέρεια
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και μελετήθηκαν τόσο εμπεριστατωμένα, ώστε να προκόψουν και να αναγνωριστούν από 

όλους τους μελετητές οι θεμελιωτές της «πολεμικής επιστήμης». Ο λόγος γίνεται για τον 

Πρώσο στρατηγό Karl von Clausewitz και τον Κινέζου Sun-tzu, των οποίων τα έργα έχουν 

καθιερωθεί ως οι θεμέλιοι λίθοι και η πληρέστερη καταγραφή των στρατηγικών στις 

οποίες έχει, στην διάρκεια τόσων χρόνων, προβεί ο άνθρωπος κάθε εθνικότητας 

προκειμένου να επιτύχει ζωτικής σημασίας στόχους, όπως επεκτατικοί, οικονομικοί και 

άλλοι.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω πολύχρονης και διαρκούς μελέτης υπήρξε η 

αποδοχή της άποψης ότι οι αρχές, που σύμφωνα με τον Clausewitz ή τον Sun Τζυ 

χαρακτηρίζουν κάθε ανθρώπινη κίνηση στρατιωτικής φύσεως -επιθετική, αμυντική ή 

ουδέτερη- και που θεμελιώνουν την «στρατιωτική επιστήμη» να μεταφερθούν και να 

προσαρμοστούν στον νέο χώρο των σύγχρονων επιχειρήσεων. Αποδεικνύεται, λοιπό, άτι 

ορολογίες όπως, «στρατολόγηση», «στρατηγική», «τακτικές», «επίθεση», «άμυνα», 

«ανταρτοπόλεμος», «σύμμαχος», «όπλα», «διπλωματία», «κατάσκοπος» μεταφέρονται 

στην οργανωσιακή θεωρία, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο την «marketing-as- 

warfare metaphor».

Σημειώνουμε ότι η «marketing-as-warfare metaphor» έχει τόσους υποστηρικτές, 

όσους και κριτικούς, οι οποίοι στηρίζουν την άποψή τους σε νέες αρχές που εισάγονται 

στον σύγχρονο επιχειρησιακό χώρο. Η σημασία που έχει εκλάβει η εν λόγω μεταφορά και 

ο τρόπος επέκτασής της στο νέο τομέα, αυτό των επιχειρήσεων, όπως φαίνεται από την 

ανάπτυξη σχετικών θεωριών, όπως αυτές του ψυχρού και απόλυτου πολέμου, καθώς και 

η θεωρία του Douhetf] της εναέριας δύναμης, καθιστά απαραίτητο η παρούσα μελέτη να 

περιοριστεί και να αναλύσει σε βάθος την φύση της συγκεκριμένης μεταφοράς και το 

εύρος της. Επιπλέον θα διερευνηθεί η ισχύς της στην ελληνική πραγματικότητα μέσα από 

την ανάλυση πραγματικής περίπτωσης.

Η ισχύς της «marketing-as-warfare metaphor» βρίσκεται στα κύρια συστατικά 

στοιχεία των δύο συγκρουόμενων τομέων δράσης. Με άλλα λόγια στη συνύπαρξη, κατά 

κύριο λόγο, δύο συμβαλλόμενων, των οποίων οι ρόλοι εναλλάσσονται διαρκώς ανάμεσα 

στον επιτιθέμενο και τον αμυνόμενο. Τόσο ο πόλεμος μεταξύ κρατών, όσο και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων στοχεύουν στην επίτευξη στρατηγικών στόχων, που 

βασίζονται εξίσου στην αποστολή και το όραμα των συμβαλλομένων, καθώς και στις 

μεθόδους πολιτικής για μελλοντικές κινήσεις. Το αποτέλεσμα μιας «πολεμικής» διένεξης 

δεν καθορίζεται από την έναρξή της και τους αρχικά διαθέσιμους πόρους, δηλαδή τις 

δυνάμεις και τις αδυναμίες των συμβαλλομένων, αλλά και από κάποιους απροσδόκητους
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παράγοντες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τις ευκαιρίες και τις 

απειλές που παρουσιάζονται. Τέλος, ας σημειωθεί ότι η τελική έκβαση της διένεξης δεν 

είναι μονομερής για τους δύο συμβαλλόμενους, δεν ακολουθεί μόνο την οδό που έχουν 

χαράξει οι δύο, αλλά οι συνέπειες επεκτείνονται, επηρεάζοντας συνολικά το περιβάλλον, 

τις άλλες χώρες ή τον επιχειρησιακό κόσμο και την οικονομία.
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MARKETING-AS-WARFARE METAPHOR 

Οι Θεμελιωτές

3.1. Εισαγωγή

Η μεταφορά που συσχετίζει τις πολεμικές διενέξεις με το μάρκετινγκ, και 

γενικότερα με τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, εμφανίζεται μέσα από την 

λογοτεχνία της οργανωσιακής θεωρίας να στηρίζεται κατά ένα σημαντικό βαθμό στο 

γνωστό έργο του Πρώσου στρατηγού του 19ου αιώνα Karl von Clausewitz (1780-1831), 

On War Συμπληρωματικό, ως πηγή έρευνας και μελέτης, οι ερευνητές της οργανωσιακής 

θεωρίας στηρίζονται και στο εξίσου σημαντικό έργο, Art of Warfare, του προγενέστερου 

Κινέζου στρατηγού Sun-tzu (473-211 π.Χ.), προκειμένου να αιτιολογήσουν την ισχύ της 

εν λόγω μεταφοράς σε αυτούς που την αμφισβητούν.

Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται απαραίτητο να δοθεί η δέουσα προσοχή σε χωρία 

και σημεία αναφοράς των έργων των δύο στρατηγών, στα οποία στηρίχθηκαν σύγχρονοι 

μελετητές για την εισαγωγή και θεμελίωση θεωριών και εργαλείων έρευνας. Παράδειγμα 

αποτελεί ο Porter (1980) που, χάρη στον Clausewitz, έθεσε το γνωστό πλαίσιο των 

δυνάμεων που καθορίζουν την μορφή, την ένταση, την διάρκεια του ανταγωνισμού σε 

μια βιομηχανία, καθώς και οι Ho & Choi, οι οποίοι οργάνωσαν τις στρατηγικές του Κινέζου 

στρατηγού στο λεγόμενο Winning Model που στην ουσία αποτελεί την μεταφορά της 

«Τέχνης του Πολέμου» στον χώρο των επιχειρήσεων.

3.2. Sun-tzu (473 - 211 π.Χ.)

Ο Κινέζος στρατηγός, το όνομα του οποίου έχει μείνει 

γνωστό τόσο στην κινέζικη ιστορία, όσο και στην σύγχρονη 

λογοτεχνία επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, μας δίνει την ευκαιρία 

με το έργο του, Art of Warfare {The Ancient Bing-fa), και 

δεδομένης της ανάλυσης που έχει προηγηθεί από μελετητές της 

οργανωσιακής θεωρίας (Sun Pin-1996) να αποδείξουμε με κάθε 

βεβαιότητα και να υποστηρίξουμε επομένως και την άποψη ότι ο
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σύγχρονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρηματικών βιομηχανιών και ο πόλεμος, όπως 

τον γνώρισε ο Sun-tzu, έχουν πολλά κοινά σημεία. Αυτό, όμως, που κυρίως θα αποδειχθεί 

στην πορεία της δικής μας ανάλυσης είναι ότι οι συμπεριφορές των σύγχρονων 

επιχειρηματιών έναντι έμμεσων ή άμεσων ανταγωνιστών τους προσομοιάζεται στις 

αντίστοιχες των στρατηγών της εποχής του Sun-tzu. Άλλωστε η σημασία που δίνει ο Sun- 

tzu στον πόλεμο ταιριάζει αρκετά με την ανάλογη άποψη των σύγχρονων επιχειρηματιών, 

ότι

...Ο πόλεμος είναι το σημανπκότερο φαινόμενο στον κόσμο, είναι η βάση της ζωής και

του θανάτου...

Τέλος, ας σημειωθεί ότι η ανάλυσή μας θα ακολουθήσει την δομή του έργου του 

Sun-tzu και θα διαχωριστεί σε δεκατρία (13) κεφάλαια/ τμήματα, περιγράφοντας βασικές 

αρχές, οριοθετώντας στρατηγικές σχεδιασμού, προσφέροντας συμβουλές.

Κεφάλαιο 1°: Αρχικές Εκτιμήσεις (Initial Estimations)

Σύμφωνα με τον Sun-tzu, προκειμένου κάποιος να αποφασίσει να εμπλακεί σε μια 

διαμάχη και το αποτέλεσμα αυτής να είναι θεπκό γι’ αυτόν, απαραίτητη είναι μια 

προεργασία που θα αφορά στην συνολική θεώρηση των πόρων, των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών των συμβαλλόμενων. Μόνο και εφόσον έχει 

προηγηθεί η παραπάνω ανάλυση η οποία στηρίζεται σε μια γενική παρακολούθηση της 

πορείας, της ανάπτυξης και της προηγούμενης συμπεριφοράς του άλλου, μπορούν να 

τεθούν σε εφαρμογή τακτικές και στρστηγικές κινήσεις, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να 

συμφωνούν με εξωτερικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, ο Sun-tzu συμβουλεύει:

.. .Αφού έχεις εκπμήσει τα πλεονεκτήματα σύμφωνα με αυτά που έχεις ακούσει, συνδύασέ 

τα με την δύναμη που διαθέτεις, λαμβάνοντας υπόψη και τους εξωτερικούς παράγοντες...

Επιπλέον, ο Sun-tzu σημειώνει άτι το κύριο χαρακτηριστικό του πολέμου είναι η 

απάτη και η διαστρέβλωση της αλήθειας προς όφελος του επιτιθέμενου. Συγκεκριμένα, 

προτείνεται ο διαρκής εμπαιγμός του αντιπάλου, με στόχο την παρουσίαση των 

καταστάσεων με εντελώς διαφορετικό τρόπο, ώστε οι μελλοντικές κινήσεις του αντιπάλου 

να μην είναι οι σωστές.
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Κεφάλαιο 2°: Προετοιμασία για πόλεμο (Waging War)

Ο Sun-tzu δίνει ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση και διατήρηση των 

διατιθέμενων πόρων, προκειμένου το κόστος για την προετοιμασία εμπλοκής σε μια 

πολεμική διένεξη να καθιστά την όλη εκστρατεία άξια να πραγματοποιηθεί. Συγκεκριμένα, 

η έμφαση του Sun-tzu δίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή τους στρατιώτες, που 

αποτελεί την βασική κινητήρια δύναμη της συνολικής προσπάθειας. 'Ετσι, σημαντικό είναι 

ο υπεύθυνος για την εκστρατεία, ο στρατηγός, να είναι σε θέση να καθορίζει το μέγεθος 

της στρατιωτικής δύναμης, ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία τόσο με τις δυνατότητες 

διατήρησής της, όσο και με τα επιθυμητά αποτελέσματα που αναμένεται να επιφέρει. Με 

άλλα λόγια, οι σωστοί υπολογισμοί και η υιοθέτηση τρόπων εξοικονόμησης πόρων, όπως 

τα λάφυρα από ανταρτοπόλεμο, οι οικονομικές συναλλαγές με συμμάχους, θα πρέπει να 

γίνονται με μοναδικό στόχο την δυνατότητα συνέχισης της εκστρατείας και τη διατήρηση 

της αντοχής των στρατιωτών.

Επιπρόσθετα, και αναφορικά με τους στρατιώτες ή γενικότερα το ενασχολούμενο 

ανθρώπινο δυναμικό, ο Sun-tzu τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν σημαντικές 

προσπάθειες, ώστε να μην ξεχνούν ποτέ την αποστολή τους, δηλαδή τον στόχο της 

εκστρατείας τους. Για τον λόγο αυτό, ο Sun-tzu προτείνει τον θυμό ή, καλύτερα, την 

συνεχή υπενθύμιση της ύπαρξης του «εχθρού», καθώς και την χρήση υλικών κινήτρων 

ως μέσα εξακολούθησης προσφοράς των στρατιωτών με όλες τους τις δυνάμεις.

Τέλος, στο δεύτερο κεφάλαιο του On War, ο Sun-tzu υπογραμμίζει και την 

σημασία της χρονικής διάρκειας των εκστρατειών. Τονίζει ότι μια μεγάλης διάρκειας 

πολεμική διένεξη δεν είναι απλά καταστροφική για μια δύναμη, αφού μπορεί να την 

οδηγήσει στην ήττα, εξαιτίας τρίτων που εμπλέκονται, χωρίς άμεση σχέση με την κύρια 

διαμάχη.

Κεφάλαιο 3°: Σχεδιασμός επίθεσης (Planning Offensive Strategy)

Προκειμένου κάποιος να προχωρήσει στην εφαρμογή των κινήσεων του, οφείλει 

να σχεδιάσει όχι μόνο τις αυτές καθ' αυτές κινήσεις, αλλά και να εξετάσει όλες τις 

εναλλακτικές, όπως είναι και η διενέργεια της επίθεσης. Με άλλα λόγια, πρέπει κανείς να 

διερευνήσει τις δυνάμεις του, να προχωρήσει σε μια διαδικασία αυτοκριτικής, και να μην 

αποκλείσει αρχικά καμία εναλλακτική της επίθεσης τακπκή κίνηση.

'Ετσι, ο Sun-tzu σημειώνει ότι «η κατάκτηση του εχθρικού στρατού χωρίς μάχη 

είναι η πραγματική έννοια της νίκης». Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί όταν μπορεί κανείς
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να κρίνει το ίδιο καλά τον εαυτό του και τον εχθρό. Ο βαθμός της γνώσης αυτής θα 

καθορίσει τη νίκη ή την ήττα. Αποδεικνύει, με τον τρόπο αυτό ο Sun-tzu σπ νικητής είναι 

τελικά εκείνος:

• που ξέρει πάτε μπορεί να πολεμήσει και πάτε δεν μπορεί

• που μπορεί να διακρίνει τις περιπτώσεις για χρήση μεγάλων στρσπωτικών δυνάμεων

• του οποίου το ανθρώπινο δυναμικό όλων των ιεραρχικών βαθμιδών έχει τις ίδιες 

επιθυμίες

• που, όντας έτοιμος, περιμένει το μη προετοιμασμένο

• του οποίου ο στρατηγός είναι ικανός και δεν κινείται από πολιτικές επιθυμίες 

Ή ακόμα πιο συνοπτικό:

...αυτός που ξέρει τον εχθρό του και τον ίδιο δεν απειλείται από καμία δέσμευση. Αυτός 

που δεν γνωρίζει τον εχθρό του, αλλά γνωρίζει τον εαυτό του, θα είναι είτε νικητής είτε 

ηττημένος. Αυτός που δεν ξέρει ούτε τον ίδιο, ούτε τον εχθρό του θα βρεθεί ηττημένος

σε κάθε περίπτωση...

Κεφάλαιο 4°: Στρατηγική διάθεση της δύναμης (Defense power disposal)

Στο κεφάλαιο αυτό ο Sun-tzu αναφέρεται στους πέντε βασικούς παράγοντες που 

πρέπει να ελέγχονται και να κστέχονται από τον κάθε εμπλεκόμενο σε μια πολεμική 

διένεξη, και ιδιαίτερα από τον αμυνόμενο, ο οποίος διαθέτει κάποια δύναμη, αλλά 

λιγστερους πόρους από τον εππιθέμενο. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες αυτοί είναι οι 

ακόλουθοι:

• ηθικότητα του στρατηγού ή του καθοδηγητή

• διάθεση των εμπλεκομένων και γενικότερο κλίμα

• γεωγραφικός χώρος της μάχης

• ικανότητες του στρατηγού

• δογματική συμπεριφορά των στρατιωτών

Οι Samuel Ho & Amy Choi (1997) παρουσιάζουν τον σχετικά διαφορετικό τρόπο 

με τον οποίο νοούνται οι παραπάνω πέντε παράγοντες στον πραγματικό πόλεμο, από την 

μια μεριά, και τον επιχειρησιακό ανταγωνισμό, από την άλλη.
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Πέντε
Παράγοντες Στον πόλεμο Στον επιχειρησιακό ανταγωνισμό

Ηθικότητα Ηθικές αρχές του 
στρατηγού ή του 
καθοδηγητή

Ηθικές αρχές για την κεντρική διοίκηση. 

Κοινωνική ευθύνη του οργανισμού.

Κλίμα Περιβαλλοντικό
κλίμα

Επιχειρησιακό κλίμα, π.χ. πτώση

Χώρος Πεδίο της μάχης Γενικότερο περιβάλλον της βιομηχανίας, 
π.χ. ανταγωνιστικότητα

Ηγετικές Ικανότητες των Ποιότητα διοίκησης και ανθρώπινου

Ικανότητες στρατηγών δυναμικού

Δόγμα Συμπεριφορά των 
στρατιωτών

Εφαρμογή νόμων 
και οδηγιών

Κυβερνητικοί περιορισμοί και οργανωσιακή 
συμπεριφορά

Κεφάλαιο 5°: Στρατηγική στρατιωτική δύναμη (Strategic Military Power)

0 Sun-tzu αναγνωρίζει στο πέμπτο κεφάλαιο του έργου του τη χρήση 

ανορθόδοξων ή και ανήθικων τρόπων από τους εμπλεκόμενους σε μία διαμάχη 

προκειμένου να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Συγκεκριμένα, σημειώνει άτι 

ακόμα και όταν κάποιος δέχεται να εμπλακεί σε μια πολεμική διένεξη καθοδηγούμενος από 

κίνητρα και λόγους που έχουν άμεση σχέση με την επιβίωσή του στο περιβάλλον όπου 

εντάσσεται, ανάγκη της οποίας η ικανοποίηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη 

φύση, εντούτοις, αποδεικνύεται ότι προκειμένου ο «πόλεμος» να λήξει προς όφελος του, 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άνομα, μη ορθόδοξα μέσα.

Άλλωστε, η δυνατότητα κάποιου να προχωρήσει στην χρήση ανήθικων μέσων και 

η τελική επιτυχία των στόχων δεν σημαίνει τίποτα άλλο εκτός από το γεγονός άτι 

χαρακτηρίζεται από τόση δύναμη που του προσφέρει τη δυνατότητα επιβολής στον 

αντίπαλο, προσαρμοστικότητας και ευελιξίας σε νέες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Κεφάλαιο 6°: Καιροσκοπία (Opportunism)

Ο Sun-tzu δίνει έμφαση σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο αφορά τον τρόπο με τον 

οποίο ο εχθρός μπορεί να παρασυρθεί σε μια κατάσταση αποσυντονισμού, καθώς και 

στον τρόπο εκείνο με τον οποίο οι αδυναμίες του εχθρού μπορούν να γίνουν αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από τον αντίπαλο. Για άλλη μία φορά, ο Sun-tzu αναφέρεται, πιο
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συγκεκριμένα τώρα, στα παράνομα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

εξαπάτηση του αντιπάλου. Η βάση, όμως, αστών δεν είναι παρά η διαρκής παρατήρηση 

των κινήσεων του άλλου και η δυνατότητα πραγματοποίησης επιτυχημένων προβλέψεων. 

'Ετσι οι συμβουλές του Sun-tzu περιορίζονται στις ακόλουθες:

• Γνώρισε καλά τον περιβάλλοντα χώρο της «μάχης»

... αν κάποιος γνωρίζει το πεδίο της μάχης και την ημέρα της μάχης μπορεί να αλλάξει 

πορεία προσωρινά και να ετοιμαστεί για την μάχη...

• Εκμεταλλεύσου το πλεονέκτημα του πρώτου -first mover's advantage

...γενικά, όποιος καταλαμβάνει πρώτος μία θέση και περιμένει τον εχθρό, βρίσκεται σε 

πλεονεκτική θέση, ενώ αστός που έρχεται δεύτερος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση...

• Εξέπληξε τον αντίπαλο

... Προχώρα μπροστά εκεί όπου ο εχθρός δεν σε περιμένει...

• Εκμεταλλεύσου ευκαιρίες και προσαρμόσου στις εξελίξεις. Γίνε ελαστικός σαν το νερό

...Όπως το νερό διαμορφώνεται από το έδαφος, ένας στρατός πρέπει να διαχειρίζεται τη 

νίκη του κάθε φορά σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εχθρός. Όπως 

το νερό δεν έχει σταθερό σχήμα, έτσι και στον πόλεμο, δεν υπάρχουν κανόνες και

περιορισμοί...

• Απέκρυψε στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τον αντίπαλο να βελτιώσει την θέση 

του

...Ο εχθρός δεν πρέπει να γνωρίζει την θέση στην οποία θα κινηθούμε..

Κεφάλαιο 7°: Μάχη και ελιγμοί (Maneuvering)

Ο Sun-tzu σημειώνει ότι το πιο δύσκολο για τον εμπλεκόμενο σε μια διαμάχη είναι 

να κάνει τους κατάλληλους ελιγμούς και να μετατρέπει τις αδυναμίες σε δυνάμεις και 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι συμβουλές που δίνει ο Sun-tzu στο παρόν κεφάλαιο 

απευθύνονται το ίδιο επιτυχημένα στο στρατηγό και στον επιχειρηματία.

Το πλεονέκτημα των ελιγμών είναι αποτέλεσμα άλλων πλεονεκτημάτων, των 

ακολούθων:
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• ποιότητα των «στρσταλογούμενων δυνάμεων», δεδομένης της συνοχής και της 

πειθαρχίας τους. Σε αντίθεση με το μέγεθος, αφού τα οφέλη που προκύπτουν 

αφορούν τόσο την τελική νίκη όσο και την ελαχιστοποίηση των απωλειών.

...Εάνμειώσεις το μέγεθος του στρατού σου ως πλεονέκτημα, ο συνολικός εξοπλισμός θα

ζημιωθεί...

• «τόπος της μάχης». Η έννοια διαφοροποιείται για τον σύγχρονο επιχειρηματία, αφού 

στην περίπτωσή του αυτή αναφέρεται στο οικονομικό, αλλά και περιβαλλοντικό, 

κλίμα.

... Αυτός που δεν γνωρίζει τα βουνά και τα δόση... δεν μπορεί να βοηθήσει έναν στρατό.

Αυτός που δεν θα χρησιμοποιήσει ιθαγενείς οδηγούς δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις

δυνατότητες του χώρου..

• έλεγχος του μυαλού, της δύναμης και των αλλαγών. Ο Sun-tzu ξεχωρίζει την δύναμη 

που προσφέρουν οι σωστές και οργανωμένες προβλέψεις αναφορικά με τα 

πλεονεκτήματα και τις κινήσεις του εχθρού.

Κεφάλαιο 8°: Τακτικές μεταβολές (The tactical variation)

Ο Sun-tzu διαθέτει ένα ολόκληρο κεφάλαιο του έργου του στην σημασία της 

αναλυτικής εκπμησης του τόπου της μάχης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η εκτίμηση 

είναι σε θέση να επηρεάσει τις προετοιμασίες άμυνας, έτσι ώστε να αποφύγει τις 

εκπλήξεις από τον εχθρό.

Κεφάλαιο 9°: Πορείες (Marches)

Στο παρόν κεφάλαιο, ο Sun-tzu αναφέρεται, για άλλη μια φορά, σε δύο από τα 

σημαντικότερα θέμστα. Το πρώτο είναι η ανάγκη συστηματικής και προσεκπκής 

εκτίμησης των αδυναμιών και των πλεονεκτημάτων του πεδίου της μάχης, ενώ το 

δεύτερο αφορά την συμπεριφορά των «στρατηγών» απέναντι στους «στρατιώτες».

Σύμφωνα με τα λεγόμενο του Sun-tzu, η εκπ'μηση του πεδίου της μάχης είναι 

απαραίτητη και υψίστης σημασίας εργασία, αφού το πεδίο της μάχης, ή, αναφορικά με 

τον επιχειρησιακό ανταγωνισμό, οι κανόνες ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτός θα 

διεξαχθεί ίσως οριοθετούνται από τον εχθρό. Από την άλλη πλευρά, σημειώνεται ότι ο 

στρατηγός - ή ο μάνστζερ - οφείλει να διαμορφώνει την συμπεριφορά του με τρόπο
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τέτοιο ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις επιπλήξεις και τους επαίνους. Το 

αποτέλεσμα θα είναι η συνεχής εγρήγορση των στρσπωτών ή του απασχολούμενου 

ανθρώπινου δυναμικού.

Κεφάλαιο 10°: Το πεδίο της μάχης (Configumtions of Terrain)

Η έμφαση που προσδίδει ο Sun-tzu στη σημασία της γνώσης του πεδίου της 

μάχης διαφαίνεται ακόμα περισσότερο στο παρόν κεφάλαιο, αφού αριθμούνται τα 

χαρακτηριστικά του, προκειμένου να αποτελέσει την βάση για τη νίκη. 'Ετσι, σημειώνουμε 

τα ακόλουθα:

• Η εύκολη πρόσβαση στο πεδίο της μάχης δίνει τη δυνατότητα εκπμησης των 

πλεονεκτημάτων και εντοπισμό σημείων του που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ενάντια στον εχθρό.

• Η δυνατότητα διαφυγής από το πεδίο της μάχης είναι παράγοντας που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από εκείνον που βρίσκει τον εχθρό αποκλεισμένο και ανίκανο να 

προχωρήσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

• Η αδυναμία κινήσεων για τους δύο εμπλεκόμενους και η απόκλισή τους στο πεδίο της 

μάχης ίσως οδηγήσει κάποιον από αστούς στη διενέργεια άλλων κινήσεων, όπως η 

απάτη, προκειμένου ο εχθρός να εξαπστηθεί και τελικά να ηττηθεί.

• Η ύπαρξη στρατηγικής σημασίας γεωγραφικών τόπων και ο εντοπισμός τους 

προσφέρει στον πρώτο το πλεονέκτημα κατάκτησής τους. Ο Sun-tzu προτείνει στον 

δεύτερο που θα πλησιάσει την περιοχή, γνωρίζοντας την ύπαρξη του πρώτου στα 

παραπάνω σημεία, να μην τον ακολουθήσει με σκοπό την επίθεση, αλλά να 

υποχωρήσει.

Τέλος, ο Sun-tzu σημειώνει ότι η αποτυχία ενός «στρατού» να ανταποκριθεί στους 

στόχους που τίθενται και στην αποστολή που πρέπει να υπηρετούν δεν οφείλεται σε 

κανέναν άλλο παρά τον «στρατηγό» ή τον επιχειρηματία. Η διαφοροποίηση των 

δυνατοτήτων και η μη κατανόηση αυτών του στρατού από τον στρατηγό οδηγεί το 

σύνολο στην χειρότερη ήττα. Ο «στρατηγός» οφείλει να γνωρίζει εκ των έσω τα 

προβλήματα του «στρατού» που διοικεί, προκειμένου οι στρατηγικοί στόχοι να 

επιτυγχάνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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Κεφάλαιο 11°: Η ένατη περίπτωση (Nine terrains)

Ξανά ο Sun-tzu αναφέρεται στο πεδίο της μάχης και διαχωρίζει εννέα περιπτώσεις 

ή κατηγορίες πεδίων μάχης πρστείνοντας και ισάριθμες στρατηγικές κινήσεις. 

Συγκεκριμένα:

• Σε πεδίο διάλυσης (dispersive terrain), μην δεσμεύεις τον εχθρό

• Σε ελαφρύ πεδίο 0light terrain), προχώρησε και μην σταματάς

• Σε πεδίο διαπληκτισμού (contentious terrain), μην επιτίθεσαι

• Σε μεταβαλλόμενο πεδίο (traversable terrain), μην αφήνεις ποτέ μόνο το στρατό 

σου

• Σε πεδίο επικέντρωσης (focal terrain), συμμάχησε με άλλους στρατηγούς

• Σε βαρύ πεδίο (heavy terrain), λεηλάτησε για απόκτηση προμηθειών

• Σε πεδίο-παγίδα (entrapping terrain), απομακρύνσου γρήγορα

• Σε κυκλωτικό πεδίο (encircledterrain), χρησιμοποίησε στρατηγική

• Σε μοιραίο πεδίο (fatal terrain), δεσμεύσου σε μάχη

Έχοντας διακρίνει τις παραπάνω περιπτώσεις, και εφόσον έχει αποδεχθεί την 

πιθανότητα εμπλοκής σε μάχη (ένατη περίπτωση), ο Sun-tzu αναφέρεται πάλι στον τρόπο 

με τον οποίο ο «στρατηγός» πρέπει να καθοδηγεί και να συνηθίζει τον «στρατό» του. 

Συγκεκριμένα, ο Sun-tzu πίστευε ότι ο «στρατηγός» οφείλει να κρατά σε διαρκή 

επιφυλακή το «στρατό» και επικεντρωμένη την προσοχή του σε καταστάσεις φαινομενικά 

προκλητικές και αδύνατο να συμβούν. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, ο «στρατός» θα είναι 

αρκετά δυνατός να αντιμετωπίσει πραγματικά δύσκολες καταστάσεις, να εμπλακεί σε 

πραγματική μάχη και τελικά να την κερδίσει.

Επιπλέον, στην παραπάνω ένατη περίπτωση ο «στρατηγός» οφείλει, προκειμένου 

να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εμπλοκής σε μάχη, τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο 

και σε επίπεδο στρατηγικής, να χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

• Αστείρευτος σε καινοτόμες ιδέες και στρατηγικές κινήσεις

• Πειθαρχημένος στην αποστολή και το όραμα που οδήγησε την ομάδα στην εμπλοκή 

σε μάχη
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• Σεβαστός από το στρατό, προκαλώντας ταυτόχρονα φόβο και εμπιστοσύνη στο 

πρόσωπό του, έτσι ώστε να διατηρείται η απαραίτητη πειθαρχία, αποτρέποντας την 

περίπτωση της φυγής ή της μη συμμετοχής του στρατού στις εντολές του

• Ρεαλιστής και υπερβολικός απέναντι στον «στρατό» αναφορικά με την παρουσίαση 

των συνεπειών από την εμπλοκή στη μάχη

... τους δείχνω σπ δεν θα ζήσουν...

Μόνο με αυτόν τον τρόπο, ο «στρατός» θα μάθει να επιβιώνει σε δύσκολες 

καταστάσεις.

• Επιφυλακτικός αναφορικά με την στρατηγική, το σχέδιο και οτιδήποτε προετοιμάζει 

τον εχθρό για την επικείμενη κίνηση του αντιπάλου

Τέλος, ο Sun-tzu αναφέρεται ξανά στη βασική αρχή της «έκπληξης» ως εκείνο το 

μέσο που οδηγεί στη νίκη με την μικρότερη προσπάθεια, εφόσον, βέβαια, πρώτα γίνεται 

σωστή ανίχνευση «στρατηγικών ευκαιριών» και πραγματοποίηση επιτυχημένων 

προβλέψεων.

...Αν ο εχθρός αφήσει ένα κενό, εκμεταλλεύσου το. ..Μην θέτεις συγκεκριμένη στιγμή για 

μάχη, αλλά υπολόγισε και αντέδρασε ενάντια στον εχθρό, ώστε εσύ να καθορίσεις τον

τρόπο διεξαγωγής της μάχης..

Κεφάλαιο 12°: «Εμπρηστικές» Επιθέσεις (IncendiaryAttacks)

Η εφαρμογή «εμπρηστικών» επιθέσεων, δηλαδή εκείνων που στοχεύουν στο 

συγκεκριμένο σημείο της ολικής καταστροφής - είτε τη νίκη, είτε τον στρατό ή τις 

προμήθειες του αντιπάλου, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις κλιματολογικές και 

αστρολογικές συνθήκες.

Βέβαια, η παραπάνω άποψη δεν γίνεται παρά μόνο μερικώς αποδεκτή από τους 

επιχειρηματίες, τους σύγχρονους «στρατηγούς», δεδομένης της απόδειξης ότι η εκτίμηση 

των ευκαιριών ή των κινδύνων που υπάρχουν στο επιχειρησιακό περιβάλλον, το κλίμα 

που επικρατεί στις βιομηχανίες, καθώς και οι ικανότητες των «στρατηγών» και του 

«στρατού» είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν την έκβαση μιας μάχης.

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να τονιστεί η χρησιμότητα της γνώσης της φύσης 

και του χαρακτήρα των επιτηδευμένων επιθέσεων και του ατόμου που τις ασκεί
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αντίστοιχα, προκειμένου να είναι δυνατός ο σχεδιασμός και η οργάνωση αμυντικών 

κινήσεων.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο αναφέρεται ο Sun-tzu στο δωδέκατο κεφάλαιό του 

είναι η σημασία της διατήρησης της νίκης και της κυριαρχίας στο μυαλό το ηττημένου, με 

σκοπό την παρεμπόδιση επανασυγκρότησής του.

Κεφάλαιο 13°: Κατασκοπεία (Employing Spies)

Ο Sun-tzu επιδίδει σημασία στην κατασκοπεία ως μέσο για την απόκτηση 

ανταγωνιστικών πληροφοριών που αφορούν στο εξωτερικό περιβάλλον του κάθε 

εμπλεκόμενου σε μια διαμάχη. Η σημασία της πληροφορίας για το Sun-tzu είναι 

αδιαμφισβήτητη και για το λόγο αυτό προτείνει το μόνο τρόπο που γνωρίζει για την 

εξόρυξή της, δηλαδή τη χρήση κατασκόπων. Αναφορικά με την χρησιμοποίηση 

κατασκόπων, ο Sun-tzu σημειώνει ότι η χρήση τους γίνεται με στόχο την εκτίμηση τόσο 

του περιβάλλοντος στη γενικότερη έννοιά του, όσο και των δυνάμεων και των αδυναμιών 

του αντιπάλου.

... Γτνικά, αναφορικά με το στρατό που θέλεις να χτυπήσεις, τις πόλεις που θέλεις να 

επιτεθείς, τους άνδρες που θέλεις να σκοτώσεις, πρώτα πρέπει να γνωρίζεις το όνομα του 

διοικητή, των βοηθών του, των φρουρών. Πρέπει πρώτα να αναθέσεις στους 

κατασκόπους σου να ερευνήσουν και να μάθουν τα πάντα για αυτούς...

Ο Sun-tzu διακρίνει πέντε κατηγορίες κατασκόπων, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο, προκειμένου η αποστολή τους να επιφέρει 

σημαντικά αποτελέσματα στην ομάδα ή την επιχείρηση. Η κστηγοριοποίηση αυτών θα 

γίνει αναγόμενη στον κόσμο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων:

• Κατάσκοποι βιομηχανίας (local spies), οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την 

βιομηχανία, τον τρόπο με τον οποίο κινείται, το ρυθμό ανάπτυξής της, ενώ παρέχουν 

πληροφορίες για το «πεδίο μάχης», την βιομηχανία

• Κυβερνητικοί κατάσκοποι (internal spies), οι οποίοι αναλαμβάνουν την εξόρυξη 

πληροφοριών που πηγάζουν από το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, ορίζοντας με τον 

καλύτερο τρόπο το είδος και το μέγεθος του ανταγωνισμού

• Διπλοί πράκτορες (double agents), οι οποίοι ανήκουν στο «αντίπαλο 

στρατόπεδο» και που αναλαμβάνουν το διπλό αυτό ρόλο λόγω χαρακτήρα και χάριν
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σημαντικού ανταλλάγματος. Παρέχουν πληροφορίες που αφορούν άμεσα τον 

αντίπαλο

• Αναλώσιμοι κατάσκοποι (expendable spies) , που αναλαμβάνουν την διάδοση 

εσφαλμένων πληροφοριών, με σκοπό την εξαπάτηση του αντιπάλου και με κόστος, 

ίσως την ίδια τους τη ζωή.

• Ζωντανοί κατάσκοποι (living spies), η αξία των οποίων είναι ιδιαίτερη, αφού 

αναμένεται να επιστρέφουν με αναφορές και πληροφορίες.

Αποδεικνύεται άτι οι παρεχόμενες από τις δύο τελευταίες ομάδες κατασκόπων 

πληροφορίες έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού συμβάλλουν στην οργάνωση στρατηγικών 

βασιζόμενων στην πρόσφατη εξέλιξη γεγονότων και όχι σε προηγούμενες καταστάσεις. 

Επιπλέον, δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στις προβλέψεις που γίνονται.

Μεταξύ άλλων, ο Sun-tzu εμμένει στην σημασία της εξοικονόμησης υλικών και 

ιδιαίτερα ανθρώπινων πόρων, αφού μια αντίθετη σε αυτό απάνθρωπη συμπεριφορά δεν 

συμβαδίζει με την πραγματική έννοια του πολέμου, η οποία είναι η διατήρηση των «δικών 

μας ανθρώπων» και η εξολόθρευση των αντιπάλων. Η άποψη αυτή, μερικώς τουλάχιστον, 

έρχεται να συμφωνήσει με τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς οικονομίας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αυξημένη πολιτική δυσαρμονία, περιορισμούς στον προϋπολογισμό 

εσόδων και εξόδων, εκμετάλλευση προηγούμενων δυνάμεων κ.ά.

Συνοψίζοντας τις αρχές του Sun-tzu, και με βάση της ικανότητας αναγωγής τους 

στις σύγχρονες επιχειρήσεις, μπορούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα 

(www.dearbridae.comt:

• Το πλαίσιο του έργου του Sun-tzu αποτελεί ένα «Σύστημα Πέντε Σημείων» {Five 

Element System), των εξής:

- Η Φιλοσοφία: αφορά την αποστολή της ομάδας (κράτος ή επιχείρηση) που 

εμπλέκεται σε μία διαμάχη

- Ο Ουρανός: αφορά την επιρροή που έχουν στις διάφορες αποφάσεις ο χρόνος 

και οι τάσεις που κυριαρχούν

- Το Έδαφος: αναφέρεται στο «πεδίο της μάχης» ή το γενικότερο περιβάλλον 

που επιλέγει να κινηθεί η παραπάνω ομάδα

- Ο Αρχηγός και τα χαρακτηριστικά του

- Η Μεθοδολογία των κινήσεων, οι τρόποι λειτουργίας των οργανισμών
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• Η σωστή και επιτυχής μεθοδολογία των κινήσεων απαιτεί την ύπαρξη και λειτουργία 

τεσσάρων βασικών ικανοτήτων («The Four Skills»)·, (α) της γνώσης της θέσης 

της επιχείρησης στην αγορά, (β) του οράματος για το μέλλον, (γ) του είδους 

δράσης, επιλέγοντας μεταξύ επίθεσης και άμυνας, κινητικότητας ή αδράνειας), (δ) 

της τοποθέτησης χρησιμοποιώντας το «πεδίο της μάχης» με σκοπό το κέρδος.

• Στο σύστημα του Sun-tzu, δεν απορρίπτεται με κανέναν τρόπο η εναλλακτική κίνηση 

της επίθεσης, αλλά διαχωρίζεται σε πέντε είδη («Five Types of Attack») με 

διαφορετικό στόχο. Συγκεκριμένα, (α) η Έκπληξη στοχεύει στην γνώση του 

αντιπάλου και τις πληροφορίες που διαθέτει, (β) η Εξαπάτηση στοχεύει στο όραμα 

του αντιπάλου, (γ) η Μάχη απαντά στις επιθετικές κινήσεις του αντιπάλου, (δ) η 

Πολιορκία στοχεύει στην θέση που έχει κατακτήσει ο αντίπαλος, (ε) η Διάσπαση 
στοχεύει στην διάλυση της φιλοσοφίας, της βασικής και πρωταρχικής δύναμης του 

αντιπάλου.

• Ο Sun-tzu αποδεικνύει καθ' όλη την έκταση του έργου του ότι το μέγεθος δεν δίνει 
δύναμη, δείχνοντας ότι το μέγεθος της δύναμης συμβάλλει στην τελική νίκη όταν οι 

εμπλεκόμενοι δεν κατανοούν περισσότερο φιλοσοφημένες μεθόδους κυριαρχίας σ' 

έναν ανταγωνισμό.

• Η επιτυχία εξαρτάται από την τάση για αποφυγή εμπλοκής σε διαμάχη. Η

συμμετοχή σε διαμάχη απαιτεί την απόκτηση πόρων, και, συνεπώς, τη διάθεση 

κεφαλαίων, προκειμένου να μην αποβεί αναποτελεσματική. Η εμπλοκή σε διαμάχη 

ίσως είναι αναπόφευκτη, αλλά η επιθετική νοοτροπία στοχεύει στην κατάκτηση 

τμήματος του «πεδίου μάχης», και όχι στην πρόκληση ζημιών στον αντίπαλο.

• Δράση δεν σημαίνει απαραίτητα επίθεση, αλλά και άμυνα. Οι αμυντικές 

πράξεις στοχεύουν στην προστασία του τμήματος που κατέχει κανείς στο «πεδίο της 

μάχης». Συνεπώς, η άμυνα δεν απαιτεί σημαντικούς πόρους. Η επίθεση θα πρέπει να 

διεξάγεται όταν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, αλλά προσφέρεται και η δυνατότητα 

για κυριαρχία σε νέο τμήμα του «πεδίου μάχης».

• Κρίνεται απαραίτητη η διαρκής παρατήρηση προκειμένου να εντοπιστούν 

«ανοίγματα» σε χώρο και χρόνο ή «τρύπες» στον τρόπο σκέψης και την 

τοποθέτηση του αντιπάλου στο «πεδίο της μάχης», ή, καλύτερα, ανικανοποίητες 
ανάγκες της αγοράς. Ο καλύτερος τρόπος εκμετάλλευσης των παραπάνω ευκαιριών 

είναι μέσω της συνεχούς καινοτομίας, αντιμετωπίζοντας τον διαρκή ανταγωνισμό.
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3.2. Karl Von Clausewitz (1780 -1831)

Σύμφωνα με τον Clausewitz, και δεδομένης της εποχής 

κατά την οποία δραστηριοποιήθηκε, ο πόλεμος είναι ένα 

σημαντικό τμήμα της ζωής του ανθρώπου και αποτελεί επέκταση 

των καθημερινών δραστηριοτήτων, των διαπροσωπικών επαφών 

και των διαρκών συμπεριφορικών κινήσεων και «πολιτικών» με 

την χρήση διαφόρων μέσων.

Η παραπάνω διαπίστωση έρχεται σε άμεση συμφωνία με την αεικίνητη φύση του 

ανθρώπου και τις επεκτατικές του επιθυμίες οι οποίες είναι ικανές να μετστρέψουν μια 

απλή αντιλογία σε μια μονομαχία και, τελικά, σε ένα πόλεμο, όπως διαπιστώνει ο 

Lawrence Freedman (1994), με μοναδικό στοιχείο να διαφοροποιεί τις δύο πρώτες έννοιες 

την χρήση των όπλων και τις δύο τελευταίες την έκταση της διένεξης. Μια τέτοια 

περίπτωση άλλωστε, η οποία εμπλουτίστηκε από τις εδαφικές επεκτατικές βλέψεις των 

συμβαλλομένων και που πήρε τρομακπκές διαστάσεις -για την εποχή- ήταν και ο 

γνωστός Τρωικός Πόλεμος. Η ανακάλυψη νέων μέσων επίτευξης στόχων και η αναγωγή 

των επιθυμιών των ανθρώπων σε επίπεδο τόσο υλιστικό, όσο και ψυχολογικό, οδήγησαν 

στην «βελτίωση» των πολεμικών διενέξεων και στην εισαγωγή της έννοιας του πολέμου 

σε όλες τις νέες και σύγχρονες εκφάνσεις της καθημερινής και, κατ' επέκταση, 

επιχειρηματικής ζωής. Το συμπέρασμα των παραπάνω είναι ότι

...Ο πόλεμος είναι τελικό η εξάσκηση δύναμης με σκοπό τον εξαναγκασμό του εχθρού

στην θέλησή μας..

αφού, ουσιαστικό η επιθυμία ενός από τους εμπλεκόμενους, ανεξαρτήτως είδους, 

χαρακτήρα και εφικτότητας προς πραγματοποίηση, ικανοποιείται μόνο όταν η επιθυμία 

του άλλου έχει καταπιεστεί σε όφελος του πρώτου.

Μέσα από το έργο του ο Clausewitz, εκτός των παρστηρήσεών του για τη φύση 

του πολέμου και τις πολύπλευρες συνέπειές του, υπογραμμίζει έναν αριθμό αρχών που 

χαρακτηρίζουν τις στρατιωτικές στρατηγικές. Οι αρχές αυτές, σύμφωνα τόσο με την 

εμπειρία του καθενός, όσο και με βάση τις ήδη πραγμστοποιηθείσες μελέτες, 

αποδεικνύονται αληθής και ισχυρές στα πλαίσια του επιχειρησιακού πολέμου που 

εμφανίζεται να διαρκεί από την στιγμή της ανάπτυξης των εμπορικών δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα:
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Αρχή 1η: Απλότητα

Σε όλους τους κανόνες του Clausewitz, με τους οποίους ο Πρώσος στρατηγός 

καταλήγει να συμβουλεύει σήμερα τους σύγχρονους επιχειρηματίες, υπονοείται η δύναμη 

της απλής σκέψης, του μη σύνθετου σχεδιασμού, αλλά και της σκεπτόμενης κίνησης.

...εκτός από το να θέτει κανείς ως στόχο τη νίκη μέσω περίπλοκων σχεδίων, καλύτερο 

είναι να κινείται κανείς πρώτος έχοντας ιδιαίτερη απλότητα στα σχέδια...

Τηρώντας την αρχή της απλότητας, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας στη 

σκέψη, τον εξοπλισμό και τους πόρους, καθώς και την κατάστρωση σχεδίων.

Αρχή 2η: Ενέργεια

Σύμφωνα με τον Clausewitz,

... Όποιος διαβάζει ιστορία με νου αδέσμευτο από προκαταλήψεις, δεν αποτυγχάνει να 

συμπεράνει ότι από όλες τις αρετές του πολέμου, η ενέργεια στις κινήσεις πάντα 

συνεισφέρει στην δόξα και την επττυχία στον πόλεμο...

Ανάγοντας την παραπάνω αρχή στον επιχειρηματικό κόσμο, αποδεικνύεται ότι η 

έννοια της ενέργειας (ή ενεργητικότητας) εμπεριέχει τη διαρκή ενημέρωση για τα 

δρώμενα τόσο εντός, όσο και εκτός της βιομηχανίας, για την παγκόσμια οικονομία και τις 

πολιτικές εξελίξεις. Με άλλα λόγια, η σύγχρονη επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει 

μηνύματα από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της, να τα αξιολογεί και να τα 

επεξεργάζεται, έτσι ώστε τελικά οι ευκαιρίες ή οι απειλές να εντοπίζονται ευκολότερα. Στο 

σημείο αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους Parks, Pharr και Lockemann (1994) οι 

οποίοι θεωρούν σωστά ότι η μαλθακότητα και η αδράνεια δεν συμβιβάζεται με την αρχή 

της ενέργειας του Clausewitz, και συνεπώς με τον επιτυχημένο επιχειρηματία.

Αρχή 3η: Δύναμη

Για τον Clausewitz, η καλύτερη στρατηγική είναι

... πάντα να είσαι πολύ δυνατός σε όλα τα σημεία, και στην συνέχεια στο πιο

αποφασιστικό σημείο....

Ο Πρώσος στρατηγός τονίζει στο έργο του τη μεγάλη σημασία που έχει η δύναμη 

για τον εμπλεκόμενο σε μία πολεμική διένεξη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα 

πρέπει να διαφαίνεται και να χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα, προτείνει στον «πολεμιστή»
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να διατηρεί ενδυναμωμένα όλα τα σημεία του, και να δίνει έμφαση σε κάποιο ή κάποια 

από αυτά αναλόγως των συνθηκών που επικροτούν και τις ανάγκες που προκύπτουν. 

Ισως, όμως, για αστόν η έννοια της δύναμης να περιορίζεται στην αριθμητική υπόστασή 

της, στο μέγεθος των στρατιωτών και των διαθέσιμων πυρομαχικών και εξοπλισμού 

γενικότερα.

Κατά αντιστοιχία με τον πόλεμο, όπως τον εννοεί και τον έχει γνωρίσει ο 

Clausewitz, στον επιχειρησιακό πόλεμο ως εξίσου σημαντικό στοιχείο που υποβοηθά στο 

προβάδισμά, την κυριαρχία και, τελικά, τη νίκη, θεωρείται η δύναμη. Ωστόσο, η δύναμη, 

στην περίπτωση του μάρκετινγκ και του ανταγωνισμού σε μια βιομηχανία, έχει ποικίλες 

μονάδες μέτρησης, αφού ως δυνατή μπορεί να χαρακτηριστεί μια επιχείρηση που διαθέτει 

σημαντικά και δυναμικά στελέχη («στρατιώτες»), υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας (know- 

how), υψηλές πωλήσεις και συνεχή κερδοφορία, ενώ βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση 

εντοπισμού των ευκαιριών και των «opportunity windows». Με άλλα λόγια, η σύγχρονη 

δυναμική επιχείρηση είναι εκείνη της οποίας οι δυνάμεις υπερισχύουν των αδυναμιών, 

διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων μελών του 

κλάδου στον οποίο ανήκει, ευελιξία σε ανακατατάξεις και απρόοπτες καταστάσεις, 

αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό στο οποίο έχει εμφυσηθεί η φιλοσοφία και έχει γίνει 

κατανοητή η αποστολή της επιχείρησης. Στο σημείο αυτό είναι φανερός και ο τρόπος με 

τον οποίο η εισαγωγή από τον Μέγα Ναπολέοντα των εμπνευσμένων και φιλοπάτριδων 

στρατιωτών στον πόλεμο, έχει επηρεάσει και τη γενικότερη φιλοσοφία των επιχειρήσεων, 

αναφορά με το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό.

Και ο Clausewitz επιμένει στο στοιχείο της δύναμης σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού της ανάγκης εκείνης που επιβάλλει τη συγκέντρωση 

των δυνάμεων σε ένα και μόνο αποφασιστικής σημασίας τμήμα του «λόχου» ή της 

επιχείρησης. Άλλωστε,

...πέρα από την δύναμη που δημιουργεί έναν στρατό,... δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικός 

και απλός κανόνας από την διατήρηση των δυνάμεων συγκεντρωμένες..

Αρχή 4η: Συγκέντρωση

Η έννοια της συγκέντρωσης για τον Clausewitz είναι άμεσα συνυφασμένη, εκτός 

των άλλων, με τη διαχείριση του χρόνου και την επιλογή της κατάλληλης χρονικής 

στιγμής για την εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής. Με άλλα λόγια, ο κανόνας για
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τον στρατηγό του 19οϋ αιώνα, αλλά και αυτόν του 20ου και 21ου αιώνα, τον επιχειρηματία, 

είναι

...όλες οι δυνάμεις να είναι διαθέσιμες και προσανατολισμένες σε ένα σημείο και 

ταυτόχρονα εφαρμόσιμες σε ένα σημείο... και αυτή η εφαρμογή θα είναι τόσο 

ολοκληρωμένη όσο όλα τα στοιχεία είναι συμπιεσμένα σε μία πράξη και μία κίνηση...

Σύμφωνα με το παραπάνω χωρίο, και όπως θα αποδειχθεί στην συνέχεια, η 

ταυτόχρονη εφαρμογή δυνάμεων και η συνένωση αυτών σε μία κίνηση έχει τα ακόλουθα 

αποτελέσματα:

• Εξοικονόμηση ενέργειας, αφού ίσως αυτή η μία στρατηγική και συγκεντρωμένη 

δύναμη να είναι αποφασιστικής σημασίας για την τελική έκβαση της «αναμέτρησης»

• Έκπληξη του «αντιπάλου» για το μέγεθος της δύναμης που θα εφαρμοστεί πάνω του

• «Βελτίωση» των δυνάμεων του επιτιθέμενου

Ωστόσο, και ενώ η έννοια της συγκέντρωσης των δυνάμεων βελτιώνει σημαντικά 

τη θέση του επιτιθέμενου, ενισχύει τις δυνάμεις του και την ψυχολογία του από την 

επιτυχή έκβαση της πραγμστοποιηθείσας κίνησης, ο Clausewitz δεν ξεχνά και την 

πιθανότητα κατά την οποία τεθούν σε επιφυλακή και λειτουργία ορισμένα μόνο 

χαρακτηριστικά του επιτιθέμενου. Ο λόγος γίνεται για την πιθανότητα απόσπασης 

ορισμένων τμημάτων του «επιτιθέμενου», ή ακόμα και του «αμυνόμενου», προκειμένου 

να αντεπεξέλθει σε απρόβλεπτες καταστάσεις που απαιτούν συντονισμένες κινήσεις και 

διασφάλιση των δυνάμεων του.

Τέλος, είναι φανερό από τα παραπάνω άτι εάν η συγκέντρωση των δυνάμεων 

αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της γενικότερης φιλοσοφίας και αποστολής της 

σύγχρονης επιχείρησης, και ο διαχωρισμός δυνάμεων θεωρείται μόνο ως μια κίνηση για 

έκτακτες περιπτώσεις, τότε μόνο αποφεύγονται δυσμενείς καταστάσεις που συχνά 

πηγάζουν από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Αρχή 5η: Έκπληξη

Ο Clausewitz αναφέρει ότι προκειμένου κανείς να επιτύχει μια σχετική 

ανωτερότητα, ιδιαίτερα στα σημεία που τον ενδιαφέρουν και τον απασχολούν, για την 

τήρηση των παραπάνω αρχών απαιτείται η διατήρηση τόσο μυστικοπάθειας και 

απόκρυψης πληροφοριών, όσο και μιας εγρήγορσης στις κινήσεις, στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν την έκπληξη στην εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα, η έκπληξη του
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αντιπάλου θέτει τη βάση για μελλοντικές κινήσεις που τελικά θα οδηγήσουν στην 

επικράτηση εκείνου που εκπλήσσει, ενώ η βάση της έκπληξης θα πρέπει να είναι τα 

ανταγωνιστικά πλεονέκτημα του τελευταίου.

Τέλος, αναγνωρίζονται η σημασία και οι επιπτώσεις που η έκπληξη επιφέρει στον 

αντίπαλο, θέτοντας τροχοπέδη στην ανασυγκρότησή του σε επίπεδο υλικό (εξοπλισμό, 

στρατιώτες), και ψυχολογικό, αφού το αποτέλεσμα συνήθως είναι η πτώση του ηθικού 

του θύματος. Μάλιστα, υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίος οι επιπτώσεις στον 

ψυχολογικό τομέα είναι σημαντικά πιο καίριες σε σχέση με τις συνέπειες που επέρχονται 

και αφορούν τον εξοπλισμό και τους «στρατιώτες». Το αποτέλεσμα είναι ο αντίπαλος να 

χάνει τις δυνάμεις τους με την έννοια της απώλειας αντοχής και της μεγαλύτερης 

ευαισθησίας σε μελλοντικά χτυπήματα. Με άλλα λόγια, το είδος και ο χαρακτήρας των 

δυνάμεων και αδυναμιών των εμπλεκομένων, σε συνδυασμό με τη φύση των 

εφαρμοζόμενων κινήσεων που εκπλήσσουν, θέτουν και το βαθμό στον οποίο ο στόχος 

του επιτιθέμενου θα επιτευχθεί, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και το μέλλον της 

αναμέτρησης. Συμπερασματικά,

...Η έκπληξη δεν είναι μόνο το μέσο για τη διατήρηση της αριθμητικής ανωτερότητας, 

αλλά νοείται ως μια αυτόνομη ουσιαστική αρχή, αναφορικό με τις ψυχολογικές

επιπτώσεις...

Αρχή 6η: Εξαπάτηση

Σε προηγούμενο τμήμα της ανάλυσής μας έγινε αναφορά στην σημασία της 

μυστικοπάθειας και της διακριτικότητας ως στοιχεία στα οποία βασίζεται η επιτυχία της 

έκπληξης. Στο σημείο αυτό, η έμφασή μας θα δοθεί στην έννοια και την χρήση της 

απάτης, της επιτηδευμένης και ψευδής πειθούς ως βασικό συστατικό στοιχεία για την 

επιτυχή εφαρμογή κάθε κίνησης με συγκεκριμένο σκοπό που, όμως, δεν είναι ιδιαίτερα 

εμφανές στον αντίπαλο.

Σύμφωνα με τον Clausewitz, η εφαρμογή στρατηγήματος διαφέρει από την αρχική 

και γνωστή έννοια της απάτης στα ακόλουθα σημεία:

• στο στρατήγημα δεν υπάρχει άμεσος λόγος και ανταλλαγή απόψεων

• ο «απατών» δεν είναι ο κύριος υπεύθυνος για την απάτη
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• ο «απατημένος» γίνεται θύμα από μόνος του, αφού του δίνεται η ελευθερία από τον 

«απστόντα» να ερμηνεύσει τις καταστάσεις με τον τρόπο που επιθυμεί ο πρώτος και 

χωρίς να εξαναγκαστεί από τον δεύτερο

Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του στρατηγήματος είναι ο στόχος του, δηλαδή 

ο περιορισμός των πολεμικών διενέξεων χρησιμοποιώντας μέσα που είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με τις διαμάχες. Θεωρείται ως ιδιαίτερα ανέξοδο μέσο επίτευξης στόχων, 

αφού απλές και μυστικές κινήσεις διατίθενται προς ανάλυση και ερμηνεία από τον 

αντίπαλο. Μάλιστα, μια τέτοια τακτική είναι προς όφελος του επιτιθέμενου, αφού κερδίζει 

σε χρόνο ώστε να προετοιμαστεί για τις επόμενες κινήσεις του, να ανασυγκροτήσει τις 

δυνάμεις του, να κάνει προβλέψεις.

Αρχή 7η: Σκοπιμότητα

Ο Clausewitz χαρακτηρίζει τον πόλεμο ως την σύνθεση κινήσεων και την 

εξάσκηση των διαθέσιμων δυνάμεων με στόχο την επίτευξη ενός συγκεκριμένου πολιτικής 

φύσεως αποτελέσματος. Από τα γραπτά του φαίνεται ότι ο Clausewitz πιστεύει πως κάθε 

ανθρώπινη κίνηση δεν οφείλεται αποκλειστικά σε υποσυνείδητα κίνητρα, αλλά κάθε μία 

από αυτές, όπως ο πόλεμος και η συμμετοχή σε διενέξεις, έχει ιδιαίτερο και δεδομένο 

σκοπό. Μάλιστα, ο μόνος περιορισμός στην εξάσκηση δύναμης και κυριαρχίας είναι το ότι 

πάντοτε υπάρχει μια σκοπιμότητα, ενώ η κάθε κίνηση που προγραμματίζεται και 

πραγματοποιείται, αλλά είναι περιορισμένης δυναμικής, θεωρείται ανόητη.

Αρχή 8η: Πόλεμος μέχρι το τέλος

Ο Clausewitz εμφανίζεται να αναγνωρίζει την συμβολή του Μεγάλου Ναπολέοντα 

στην φύση του πολέμου. Ο τελευταίος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην μη λήξη της 

διένεξης στην οποία έχει εμπλακεί πριν επέλθει το πραγματικό της τέλος. Εκείνο δηλαδή 

που προσδιορίζεται χρονικά από την στιγμή κατά την οποία ο επιτιθέμενος ή ο 

αμυνόμενος (οι έννοιες εμπλέκονται στην διάρκεια του πολέμου) έχει επιτύχει πλήρως 

τους στόχους του.

Αρχή 9η: Εμμονή στον στόχο

Σε κάθε σημείο του έργου του Clausewitz, τονίζεται η σημασία του στόχου και η 

εμμονή σε αυτόν ως το στοιχείο εκείνο που θα καθορίσει τον βαθμό επίτευξής του, ενώ
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θα προδιαθέσει για τις μελλονπκές κινήσεις που απαιτούνται για την τελική του 

πραγματοποίηση. Σύμφωνα με τον Clausewitz, η εμμονή σε έναν στόχο είναι απαραίτητη, 

αφού διαφορετικά δεν υπάρχει νόημα στην έναρξη ενός πολέμου, ή στην συμμετοχή σε 

μια πολεμική διένεξη. Άλλωστε, η αποφασιστικότητα και η προσκόλληση σε ένα στόχο, 

είτε αυτός είναι αποφασιστικής σημασίας ή όχι, θα πρέπει να εκδηλώνεται ως μια 

εξαιρετικά τεράστια δύναμη που μπορεί και λειτουργεί καθοδηγητικά προς τον 

επιδιωκόμενο στόχο.

3.4. Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια εξαιρετική συσχέτιση των αρχών 

που υποστηρίζονται από τον Πρώσο στρατηγό Karl von Clausewitz (1780-1831) και τον 

προγενέστερο Κινέζο στρατηγό Sun-tzu (473-211 π.Χ.). Και αυτό οφείλεται, εκτός των 

κοινών εμπειριών των δύο ανθρώπων, στους ακόλουθους παράγοντες:

• ο πόλεμος είναι ένα σημαντικό τμήμα της ζωής του ανθρώπου και αποτελεί επέκταση 

των καθημερινών δραστηριοτήτων, των διαπροσωπικών επαφών και των διαρκών 

συμπεριφορικών κινήσεων και «πολιτικών»

• η «επεκτατική» φύση του ανθρώπου έχει η ίδια επεκταθεί αναφορικά με τα είδη των 

αγαθών που αποτελούν ασία έναρξης πολεμικών διενέξεων

• τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των επεκτατικών επιθυμιών των 

ανθρώπων έχουν εξελιχθεί σημαντικά έως σήμερα, ωστόσο την σημαντικότερη θέση 

ανάμεσα σε αι/τά κατέχει το ανθρώπινο μυαλό που αναλαμβάνει να εκτιμήσει 

καταστάσεις, να κρίνει ανθρώπους, να κάνει προβλέψεις, να σχεδιάσει κινήσεις

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται η αρχές στις οποίες φάνηκε από την ανάλυση 

που προηγήθηκε να χαρακτήριζαν τις απόψεις των Karl von Clausewitz και Sun-tzu 

αναφορικά με την διεξαγωγή πολεμικών διενέξεων.

Η συσχέτιση των αρχών των δύο στρατηγών είναι εμφανέστατη, και ίσως 

μπορούν να ακολουθηθούν συμπληρωματικό. Άλλωστε κάτι τέτοιο αποδεικνύεται στα 

κεφάλαια που ακολουθούν, στα οποία οι υποστηρικτές της ισχύος της «Marketing-As- 

Warfare Metaphor» θεμελιώνουν τις απόψεις τους βασιζόμενοι συμπληρωματικά στις 

αντιλήψεις περί πολέμου των δύο στρατηγών. Επιπρόσθετα, η συνοχή που χαρακτηρίζει 

τις αρχές των παραπάνω διαφαίνεται και από την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο η εν 

λόγω μεταφορά έχει εφαρμογή στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα.
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Οι θεμελιωτές Αρχές - Κανόνες - Αξίες

Sun-tzu
Μ11-Ί1 Λ wm V Λ

■ Κατάστρωση σχεδίου/ Σχεδιασμός επίθεσης
■ Οργάνωση & διατήρηση πόρων
■ Ειδική συμπεριφορά απέναντι στο στρατό
■ Εκτίμηση δυνάμεων/ αδυναμιών ίδιου & αντιπάλου
■ Διάθεση/ κατανομή της δύναμης
■ Στρατηγική δύναμη^^1/J &ΧΑ ΙΙ·Λ·^ ■ Καιροσκοπία
■ Εκτίμηση του «πεδίου της μάχης»
■ Έκπληξη/ ελιγμοί
■ Κατασκοπεία
■ 0 «στρατηγός» & τα χαρακτηριστικά του

Karl von

■ Απλότητα
■ Ενέργεια
■ Δύναμη
■ Συγκέντρωση

Clausewitz ■ Έκπληξη
■ Εξαπάτηση

(1780-1831) ■ Μυσπκοπάθεια
■ Σκοπιμότητα
■ Πόλεμος μέχρι το τέλος
■ Εμμονή στο στόχο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
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Warfard', Marketing Intelligence & Planning, 15/1, pp. 38-47

Freedman, Lawrence (1994), War, Oxford Readers, Oxford University Press, 

pp.206-212, 228-231

Parks, B., St. Pharr & Br. Lockeman (1994), "A Marketer's Guide to Clausewitz: 

Lessons for Winning Market Share", Business Horizons, July-August, pp.68-73
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

MARKETING-AS-WARFARE METAPHOR 

Οι Υποστηρικτές

4.1. Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρουσιάστηκαν οι δύο θεμελιωτές της μεταφοράς 

που συνδέει τον πόλεμο και την οργανωσιακή θεωρία του ανταγωνισμού. Καθένας από 

τους ενασχολούμενους με τον επιχειρησιακό κόσμο σίγουρα θα κστάφερε ιδιαίτερα 

επιτυχημένα, μέσα από την παραπάνω ανάλυση να συσχετίσει γεγονότα που έλαβαν χώρα 

και χαρακτήρισαν την εξέλιξη μιας βιομηχανίας ή στοιχεία των σύγχρονων επιχειρημσπών 

με τα γεγονότα που περιγράφουν οι Clausewitz και Sun-tzu, και τα γνωρίσματα των 

στρατηγών της εποχής τους.

Το γεγονός, όμως, ότι οι εποχές και οι καταστάσεις που περιγράφουν οι δύο 

στρατηγοί έχουν τα δικό τους χαρακτηριστικό και τις δικές τους επιρροές από την 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε συνδυασμό με την προσκόλληση των μετέπειτα 

μάνστζερς στις αρχές των πρώτων, μετστρέποντας το σύνολο της βιομηχανίας και του 

επιχειρηματικού κόσμου σε ένα διαρκές και αμείλικτο «πεδίο μάχης», απστέλεσε αιτία η 

«Marketing-As-Warfare Metaphor» να διχάσει τους αναλυτές και παρατηρητές του 

επιχειρηματικού κόσμου ανάμεσα σε εκείνους που αναγνωρίζουν τη συσχέτιση πολέμου 

και ανταγωνισμού σε επίπεδο μάρκετινγκ, καθώς και σε εκείνους που κατακρίνουν τη 

χρήση της μεταφοράς και την εφαρμογή της κστά τις διαδικασίες εξέλιξης των 

βιομηχανιών.

Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει μια καταγραφή των υποστηρικτών της «Marketing- 

As-Warfare Metaphor» κστά χρονολογική σειρά ανάπτυξης των ιδεών τους. Θα 

αποδειχθεί, από την ανάλυση που ακολουθεί, άτι το «πεδίο της μάχης» είναι τόσο η 

βιομηχανία ή ο κλάδος, όσο και το μυαλό του σύγχρονου καταναλωτή.

4.2. Alfred R. Oxenfeldt & William L. Moore (1978)

Όπως αποδεικνύεται από την διαθέσιμη αρθρογραφία και βιβλιογραφία, οι 

ακαδημαϊκοί του μάρκετινγκ δεν ασχολήθηκαν με την εν λόγω μεταφορά πριν την 

δεκαετία του 1980. Οι πρώτοι που φαίνεται να κατέγραψαν παρατηρήσεις ή να σχολίασαν
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την ισχύ της μεταφοράς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή χρησιμοποιείται από τους 

επιχειρηματίες ήταν οι Aifrend R. Oxenfe/dt και William L. Moore.

Οι δύο ακαδημαϊκοί έθεσαν τη βάση για περαιτέρω ενασχόληση με το θέμα 

διατυπώνοντας την άποψη ότι οι αγορές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «πεδία μάχης» 

στα οποία πραγματοποιούνται διαμάχες μεταξύ ανεξάρτητων εταιριών με σκοπό την 

απόκτηση του ανεκτίμητης αξίας βραβείο που προσφέρει το μάρκετινγκ και που δεν είναι 

άλλο από το μυαλό του τελικού καταναλωτή και τέλος του ίδιου.

4.3. Michael Porter (1980)

Ο Michael Porter αντιλήφθηκε ότι η επιβίωση σε μια αγορά ή μια βιομηχανία/ 

κλάδο επιχειρήσεων αποτελεί το στόχο μιας επιχείρησης η οποία κινείται και «μάχεται» για 

την «κατάληψη» μιας θέσης στον κλάδο όπου εντάσσεται ή στο μυαλό του καταναλωτή 

στον οποίο απευθύνεται.

Ο Porter αναγνωρίζει την ανάγκη διαβίωσης μιας επιχείρησης και τις προσπάθειες 

που αυτή καταβάλλει για να διατηρήσει ή να βελτιώσει την θέση της στο «πεδίο» όπου 

κινείται. Επίσης, φαίνεται να συμφωνεί με την αρχή του Sun-tzu περί προσεκτικής 

εκπμησηςτου πεδίου μάχης (Configuration of Terrain) για μια επιχείρηση, αφού προχωρά 

στον εντοπισμό των δυνάμεων ή των παραγόντων εκείνων που προϋποθέτουν την 

ένταση της μάχης που πρόκειται να ξεκινήσει.

Ο λόγος γίνεται για το «Μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων» του Porter, σύμφωνα με 

το οποίο οι προαναφερθείσες δυνάμεις είναι οι ακόλουθες:

• Ένταση του εσωτερικού ανταγωνισμού

• Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα

• Απειλή από την είσοδο νέων ανταγωνιστών

• Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών

• Διαπραγματευτική δύναμη των καταναλωτών

Γίνεται φανερό ότι ο Porter είναι υποστηρικτής της «Marketing-As-Warfare 

Metaphor-». Εντοπίζει τους κινδύνους και την ύπαρξη απειλών που προέρχονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον, την επίδραση των επιθέσεων νέων, αλλά και παλαιστερων 

ανταγωνιστών που χρησιμοποιούν ως «όπλα» υποκατάστατα προϊόντα, ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που αφορούν στο κόστος, την χαμηλή τιμή και άλλα προϊοντικά 

χαρακτηριστικά που καταφέρνουν να προσελκύσουν νέους καταναλωτές.
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4.4. Philip Kotler & Ravi Singh (1981)

Στις αρχές του 1980, οι Kotler και Singh προβλέπουν ότι ο ανταγωνισμός των 

επιχειρήσεων σε επίπεδο μάρκετινγκ θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του γενικότερου 

επιχειρησιακού κλίματος κατά την δεκαετία του ' 80. Προειδοποιούν ότι οι μάνστζερς θα 

πρέπει να μάθουν να επιτίθενται τους αντιπάλους τους με σκοπό την άμυνα από τα 

χτυπήματα των άλλων. Υποστηρίζουν, ακόμη, ότι η αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων 

να αναπτύξουν στρατηγικές προσανατολισμένες στον ανταγωνιστή τους, έτσι ώστε να 

κερδίσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, θα οδηγήσει τους «στρατηγούς» σε μια 

στροφή στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, ώστε να αναγνωρίζουν 

την ισχύ πια της «MarkeOng-As-Warfare Metaphor».

Οι Kotler και Singh αναγνωρίζουν ως θεμελιωτές της παραπάνω μεταφοράς τον 

Carl von Clausewitz και τον θεωρητικό στρατηγό Basil Η. Liddell Hart. Από τον πρώτο οι 

Kotler και Singh αποδέχονται τις αρχές της απλότητας των κινήσεων, της ενέργειας και 

της δύναμης, της συγκέντρωσης των δυνάμεων, της έκπληξης και εξαπάτησης του 

εχθρού-ανταγωνιστή, της σκοπιμότητας των ενεργειών και της εμμονής στο στόχο, καθώς 

και στον πόλεμο μέχρι τελικής πτώσεως του εχθρού. Με άλλα λόγια, συμφωνούν με τα 

λεγάμενα του Clausewitz άτι:

...Ο πόλεμος είναι τελικά η εξάσκηση δύναμης με σκοπό τον εξαναγκασμό του εχθρού

στην θέλησή μας..

Ο στρατηγός Liddell Hart, από την άλλη πλευρά, διατυπώνει την άποψη, που βρίσκει 

ιδιαίτερα σύμφωνους τους Kotler και Singh, άτι

...ο σκοπός της πραγματοποίησης του πολέμου είναι η πραγματοποίηση της ειρήνης..

Βασιζόμενοι στις παραπάνω διατυπώσεις και το γενικότερο θεωρητικό πεδίο της 

μέχρι τότε έρευνας, οι Kotler και Singh σημειώνουν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων ίσως προβεί κατά καιρούς ιδιαίτερα επικίνδυνος για εμπλεκόμενους και μη. 

Για τον λόγο αυτό, μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική προκειμένου να 

μην προχωρήσει σε κινήσεις, των οποίων στόχος είναι η αποδυνάμωση ή η καταστροφή 

του ανταγωνιστή. Ειδικότερα, θα πρέπει η επιχείρηση να προχωρά με τρόπο τέτοιο ώστε 

να ενισχύσει την προτίμηση των καταναλωτών για το προϊόν της, παραδείγματος χάριν, 

μέσω βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος, της συνοδευτικής υπηρεσίας, της 

επικοινωνίας ή προώθησης, μέσω μείωσης των τιμών ή βελτίωσης της διανομής του 

προϊόντος, ακόμα και αν αυτό πλήγει τον ανταγωνιστή, όχι όμως τον ανταγωνισμό στο 

σύνολό του. Επιπλέον, οι Kotler και Singh επισημαίνουν άπ αυτά που διαφοροποιεί τον
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πόλεμο από τον επιχειρησιακό ανταγωνισμό είναι η δυνατότητα επιλογής του «εχθρού». 

'Ετσι, μια επιχείρηση είναι σε θέση να επιλέξει αν θα επιτεθεί στον ηγέτη της αγοράς, σε 

μια επιχείρηση του ίδιου μεγέθους με αυτήν ή σε μια μικρότερη.

Η βασική και κύρια αρχή των Kotler και Singh στην θεωρία τους περί τον πόλεμο 

στο μάρκετινγκ είναι αυτή της μάζας ή της συγκέντρωσης, κατά τον Clausewitz, των 

δυνάμεων σε κατάλληλο χρόνο και τόπο, και για συγκεκριμένο στόχο. Οι Kotler και Singh 

διακρίνουν τέσσερις μορφές επίθεσης, η κάθε μία από αυτές με τα δικά της 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Συγκεκριμένα:

• Κατά μέτωπο επίθεση {FrontalAttack)

Χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

- Ο επιτιθέμενος χτυπά τις δυνάμεις και όχι τις αδυναμίες του ανταγωνιστή.

- Η έκβαση της επίθεσης εξαρτσται από το ποιος έχει την μεγαλύτερη δύναμη και 

αντοχή στα χτυπήματα του άλλου.

- Στην πιο καθαρή της μορφή, η κατά μέτωπο επίθεση γίνεται με πλήρη 

αντιστοιχία «όπλων» των δύο εμπλεκομένων, δηλαδή χαμηλότερη τιμή για 

χαμηλή τιμή, νέο προϊόν έναντι ενός άλλου κτλ.

- Ο επιτιθέμενος χρειάζεται να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο 

μπορεί να μην είναι απαραίτητα το στοιχείο της δύναμης, αλλά η γνώση του 

γενικότερου περιβάλλοντος, του πραγματικού «πεδίου μάχης». Συγκεκριμένα, μια 

αναλογία της τάξης 3:1 ίσως αποδειχθεί επιτυχής

Μια εναλλακτική της κατά μέτωπο επίθεσης αναφέρεται στην πλήρη αντιγραφή του 

προϊόντος του ηγέτη της αγοράς και την προσφορά του σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την «εξαπάτηση» του καταναλωτή περί ομοιότητας των δύο 

προϊόντων και της απόδειξης ότι η νέα τιμή είναι αυτή που αξίζει στην ποιότητα του 

ομοιογενούς προϊόντος.

• Πλευρική επίθεση (Flanking Attack)

Αναφορικά με την «πλάγια» επίθεση, οι Kotler και Singh σημειώνουν τα εξής:

- Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή επίθεσης κατά την οποία η συγκέντρωση της 

δύναμης γίνεται ενάντια αδυναμίας του ανταγωνιστή.

- Ο «εχθρός» εξαπστσται, αφού ενώ αναμένει μια κατά μέτωπο επίθεση σε ένα 

δυνατό του σημείο, τελικά επιτίθεται σε χρόνο και σημείο απρόβλεπτο.
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- Η πλευρική επίθεση μπορεί να υλοποιηθεί σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο 

γεωγραφικού χώρου, ο επιτιθέμενος εντοπίζει περιοχές σε μια χώρα ή χώρες 

στον κόσμο που δεν εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο από τον ηγέτη. Σε 

επίπεδο τμήματος αγοράς, εντοπίζονται ανάγκες καταναλωτών που δεν 

ικανοποιούνται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του ηγέτη.

- Η χρησιμότητα υιοθέτησης του πλάγιου τρόπου επίθεσης έγκειται στην 

προετοιμασία που απαιτείται αναφορικά με τον εντοπισμό κενών ή «στρατηγικών 

παραθύρων» και ευκαιριών, μέσα από την διαδικασία τμηματοποίησης της 

αγοράς.

- Η πλευρική επίθεση ανταποκρίνεται πλήρως στον στόχο του μάρκετινγκ που είναι 

η ανακάλυψη νέων ή ανεκπλήρωτων αναγκών και η κάλυψή τους.

• Κυκλωτική επίθεση (Encirclement Attack)

Η μορφή αυτή της επίθεσης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αναφέρεται στην έναρξη μιας ιδιαίτερα δυναμικής επίθεσης έναντι του 

ανταγωνιστή σε διαφορετικά δυνστά του σημεία ταυτόχρονα.

- Ο δεχόμενος την επίθεση εξαναγκάζεται να επιστρατεύσει όλους τους πόρους 

του προκειμένου να προστατεύσει τα πολλαπλά σημεία που δέχονται τα 

χτυπήματα του επιτιθέμενου.

- Στόχος είναι η εξάντληση του εχθρού, η ανικανότητά ανασυγκρότησης των 

δυνάμεων του και, τελικά, η πτώση του ηθικού και της θέσης στο μυαλό του 

καταναλωτή.

- Η επιτυχία της κυκλωτικής επίθεσης έγκεπαι στην ανωτερότητα σε πόρους 

(αναλογία 3:1) εκείνου που την εξασκεί. Οι πόροι δεν μεταφράζονται μόνο σε 

χρήμα, αλλά σε ανθρώπινο δυναμικό, τρόπους επικοινωνίας, κανάλια διανομής 

κ.ά.

• Παρακαμπτήριο επίθεση (Bypass Attack)

Οι Kotler και Singh σημειώνουν τα παρακάτω, αναφορικά με την παρακαμπτήριο επίθεση:

- Πρόκεπαι για την πιο έμμεση επιθετική στρατηγική, αφού αποφεύγεται κίνηση 

που μπορεί να θεωρηθεί ως αφορμή για την έναρξη ενός πολέμου.

- Είναι ανάλογη της εφαρμογής «ψυχρού» πολέμου σε περίοδο ειρήνης.
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- Αναφέρεται στην προσπάθεια του επιτιθέμενου να αποφύγει την επίθεση σε 

δυνατά σημεία του ανταγωνιστή, έτσι ώστε το κέρδος σε μερίδιο αγοράς να 

συνοδεύεται από την απόκτηση επιπρόσθετων πόρων.

- Προσφέρονται δύο τρόποι υλοποίησης της παραπάνω στρατηγικής κίνησης. Ο 

ένας αφορά τη διαφοροποίηση σε ανόμοια μεταξύ τους προϊόντα του 

επιτιθέμενου και του «εχθρού», και ο δεύτερος στη διαφοροποίηση σε 

γεωγραφικές περιοχές για τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα.

- Απαιτεί την ανωτερότητα του επιτιθεμένου σε επίπεδο καινοτομίας προϊόντος, 

καναλιών διανομής κ.ά.

• Ανταρτοπόλεμος (Guerrilla Attack)

Ο ανταρτοπόλεμος αναφέρεται σε μια ακολουθία μικρών, τακτικών και αδιάκοπτων 

επιθέσεων σε διαφορετικά σημεία του «εχθρού», με στόχο τη ζημία του δεύτερου, την 

μείωση του ηθικού του για αμυνόμενες κινήσεις και, τελικά, τη διασφάλιση της 

πιθανότητας ο δεύτερος να «παραδοθεί» στα χτυπήματα του πρώτου. Τη βάση για την 

αναγνώριση του ανταρτοπόλεμου ως μιας ιδιόμορφης επιθετικής κίνησης έθεσε, κατά 

τους Kotler και Singh, ο Liddell Hart που διατύπωσε την άποψη ότι ο πιο κοινός λόγος για 

τον οποίο ο επΓτιθέμενος προχωρά στην υλοποίηση μιας περιορισμένων στόχων 

στρατηγικής κίνησης είναι η διατήρηση του «εχθρού» εκτός ισορροπίας. Ειδικότερα, 

γίνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

- Ο «αντάρτης» χρησιμοποιεί συμβατικά και μη συμβατικά μέσα προκειμένου να 

επιτύχει τους στόχους του. Τα μέσα αυτά μπορεί να αφορούν στο μίγμα 

μάρκετινγκ που εφαρμόζεται και ακόμα στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που 

περιβάλλει τις επιχειρήσεις και την συμπεριφορά τους απέναντι σε νομοθεσίες 

εμπορίου και συναλλαγών.

- Η εφαρμογή του ανταρτοπόλεμου αποτελεί στρστηγική-κανόνα ιδιαίτερα για τις 

μικρότερες επιχειρήσεις που στρέφονται ενάντια στον ηγέτη της αγοράς.

- Η διασφάλιση της επιτυχίας του ανταρτοπόλεμου έγκειται στην γρήγορη και 

επιτυχημένη λήψη αποφάσεων από τον «αντάρτη» αναφορικά με την συχνότητα 

και το μέγεθος των επιθέσεων.

- Η παραπάνω απόφαση σχετίζεται άμεσα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και το 

βαθμό αποδιοργάνωσης που επιδιώκεται από τον «αντάρτη» να προκαλέσει στον 

αμυνόμενο.
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- Το κόστος του ανταρτοπόλεμου δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλό, αλλά σαφώς 

βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το κόστος υλοποίησης μιας κατά μέτωπο, 

πλευρικής ή κυκλωτικής επίθεσης.

Το συμπέρασμα αναφορικά με την σημασία εφαρμογής ανταρτοπόλεμου είναι ότι η 

επιτυχία της στρατηγικής αυτής επιθετικής κίνησης βρίσκεται στην προετοιμασία του 

«αντάρτη» για μια κστά μέτωπο επίθεση.

Οι Kotler και Singh, παράλληλα με τα παραπάνω, εμφανίζονται να αποδέχονται άτι 

κάθε δράση συνοδεύεται από μια αντίδραση ίδιου, μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους. 

'Ετσι, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στο μοντέλο που παρουσιάζουν στην 

αρθρογραφία τους, υποστηρίζοντας την δύναμη της «Marketing-As-Warfare Metaphor», 

αναφέρονται στην σημασία της άμυνας, ως την εφαρμογή με έξι διαφορετικούς τρόπους 

την απόφαση της αντίδρασης έναντι της επιθετικής πολιτικής του ανταγωνιστή. 

Συγκεκριμένα, διακρίνει τα ακόλουθα είδη αμυντικής πολιτικής:

• Υπεράσπιση θέσης (Position Defense)

Πρόκειται για εκείνη την στρατηγική κίνηση που έγκειται στην οχύρωση της θέσης του 

αμυνόμενου με σκοπό την διαφύλαξη πόρων για μελλοντικές πιο δραστικές κινήσεις. 

Ωστόσο, θεωρείται από τις πιο ριψοκίνδυνες κινήσεις, αφού η επιχείρηση που την 

εφαρμόζει πιθανόν να παραβλέπει παράγοντες του περιβάλλοντος ή, καλύτερα να έχει 

προσβληθεί από την «μυωπία Marketing», με αποτέλεσμα να παραγκωνίζει στοιχεία και 

λειτουργίες καταλήγοντας σε μια χαμηλότερη από την αρχική τους θέση. Η αμυντική αυτή 

συμπεριφορά παρστηρείται κυρίως στον ηγέτη μιας βιομηχανίας, ο οποίος αναλαμβάνει να 

προστατεύσει το μεγάλο του μερίδιο στην αγορά με κάθε θυσία. Κι αυτό γιατί δεν είναι 

δυνατή η προστασία όλων των προϊόντων ταυτόχρονα, με συνέπεια ο επιτιθέμενος να 

ανακαλύπτει μια αδυναμία στις δυνάμεις του αμυνόμενου.

Προκειμένου, λοιπόν, ο ηγέτης της αγοράς να διατηρήσει τα ανταγωνιστικά του 

πλεονεκτήματα και την θέση του στο μυαλό του καταναλωτή, έχει την δυνατότητα να 

προχωρήσει σε κινήσεις, σύμφωνα με τους Kotler και Singh, που κάθε άλλο παρά 

συμπεριφορά «μύωπα» αποδεικνύει. Συγκεκριμένα, πρστείνεται:

- Επέκταση των γραμμών υπάρχοντος προϊόντος

- Διαφοροποίηση σε μη σχετικές τεχνολογίες. Η διαφοροποιημένη επιχείρηση, 

σύμφωνα με τους Kotler και Singh, είναι τόσο κοινό φαινόμενο στον 

επιχειρησιακό χώρο που (ραίνεται η μορφή αυτή της επιχείρησης να ανοίγει τον 

δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της θέσης.
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• Κινητή Άμυνα (Mobile Defense)

Η επιχείρηση προσπαθεί να επεκτείνει τον χώρο επιρροής της σε νέες περιοχές που 

μελλοντικά μπορεί να απστελέσουν δυνάμεις ή κέντρα οχύρωσης ή αντεπίθεσης. Η «σε 

βάθος άμυνα» της επιχείρησης πραγματοποιείται μέσω καινστομικών δράσεων, την 

επέκταση και την διαφοροποίηση της αγοράς. Ωστόσο, η κινητικότητα της επιχείρησης με 

καθέναν από τους παραπάνω τρόπους θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια 

ενόψει του κινδύνου η επιχείρηση να προσβληθεί από «πρεσβυωπία στο Marketing», με 

την έννοια της αδυναμίας να εντοπίσει προβλήματα στην ίδια την επιχείρηση ή κοντά σε 

αυτήν. Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η εφαρμογή της κινητής άμυνας των Kotler 

και Singh έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του Clausewitz περί συγκέντρωσης των 

δυνάμεων.

• Προληπτική Άμυνα (Preemptive Defense)

Ο αμυνόμενος, προκειμένου να λειτουργήσει προληπτικά έναντι του δυνητικού 

εππιθέμενου, κάνει την βασική, αλλά ουσιαστική, υπόθεση ότι ο ανταγωνισμός είναι 

φυσικό χαρακτηριστικό του επιχειρησιακού κόσμου. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση αυτή 

ο αμυνόμενος και ο εππιθέμενος είναι η ίδια επιχείρηση, η οποία αναλαμβάνει να 

αποκλείσει κάθε ευκαιρία του ανταγωνιστή της να επιτεθεί σε δυνατά της σημεία ή να 

εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της.

Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου η προληπτικά κινούμενη επιχείρηση να επιτύχει 

τους στόχους της, προχωρό στην εξάσκηση είτε ανταρτοπόλεμου είτε κστά μέτωπο 

επίθεσης. Βασικές, όμως, προϋποθέσεις για επιτυχία σε αυτήν την κίνηση είναι η ύπαρξη 

δυνατών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ο εντοπισμός ευκαιριών και κινδύνων, καθώς 

και η δυνατότητα μετατροπής αδυναμιών σε δυνάμεις.

Από την άλλη πλευρά, οι Kotler και Singh αναγνωρίζουν το ρίσκο που αναλαμβάνει μια 

ιδιαίτερα δυναμική επιχείρηση, ή ακόμα και ο ηγέτης, όταν κινείται προληπτικά για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Η ζημία που προκύπτει αφορά την παράταση της αποδοτικότητας των 

προληπτικών κινήσεων.

• Πλευρική Άμυνα (Flank-positioning Defense)

Η πλευρική άμυνα νοείται από την αμυνόμενη επιχείρηση ως η απάντηση σε κάθε πιθανή 

επίθεση του ανταγωνιστή, δεδομένης της στρατηγικής των περισσοτέρων επιχειρήσεων 

για επίθεση στο πιο ευάλωτο σημείο, στο λιγότερο προστατευμένο προϊόν. Η 

απστελεσμστικότητά της προϋποθέτει την προσεκπκή παρατήρηση των κινήσεων των 

ανταγωνιστών, τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και ευκαιριών. Ο αμυνόμενος κυρίως

ΚΡΦΛΛΑΐΟ ΤΓΤώΡΤΓι 42



ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ MARKETING

προχωρά στην εισαγωγή νέων προϊόντων που τοποθετούνται πλάι στα υπάρχοντα της 

βιομηχανίας, τα οποία παρουσιάζουν αδυναμίες που ο πλευρικά αμυνόμενος μόνο μπορεί 

να εντοπίσει. Η τακπκή της πλευρικής άμυνας λειτουργεί τόσο προληπτικά, όσο και 

προστατευτικά της θέσης του αμυνόμενου.

• Άμυνα με αντεπιθέσεις (Counteroffensive in Defense)

Η άμυνα μέσω αντεπιθέσεων προϋποθέτει την πλήρη χρησιμοποίηση των «όπλων» του 

επιτιθέμενου, ενώ του παρέχεται η δυνατότητα να αντιμετωπίσει τον αρχικά επιτιθέμενο 

κατά μέτωπο, πλευρικά ή κυκλωτικά με στόχο την διακοπή των συνεχιζόμενων 

επιθέσεων. Αυτή η μορφή άμυνας εμπεριέχει το στοιχείο της αναμονής, καθώς και το 

στοιχείο του κινδύνου απώλειας περισσότερων από τους προβλεπόμενους πόρους, με 

αποτέλεσμα να απαιτείται σημαντικά προσεκτική εκτίμηση των δυνατοτήτων και 

πιθανοτήτων επιτυχίας μιας τέτοιας στρατηγικής κίνησης.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η άμυνα με αντεπιθέσεις κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται 

από τον ηγέτη της αγοράς, όταν δέχεται οργανωμένες επιθέσεις από τους μικρούς 

ανταγωνιστές. Επιλέγεται η συγκεκριμένη μορφή άμυνας, με σκοπό την απόκλιση κάθε 

προσπάθειας άλλων να επηρεάσουν το μερίδιο αγοράς του ηγέτη. Συμπληρωματικά, για 

της επιχειρήσεις που ευελπιστούν να εισέλθουν στον κλάδο εκείνο όπου ο ηγέτης κινείται 

δυναμικά με αντεπιθέσεις, η παρατήρηση μιας τέτοιας συμπεριφοράς εντός του κλάδου 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο εισόδου.

• Στρατηγική υποχώρηση (Strategic Withdrawal)

Στο σημείο αυτό, αποδεικνύεται ότι οι Kotler και Singh δεν αναγνωρίζουν μόνο τον Carl 

von Clausewitz ως το θεμελιωτή της «Markehng-As-Warfare Metaphor», αλλά φαίνεται να 

αποδέχονται και απόψεις ή αρχές που έχουν διατυπωθεί από στρατηγούς της Ασίας. 'Ετσι, 

η μορφή άμυνας ως στρατηγική υποχώρηση των Kotler και Singh φαίνεται να επηρεάζεται 

από την άποψη του Hideyoshi, Ιάπωνα στρατηγού του 16ου αιώνα, ότι η αποχώρηση σε 

δύσκολες συνθήκες δεν αποδεικνύουν δειλία από τον αμυνόμενο, αλλά βοηθά στην 

ανασυγκρότηση δυνάμεων για μια περισσότερο δυναμική αντεπίθεση.

Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση των δυνάμεων πιθανόν να μην γίνεται με το πλέον φανερό 

τρόπο. Στον επιτιθέμενο, η υποχώρηση του αμυνόμενου ίσως αποδεικνύει δειλία, πιθανή 

έξοδο από τον κλάδο ή διάθεση για την πραγματοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών 

μέσω διαπραγματεύσεων. Για τον αμυνόμενο η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής 

προσφέρεται για εξοικονόμηση ενέργειας και χρόνου, προκειμένου να προχωρήσει σε μια
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πιο προσεκτική εκτίμηση των δυνατοτήτων και των κινδύνων που χαρακτηρίζουν τόσο το 

εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον του.

4.5. ΑΙ. Ries & J. Trout (1986)

Οι δύο πρακτικοί είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της «Marketing-As- 

Warfare Metaphor» και του Karl Von Clausewitz, γεγονός που αποδεικνύεται από τον 

τρόπο με τον οποίο βασίζονται στις αρχές του στρατηγού και την επιτυχία με την οποία 

έχουν κατορθώσει να αποδείξουν την ισχύ της μεταφοράς που αναλύεται. Τόσο με το 

βιβλίο τους «Marketing Warfare» (1986), όσο και με συνεντεύξεις τους (1988), 

υποστηρίζεται ότι ο Clausewitz προσφέρει πλήθος πληροφοριών στους σημερινούς 

«στρατηγούς» προκειμένου να αντεπεξέλθουν στη νέα μορφή «πολέμου», εκείνη η οποία 

λαμβάνει χώρα στο μυαλό του καταναλωτή. Επίσης, διαπιστώνουν ότι ο «πόλεμος» του 

μάρκετινγκ οφείλεται αποκλειστικά στη μορφή της ελεύθερης επιχείρησης και του 

ελεύθερου ανταγωνισμού.

Παρατηρούν ότι το μάρκετινγκ δεν είναι παρά ένα πνευματικό παιχνίδι που 

πραγματοποιείται στο μυαλό του καταναλωτή, ένα «πεδίο μάχης» που δεν διαφέρει από 

αυτό των πολέμων του Clausewitz και του Sun-tzu, αφού τα «βουνά» δεν είναι παρά οι 

καθιερωμένες απόψεις για τα διαθέσιμα στην αγορά προϊόντα, ή καλύτερα οι αντιλήψεις 

για το προϊόν του ανταγωνιστή. Η διείσδυση και, τελικά, η κυριαρχία σε αυτό το «χώρο» 

δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και προϋποθέτει προσεκτικές και στενά προσανατολισμένες 

κινήσεις. Τόσο από τα παραπάνω, όσο και από την γενικότερη εικόνα του επιχειρησιακού 

κόσμου, προκύπτει ότι για τη σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση το πρόβλημα δεν είναι 

πώς θα διεισδύσει στο μυαλό του καταναλωτή, αλλά το πώς θα υπερπηδήσει τα «βουνά», 

που σε τελική ανάλυση είναι οι ανταγωνιστές.

Οι Ries & Trout επιτυγχάνουν με εξαιρετικό τρόπο και πραγματικά παραδείγματα 

στο βιβλίο τους να αποδείξουν την ισχύ της μεταφοράς που εξετάζεται και την συσχέτιση 

των δύο τομέων που συνδέει. Η ανάλυσή τους γίνεται σε επίπεδο μάρκας ή προϊόντος, 

δεδομένου του γεγονότος ότι σε αυτό το επίπεδο πραγματοποιείται κατά βάση ο 

σύγχρονος «πόλεμος» των επιχειρήσεων. Άλλωστε, το προϊόν, η μάρκα του, τα 

χαρακτηριστικά του - πραγματικά, ουσιαστικά ή όχι - είναι τα «όπλα» της κάθε 

επιχείρησης ένανπ των ανταγωνιστών της.

Συμπληρωματικά, οι Ries & Trout επιδιώκουν να προσφέρουν συμβουλές και 

οδηγίες στους νέους επιχειρηματίες μέσα από τις επιτυχίες και τα σφάλματα των
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μεγαλύτερων εταιριών της Αμερικής. Συγκεκριμένα, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα

ακόλουθα στοιχεία:

• Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα και την ευκολία να επεκταθούν 

στην αγορά και τη βιομηχανία όπου ανήκουν, δεδομένης της χρηματοοικονομικής 

δυνατότητας να αντιδράσουν στις νέες ανάγκες των καταναλωτών. Από την άλλη, 

όμως, οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη 

σημασία στα δυνατά τους σημεία, με την προφύλαξη να μην περιπέσουν στο σφάλμα 

της «ποιότητας» τόσο του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και του προϊόντος. Η 

πραγματικότητα στον επιχειρησιακό κόσμο αποδεικνύει ότι η ανωτερότητα στα 

απασχολούμενα στελέχη και στα χαρακτηρισπκά του προϊόντος δεν έχει καμία 

σημασία μπροστά σε ένα διαφημιστικό σχέδιο που στοχεύει στην κατάκτηση της 

κορυφής του «βουνού» στο μυαλό του καταναλωτή.

• Σύμφωνα με τους Ries & Trout, οι σύγχρονοι στρατηγοί του marketing αδυνατούν να 

αναγνωρίσουν τη δύναμη που χρειάζεται προκειμένου να κρατήσει κάποιος μια 

αμυνπκή θέση, αλλά και την σημασία αυτής. Η άμυνα σχετίζεται άμεσα με την 

έκπληξη του ανταγωνισμού, ενώ ο εσωτερικός τρόπος επικοινωνίας επηρεάζει 

σημαντικά την τελική επιτυχία του εγχειρήματος της άμυνας.

• Πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση είναι να εντοπίσει τη θέση της τόσο στο μυαλό 

του καταναλωτή, όσο και στο σύνολο της βιομηχανίας. Η τωρινή της θέση 

προσδιορίζει τις δυνατότητες της σε μια μελλοντική αναμέτρηση, αλλά και τον τρόπο 

συμμετοχής της σε αυτήν. Κι αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε μία επιχείρηση 

αντιλαμβάνεται διαφορετικά την έννοια της νίκης 'Ετσι, αν ως 1η θεωρείται η ηγέτιδα 

επιχείρηση και ακολουθούν η 2η, 3η και 4η , κάθε μία από αυτές πρστείνεται να 

προχωρήσουν στις κινήσεις της άμυνας (Defensive Warfare), επίθεσης 
{Offensive Warfare), πλευρικής επίθεσης (Flanking Attack) και 

ανταρτοπόλεμου (Guerilla Warfare) ανπστοιχα.

• Προκειμένου οι αμυντικές προσπάθειες (Defensive Warfare) να έχουν επιτυχία για μια 

επιχείρηση, θα πρέπει τηρούνται οι ακόλουθες βασικές αρχές:

- Μόνο ο ηγέτης μιας αγοράς1 έχει τη δυνατότητα εφαρμογής αμυντικού πολέμου.

- Η καλύτερη στρατηγική αμυντικού πολέμου είναι να έχει κανείς το θάρρος να 

αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Παραδείγματος χάριν, ενδυνάμωση της θέσης μιας

1 Ο ηγέτης μιας αγοράς είναι αυτός τον οποίο ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται ως ηγέτη.
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επιχείρησης προκύπτει με την εισαγωγή νέων προϊόντων ανταγωνιστικών των 

ήδη υπαρχόντων της.

- Ο ηγέτης οφείλει να είναι σε θέση να αντιδρά σε ισχυρές ανταγωνιστικές κινήσεις 

με τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Σημαντική δύναμη του ηγέτη 

είναι στην περίπτωση αυτή η ευελιξία κινήσεών του. Επίσης, η ψυχολογική πίεση 

έναντι του «εχθρού» αποτελεί ισχυρό όπλο του ηγέτη.

- Η διατήρηση αποθεμστικών δύναμης ή στοιχείων για μελλοντικές επιθετικές/ 

αμυντικές κινήσεις κρίνεται απαραίτητη για την ηγέτιδα επιχείρηση.

• Οι επιθετικές κινήσεις (Offensive Warfare) αποτελούν χαρακτηριστικό των 

επιχειρήσεων που βρίσκονται στην 2η θέση στην ιεραρχία των επιχειρήσεων της 

αγοράς. Υπονοείται η επιχείρηση που θα προχωρήσει σε μια καθαρά επιθετική 

πολιτική έχει εκείνες τις δυνάμεις και τα χαρίσματα που θα τις βοηθήσει στην 

αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών αρχών του επιθετικού πολέμου:

- Η επιχείρηση πρέπει να επικεντρωθεί στον ηγέτη της αγοράς και τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει. Προκειμένου η 2η επιχείρηση να 

αντικαταστήσει την 1η στο μυαλό του καταναλωτή, πρέπει να διερευνηθούν οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες της ηγέτιδας, δεδομένου του γεγονότος ότι ο πόλεμος 

είναι μια «win-lose» κατάσταση.

- Η 2η πρέπει να εντοπίσει μια αδυναμία στη δύναμη της ηγέτιδας και να επιτεθεί 

σε αυτό ακριβώς το σημείο.

- Η επιτιθέμενη επιχείρηση πρέπει να περιορίσει το εύρος της επίθεσής της. Στην 

περίπτωση αυτή, όσο πιο δυνατή είναι μια επιχείρηση τόσο πιο επιτυχημένη θα 

είναι και η επίθεσή της στον ηγέτη, ακόμα κι αν αυτή κατέχει μια σχετικά 

μονοπωλιστική θέση στην αγορά.

• Η επιχείρηση που κατέχει την 3" θέση στην αγορά, με ανάλογες δυνάμεις και 

αδυναμίες, είναι η πλέον κατάλληλη προκειμένου να επιδιώξει με πλευρικές κινήσεις 

{Flanking Attack) να ανελιχθεί στην ιεραρχία των προτιμήσεων του καταναλωτή. Θα 

πρέπει, όμως, να λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

- Καλή πλευρική κίνηση είναι αυτή που γίνεται σε περιοχή η οποία έχει μείνει 

ανεπηρέαστη από τον ανταγωνισμό. Ένα στοιχείο καινοτομίας ή ανανέωσης είναι 

εκείνο το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια πλάγια αντιμετώπιση της δύναμης που 

χαρακτηρίζει την 2η επιχείρηση του κλάδου. Άλλωστε, ο βαθμός της ανανέωσης

Κεφαλαίο Τέταρτο 46



ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ MARKETING

σε ένα από τα υπάρχοντα προϊόντα είναι δυνατό να καταφέρει την ένταξη μιας 

επιχείρησης ακόμα και σε ένα διαφορετικό κλάδο.

- Σημαντικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή μιας υποσχόμενης «πλάγιας» 

κίνησης είναι η κατανόηση του μυαλού του καταναλωτή, που βοηθά στην 

τμημστοποίηση της αγοράς, τον εντοπισμό αγοράς ή ομάδας κσταναλωτών- 

στόχου, καθώς και η δυνατότητα επιτυχών προβλέψεων αναφορικά με την 

αγοραστική τάση.

- Το στοιχείο της έκπληξης είναι άμεσα συνυφασμένο με την εφαρμογή μιας 

επιτυχημένης πλευρικής κίνησης. Μάλιστα, όσο πιο μη αναμενόμενη από τον 

ανταγωνιστή είναι μια κίνηση, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν ο 

ανταγωνιστής όχι μόνο να βρεθεί απροετοίμαστος, αλλά και να χρειαστεί αρκετό 

χρόνο για την ανασυγκρότηση των δυνάμεών του.

- Η συνεχής επιδίωξη των στόχων είναι εξίσου σημαντική με την εφαρμογή μιας 

επίθεσης, είτε αυτή γίνεται κατά μέτωπο είτε πλευρικά. Πρστείνεται οι κινήσεις 

που πραγματοποιούνται να ολοκληρώνονται και η μάχη να γίνεται «μέχρι το 

τέλος». Πολλές επιχειρήσεις αποσύρονται όταν καταλαμβάνουν την επιδιωκόμενη 

θέση. Αυτό, όμως, που τελικά καταφέρνουν είναι μια προσωρινή «νίκη» που δεν 

υπόσχεται μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα.

• Ο ανταρτοπόλεμος (Guerrilla Warfare) να έχει αποτελέσματα για την 4η σε ιεραρχία 

στο μυαλό του καταναλωτή - και κατά συνέπεια, στον κλάδο - επιχείρηση, θα πρέπει 

να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

- Η ανεύρεση στην αγορά ενός τμήματος τόσο μικρού, γεωγραφικά ή σε όγκο, 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αφού διευκολύνεται η επικέντρωση των 

δυνάμεων του guerilla στο συγκεκριμένο τμήμα. Η τήρηση της παραπάνω αρχής 

βοηθά την επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τις μειωμένες, σε σχέση με τις άλλες 

επιχειρήσεις, δυνάμεις της, μετατρέποντας έτσι την αδυναμία σε δύναμη.

- Η επιλογή από την επιχείρηση της εφαρμογής ανταρτοπόλεμου έναντι μιας 

πλευρικής επίθεσης έγκειται στον περιορισμό που θέτει η συνεχής ανάγκη για 

διατήρηση αποθεμάτων σε δύναμη. Αν και οι πόροι που απαιτούνται για την 

διεξαγωγή ενός ανταρτοπόλεμου είναι σχετικά χαμηλότεροι από τους 

αντίστοιχους για μια πλευρική, αμυνπκή ή κατά μέτωπο επίθεση, η επανάληψη 

αντάρτικών επιθέσεων ίσως αποβεί ιδιαίτερα δαπανηρή για την επιχείρηση.
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- Λόγω της παραπάνω διαπίστωσης, είναι χρήσιμο για την επιχείρηση να είναι σε 

θέση να εντοπίζει τη χρονική εκείνη στιγμή επίθεσης με την μορφή 

ανταρτοπόλεμου, που θα είναι λιγότερο ζημιογόνα γι' αυτήν από τον «εχθρό».

- Η επιχείρηση δεν πρέπει να πάρει πότε ως δεδομένη ή μόνιμη την κατάσταση της 

νίκης που προκύπτει από τον ανταρτοπόλεμο. Ακόμα περισσότερο δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να ενεργεί σε συμπληρωματικές της κινήσεις, αναφορικά με την 

οργάνωση του χρόνου και των μελλοντικών ενεργειών, ως ηγέτης της αγοράς. 

Το πιθανότερο είναι να χάσει την θέση που έχει κατακτήσει στο μυαλό του 

καταναλωτή.

- Η επιχείρηση πρέπει να είναι έτοιμη τόσο να επιτεθεί απροσδόκητα στον 

ανταγωνιστή της, την στιγμή που κρίνει αυτή ως κρίσιμη, όσο και να αποχωρίσει 

την κατάλληλη εκείνη χρονική στιγμή, ώστε το τελικό κέρδος που προκύπτει να 

είναι σχετικά μεγαλύτερο από την αντίστοιχη ζημία.

- Ο «αντάρτης» βρίσκεται στην πλεονεκπκή θέση να επιλέγει προσεκπκό τα 

«όπλα» του, τα οποία ποικίλλουν και ενδείκνυνται σε διαφορετικές περιπτώσεις 

και για την επίτευξη διαφορετικών στόχων. Τα «όπλα» αυτά μπορεί να είναι η 

«ανωτερότητα» του προϊόντος, οι στρατηγικές συμμαχίες με άλλες επιχειρήσεις, 

η επικοινωνία με την αγορά και η εσωτερική δομή της επιχείρησης που βοηθά 

στην καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Οι Ries & Trout, αναγνωρίζοντας ή, καλύτερα, διαπιστώνοντας ότι και στο 

μάρκετινγκ μια δράση συνοδεύεται από μια αντίδραση, προτείνουν στους σύγχρονους 

«στρατηγούς», και κυρίως εκείνους που ειδικεύονται στον τομέα του μάρκετινγκ να 

αναπτύξουν τρόπους και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη θέση της 

επιχείρησης που διοικούν στην βιομηχανία όπου ανήκει και στο μυαλό του καταναλωτή 

που αγοράζει ή δύναται να αγοράσει το προϊόν που παράγει. Ειδικότερα, προτείνουν τα 

ακόλουθα:

• Η διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών, και, εν συνεχεία, στρατηγικών κινήσεων, θα 

πρέπει να ξεκινά με παρατήρηση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς του προϊόντος 

της επιχείρησης, καθώς και της βιομηχανίας στην οποία η επιχείρηση ανήκει. Ο λόγος 

γίνεται για το «bottom-up marketing», κατά το οποίο ο ειδικευμένος στο μάρκετινγκ 

«στρατηγός», το τμήμα μάρκετινγκ - και τα άλλα συνεργαζόμενα με αυτό - πρέπει 

να επεξεργάζονται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (ανταγωνιστές και 

αγοραστές των προϊόντων της), να εντοπίζουν κενά (gaps) ή ευκαιρίες (strategic 

windows) και, έπειτα, να προχωρήσουν στον καθορισμό στρατηγικών και τακτικών.
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• ο «στρατηγός» οφείλει να είναι τόσο ευέλικτος στις αντιδράσεις που προέρχονται 

από την αγορά ή τη βιομηχανία, ώστε να παίρνει κάθε φορά τις κατάλληλες 

αποφάσεις. Σύμφωνα με τον ΑΙ Ries, μια επιχείρηση δεν μπορεί να επιβάλλει το 

προϊόν της στην αγορά. Αντίθετα, παρατηρώντας την και χάρη στην ευελιξία του 

«στρατηγού» και την ελαστικότητα των στρατηγικών, ο «στρατηγός» πρέπει να ξέρει 

να διακρίνει τις ευκαιρίες για περαιτέρω κινήσεις και να κινείται με ιδιαίτερη 

προσαρμοστικότητα μπροστά σε κινδύνους που παρουσιάζονται.

• Ο «στρατηγός» πρέπει να χαρακτηρίζεται από ψυχικό θάρρος, προκειμένου να 

αποδείξει την επιτυχία των στρατηγικών προς εφαρμογή ενάντια στην πιθανή 

συντηρητική και βραχυπρόθεσμη προσέγγιση των πραγμάτων από τους ανώτερούς 

του.

• Η ετοιμότητα στην λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων είναι απαραίτητο 

χαρακτηριστικό του σύγχρονου «στρατηγού». Όταν η στιγμή κρίνεται ως η πλέον 

κατάλληλη, απαιτούνται γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση που η επιχείρηση είναι ένας «αντάρτης».

• Ο «στρατηγός» πρέπει να ξέρει να διακρίνει το πραγματικό πρόβλημα από το 

σύμπτωμα. Με τον τρόπο αυτό, κερδίζει χρόνο και πόρους για την επιχείρηση, ενώ η 

εππυχία των στρατηγικών κινήσεων είναι βέβαιη.

• Η τύχη ίσως βοηθά τον «στρατηγό» στην απόδειξη ορθότητας των κινήσεων που 

ακολουθεί η επιχείρηση. Δεδομένης, όμως, της πιθανότητας να προκύψουν 

απρόβλεπτοι και αρνητικοί εξωτερικοί, ή και εσωτερικοί, παράγοντες, με αποτέλεσμα 

την ανατροπή των επιθυμητών αποτελεσμάτων, ο «στρατηγός» οφείλει να είναι, 

εκτός από τυχερός, και έτοιμος να περιορίσει με εναλλακπκές ενέργειες τις 

προκύπτουσες ζημίες.

• Οι ακαδημαϊκοί που υποστηρίζουν ότι το μάρκετινγκ και ο ανταγωνισμός των 

επιχειρήσεων μοιάζει με ένα παιχνίδι {the Game metaphor), και δεδομένης της 

σκληρότητας που χαρακτηρίζουν ορισμένα παιχνίδια και τον πόλεμο, ίσως 

συμφωνούν με τους Ries και Trout στο σημείο ότι ο «στρατηγός» οφείλει να γνωρίζει 

τους κανόνες του παιχνιδιού στο οποίο καλείται να συμμετέχει, αλλά να τους ξεχνά 

κατά την διάρκειά του.
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4.6. Ρ. Seabury & A. Codevilla (1989)

Οι Seaburry Ρ. και Codevilla Α. κστάφεραν να συσχετίσουν επίπεδα πολεμικών 

διενέξεων με αντίστοιχα επίπεδα επιχειρησιακής οργάνωσης και ενδο-βιομηχανικού 

ανταγωνισμού. Ειδικότερα, διαχώρισαν τις πολεμικές διενέξεις σε τρεις κατηγορίες: 

«μεγάλοι πόλεμοι», «σημαντικοί τοπικοί πόλεμοι» και «μικροί πόλεμοι». Οι παραπάνω 

ομάδες συσχετίστηκαν με τον ανταγωνισμό μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεγάλων 

δυνάμεων, σε επίπεδο επιχειρησιακών μονάδων (business unit), μεταξύ λειτουργικών 

επιπέδων της ίδιας επιχείρησης, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, οι Seaburry Ρ. και Codevilla Α. παρατηρούν τα ακόλουθα αναφορικά 

με τις παραπάνω τρεις συσχετίσεις:

• Οι «μεγάλοι πόλεμοι» και ο ανταγωνισμός σε επίπεδο βιομηχανίας χαρακτηρίζονται 

από τα ακόλουθα κοινά σημεία:

- Η πιθανότητα επιβίωσης των μεγάλων δυνάμεων/ εταιριών βρίσκεται πάντοτε 

υπό αμφισβήτηση.

- Η ζημία ή το κέρδος δεν υφίστσται μόνο σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, αλλά και 

στον ψυχολογικό παράγοντα, την εικόνα που προβάλλεται από τις δυνάμεις, την 

φήμη που αποκτούν.

- Οι «στρατηγοί» εφαρμόζουν τακτικές που επηρεάζουν το ηθικό του «στρατού» 

και των «εχθρών».

• Οι «σημαντικοί τοπικοί πόλεμοι» και ο ανταγωνισμός σε επίπεδο επιχειρησιακής 

μονάδας συσχετίζονται στα ακόλουθα:

- Πρόκειται για υψηλής έντασης διαμάχες οι οποίες αρχίζουν όταν μία δύναμη 

κρίνει ότι τα ενδιαφέροντα της και οι ζωογόνες δραστηριότητές της απειλούνται 

από άλλες.

- Οι διαμάχες είναι εσωτερικές και πραγματοποιούνται μέσα στην επιχείρηση ή το 

κράτος

• Οι «μικροί πόλεμοι» και ο ανταγωνισμός σε επίπεδο λειτουργικών μονάδων έχουν τα 

εξής κοινά χαρακτηριστικά:

- Είναι χαμηλής έντασης, επικινδυνστητας και περιορισμένων προοπτικών

- Επιλύονται από μεσαία στελέχη, ενώ ανώτερα στελέχη εμπλέκονται μόνο όταν οι 

διαμάχες αρχίζουν να παίρνουν μια επικίνδυνη τροπή
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- Το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και κάτω από τις παραπάνω συνθήκες 

επιβάλλει τη έναρξη διαδικασιών για στρατηγικές συμμαχίες

4.7. Marino Sal (1998)

Στην παρούσα μελέτη ο Sal Marino αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει τη σκέψη των 

σύγχρονων επιχειρηματιών που δέχονται τις αρχές των θεμελιωτών της «Marketing-As- 

Warfare Metaphor», προσαρμόζοντας αυτές στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, 

καθώς και στις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Ο Sal Marino αποτελεί υποστηρικτή του 

Sun-tzu και μένει έκπληκτος στην επιτυχία που του έχει αποδώσει η κριτική εφαρμογή 

των αρχών του Κινέζου στρατηγού.

Συγκεκριμένα, ο Sal Marino προτείνει στους μάνατζερς του 20ου αιώνα και 

σημειώνει τα ακόλουθα:

• Όπως στον πόλεμο, έτσι και σε κάθε επιχειρησιακό κλάδο, η δύναμη των «όπλων» 

πάντοτε υπερισχύει της δύναμης των «στρατιωτών». Παραδείγματος χάριν, για ένα 

προϊόν με του οποίου την σύλληψη, κατασκευή και προώθηση έχει ασχοληθεί 

σημαντικά η επιχείρηση, έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα και πολυάριθμες ώρες 

απασχόλησης και χαρακτηρίζεται από καινοτομία, ίσως έχει περισσότερες πιθανότητες 

επιτυχίας στην αγορά και εγκαθίδρυσης στο μυαλό του καταναλωτή από ένα άλλο το 

οποίο πιθανόν να προκύπτει από απλή μίμηση προϊόντος ενός ανταγωνιστή.

• Η δημιουργική έκφραση και η καινοτομία είναι ενέργειες που βοηθούν τους 

σύγχρονους managers να διαφεύγουν από επιτηδευμένα εμπόδια που θέτουν 

ανταγωνιστές. Μάλιστα, η διεκπεραίωση κινήσεων που αποκλίνουν από τα 

αναμενόμενα συντελούν στην έκπληξη του αντιπάλου και την μεγαλύτερη πιθανότητα 

επιτυχίας των πραγμστοποιηθέντων κινήσεων.

• Αποδεικνύεται λιγότερο ζημιογόνο όταν προηγείται κάθε κίνησης η εκτίμηση των 

δυνατών και αδύνατων σημείων του ανταγωνιστή. 'Ετσι, η επίθεση πρώτα εναντίων 

των πιο αδύνατων σημείων του ανταγωνιστή διασφαλίζει πόρους για τον επιτιθέμενο, 

αφού ο τελευταίος αποδεικνύεται κερδισμένος λόγω της αποφυγής εκπλήξεων.

• Οι σύγχρονοι managers αναλαμβάνουν επικίνδυνες κινήσεις, έχοντας προεκτιμήσει το 

ρίσκο που εμπεριέχουν. Ωστόσο, γνωρίζουν ότι η διαδικασία ελαχιστοποίησης 

κινδύνων εμπεριέχει τον κίνδυνο ελαχιστοποίησης του στοιχείου της έκπληξης προς 

τον αντίπαλο. Με άλλα λόγια, δεν πρστείνεται ο σύγχρονος manager να κινείται 

πάντοτε με το ίδιο σύστημα, αλλά να αφήνει σε αφάνεια την διαδικασία επίθεσης του.
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• Οι αποφάσεις που σχετίζονται με το μάρκετινγκ καθορίζονται από την αγορά του 

προϊόντος, καθώς και από τις κινήσεις των ανταγωνιστών. Σε μια τέτοια περίπτωση, 

μεγαλύτερη είναι η ζημία που προέρχεται από την απραγία, αφού είναι προτιμότερη η 

διενέργεια μιας κίνησης που να αποδεικνύει την παρουσία και την δυναμικότητα της 

εταιρίας.

4.8. Jay Conrad Levinson (2001)

Ο Jay Conrad Levinson είναι από τους πιο σύγχρονους συγγραφείς που από το 

1984 έθεσε την βάση για την ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας από τις στρατηγικές επίθεσης 

στις οποίες είχαν αναφερθεί από το 1981 οι Philip Kotler & Ravi Singh και στην συνέχεια 

οι ΑΙ. Ries & J. Trout (1986). Ο λόγος γίνεται για τον ανταρτοπόλεμο, μια στρατηγική 

κίνηση η χρησιμότητα της οποίας, σύμφωνα με τον Levinson (Caudron, 2001), είναι 

ιδιαίτερη για τις μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν του απαραίτητους πόρους 

για να αντιμετωπίσουν μεγάλες και καταξιωμένες επιχειρήσεις. Άλλωστε, οι πρόσφατες 

οικονομικές ανακατατάξεις αναγκάζουν όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, να 

εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα σχέδια marketing που εφαρμόζουν αξίζουν κάθε 

δολάριο ή ευρώ που κοστίζει η εφαρμογή τους.

Ο Levinson υπογραμμίζει σε κάθε βιβλίο του την έννοια του ανταρτοπόλεμου. 

Πρόκειται για την μέθοδο εκείνη κστό την οποία χρησιμοποιούνται μη συμβατικό μέσα με 

σκοπό την απόκτηση σημαντικών κερδών. Η έλλειψη πόρων, όμως, των επιχειρήσεων 

που αποφασίζουν να κινηθούν σύμφωνα με τις αρχές του ανταρτοπόλεμου, δηλαδή 

γρήγορα, προσεκτικά, αποφασιστικά, οφείλουν:

• να εντοπίσουν τον στόχο τους

• να κατανοήσουν την σημασία του χρόνου και πώς αυτός μπορεί να λειτουργήσει υπέρ 

τους

• να γνωρίζουν ότι η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία αποτελούν βασικούς πόρους 

που προδιαθέτουν για μια αποτελεσματική επίθεση

• να βασίζονται στις καλές σχέσεις τόσο με το εσωτερικό, όσο και με το εξωτερικό τους 

περιβάλλον

• να διαθέτουν ευελιξία κινήσεων

Ο σχεδιασμός μάρκετινγκ προϋποθέτει, όπως έχει γίνει κατανοητό από την 

προηγηθείσα ανάλυση, η επιχείρηση να γνωρίζει τη θέση που κατέχει τόσο στο μυαλό του
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καταναλωτή, όσο και σε σχέση με τη θέση σε αστό των ανταγωνιστών της. Είναι 

απαραίτητο, στη συνέχεια, η επιχείρηση, έχοντας πρώτα εντοπίσει τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες που χαρακτηρίζουν αυτή και τους αντιπάλους της, να προσδιορίσει ποσοτικά 

και χρονικά το στόχο της. Μάλιστα προτείνεται η επιχείρηση και οι μάνατζερς να 

οραματιστούν την θέση της στην αγορά μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Λειτουργώντας, λοιπόν, προς τα πίσω, οι μάνατζερς της επιχείρησης θα μπορέσουν να 

οργανώσουν τις κινήσεις τους με γνώμονα το όραμα για επιτυχία και ανάπτυξη, αλλαγή 

και ευελιξία.

Είναι χρήσιμο να τονιστεί άτι η καινοτομία στα «όπλα» δράσεως είναι συνάρτηση 

της έρευνας που πραγματοποιείται και που αφορά το προσφερόμενο αγαθό ή την 

υπηρεσία, τα οφέλη του προϊόντος και των προϊόντων των ανταγωνιστών, τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση, την ένταση του 

ανταγωνισμού και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας (βαθμό συγκέντρωσης, εμπόδια 

εισόδου και εξόδου, διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών και προμηθευτών, πίεση από 

υποκατάστατα προϊόντα, ικανότητα παραγωγής), τους πελάτες της επιχείρησης και των 

ανταγωνιστών, τις προοπτικές επιτυχίας των σχεδίων μάρκετινγκ, τα διαθέσιμα μέσα για 

προώθηση των προϊόντων (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Internet). Είναι φανερό ότι η 

επιχείρηση που λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα παραπάνω έχει την δυνατότητα, παρά 

τους περιορισμένους πόρους της, να προχωρήσει σε κινήσεις ανταρτοπόλεμου, αφού 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευελιξία και ισόρροπο προσανατολισμό προς τους πελάτες 

και τους ανταγωνιστές της. Ωστόσο, στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι όσο 

πιο καινοτομικοί είναι οι τρόποι προσέλκυσης της προσοχής των καταναλωτών και των 

ανταγωνιστών, τόσο περισσότερο επικίνδυνο είναι να επέλθει το θέμα της ηθικότητας των 

κινήσεων.

Μια από τις βασικότερες αρχές του ανταρτοπόλεμου είναι ότι οι καλές σχέσεις της 

επιχείρησης με το εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον συμβάλουν στην επιτυχία 

κάθε μελλοντικής στρατηγικής κίνησης (Levinson, 2001). Συγκεκριμένα:

• Οι σχέσεις με τους καταναλωτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι επιθυμίες των 

τελευταίων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Θα πρέπει η συμπεριφορά προς αυτούς να 

μην είναι ομοιόμορφη, αλλά καθένας από αυτούς να έχει την εντύπωση ότι 

αντιμετωπίζεται από την επιχείρηση με ιδιαίτερο τρόπο που αποδεικνύει πίστη και 

αφοσίωση.

• Η επιτυχία του ανταρτοπόλεμου προϋποθέτει το όραμα του μάνστζερ της επιχείρησης 

να είναι κοινό για όλους όσους εργάζονται μαζί του, δηλαδή τους εργαζόμενους και
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συναδέλφους μέχρι τους προμηθευτές της. Με τον τρόπο αυτό, το ενδιαφέρον της 

επιχείρησης προς τους πελάτες θα γίνεται φανερό σε οποιοδήποτε στάδιο της 

εξυπηρέτησης του καταναλωτή από την επιχείρηση. Έτσι, υποβοηθάται η κατάκτηση 

σημαντικής θέσης της επιχείρησης στο «πεδίο της μάχης», που στην περίπτωση αυτή 

είναι το μυαλό του καταναλωτή.

• Στα πλαίσια του ανταρτοπόλεμου, κστά τον Levinson, μπορεί να τοποθετηθεί και η 

διάθεση ορισμένων επιχειρήσεων για συνεργασία με ανταγωνιστές που βρίσκονται σε 

χαμηλότερη θέση στην ιεράρχηση της βιομηχανίας.

Συμπερασματικά, μπορεί κανείς να συμφωνήσει με τον Jay Conrad Levinson 

αναφορικά με την σημασία του ανταρτοπόλεμου, ως η βασικότερη στρατηγική κίνηση 

στην οποία οδηγούνται μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις με περιορισμένους ή όχι πόρους, 

λόγων των διαρκώς μεταβαλλόμενων εξελίξεων στο σύγχρονο επιχειρησιακό κόσμο. 

Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο μια επιχείρηση να αποφασίσει να κινηθεί με τον παραπάνω τρόπο 

έναντι των ανταγωνιστών της, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει διαρκώς υπόψη τα ακόλουθα:

• Σύντομο πρέπει να είναι το χρονικό διάστημα που θα διατεθεί για την ανάπτυξη της 

στρατηγικής που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά ολόκληρη η ζωή της επιχείρησης θα 

αφοσιωθεί στη διατήρηση και βελτίωση των τρόπων επίθεσης.

• Σε καμία περίπτωση και τίποτα δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως δεδομένο.

• Η επιτυχής εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα μιας στρατηγικής δεν πρέπει να 

αποτελεί σημείο τερματισμού των προσπαθειών για κατάκτηση καλύτερης θέσης ή 

βελτίωσης της υπάρχουσας. Οι προσπάθειες πρέπει να είναι συνεχείς.

• Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της επιχείρησης, έξυπνοι, δυναμικοί και καινοτόμοι 

ανταγωνιστές θα παρακολουθούν την πορεία της επιχείρησης και θα μελετούν κάθε 

κίνησή της.

4.9. Συμπεράσματα

Η ανάλυση που προηγήθηκε αποδεικνύει ότι η υποστήριξη της ισχύος της 

μεταφοράς που συσχετίζει τον πόλεμο με το μάρκετινγκ ξεκίνησε στις αρχές του 1980, 

όταν ο επιχειρηματικός κόσμος αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό και οι «στρατηγοί» των 

μεγαλύτερων και δυναμικότερων επιχειρήσεων δεν ήταν παρά άτομα που είχαν 

υπηρετήσει κστά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
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Παράλληλα, αποδείχθηκε ότι καθένας από τους παραπάνω θεωρητικούς στήριξαν 

τις απόψεις και τις θεωρίες τους στις αρχές των θεμελιωτών της «Marketing-As-Warfare 

Metaphor», δηλαδή του Πρώσου στρατηγού Karl von Clausewitz και του Κινέζου Sun-tzu, 

καθώς και στους προηγούμενους κάθε φορά πρακτικούς πια συγγραφείς του μάρκετινγκ. 

Συγκεκριμένα, είναι ολοφάνερη η συσχέτιση των θεωριών των πρόσφατων μελετητών με 

τις ακόλουθες αρχές:

• εκπ'μηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών που χαρακτηρίζουν το πεδίο της

μάχης

• απλότητα των κινήσεων

• ενέργεια και δύναμη

• 1 συγκέντρωση των δυνάμεων

• έκπληξη

• εξαπάτηση του εχθρού-ανταγωνιστή, ή, ακόμα, και του καταναλωτή

• σκοπιμότητα των ενεργειών

• εμμονή στο στόχο

• πόλεμο μέχρι τελικής πτώσεως του εχθρού

Οι σύγχρονοι συγγραφείς της λογοτεχνίας της οργανωσιακής θεωρίας δεν 

στηρίζονται πια τόσο στις εμπειρίες και τα γεγονότα του παρελθόντος, αλλά στηρίζονται 

στην μελέτη της πορείας των εξελίξεων, κάνουν προβλέψεις και σχεδιάζουν στρατηγικές 

για κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση με μοναδικό δεδομένο το όραμα της κάθε 

επιχείρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
MARKETING-AS-WARFARE METAPHOR 

Κριτική Θεώρηση

5.1. Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο επιδιώκεται να γίνει μια κριτική θεώρηση της ισχύος της 

«Marketing-As-Warfare Metaphor» τόσο με αναφορές των θεωρητικών αντιπάλων του 

Clausewitz, όσο και με μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος που προκύπτει περί 

ηθικότητας του πολέμου και της έκφρασής του στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στο 

πεδίο του μάρκετινγκ.

'Ετσι, στις ενότητες 5.2. και 5.3. αναφερόμαστε στον σύγχρονο αντίπαλο του 

Clausewitz, τον John Keegan του οποίου οι απόψεις για τον πόλεμο διαφέρουν από αυτές 

του πρώτου, καθώς και σε δύο ακόμη θεωρητικούς αντιπάλους, τον Johan Arndt και τον 

Aric Rindfleisch. Από την άλλη, στην ενότητα 5.4. πραγματοποιείται μια ανάλυση 

αναφορικά με την ηθική διάσταση της εν λόγω μεταφοράς στα σημεία εκείνα που 

αποτελούν κυριότερα αντικείμενα κριτικής.

5.2. John Keegan (1994)

Από τα έργα του Keegan, το History of Warfare αποτελεί το πλέον 

αντιπροσωπευτικό και σε αστό ακριβώς θα βασιστούμε προκειμένου να αποδειχθεί η 

αντίθεση μεταξύ Keegan και Clausewitz. Αρχικά, λοιπόν, είναι χρήσιμο να εντοπίσουμε τα 

σημεία ή τις απόψεις στα οποία γίνεται φανερή η διάσταση απόψεων των δύο. 

Συγκεκριμένα:

• Ο Clausewitz προσδιορίζει τον πόλεμο ως ένοπλες διαμάχες στις οποίες εμπλέκεται 

ένα οργανωμένο (εθνικό) κράτος, ενώ ο Keegan θεωρεί ότι ο πόλεμος προϋπάρχει 

της εθνικής υπόστασης του κράτους.

• Για τον Keegan, κανένας λαός δεν είναι από την φύση του φιλοπόλεμος, αλλά η 

διεξαγωγή πολέμων κστά το παρελθόν υπήρξε το μόνο μέσο για την βελτίωση της 

ζωής, με την έννοια της οριοθέτησης χωρικών εδαφών και την τελική δημιουργία 

κρατών.
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• Για τον Clausewitz, η τελική μορφή του πολέμου είναι αυτή που χαρακτηρίζει τον 

πόλεμο και τις διενέξεις μεταξύ των εθνικών κρατών. Για τον Keegan, δεν υπάρχει 

ένας ενιαίος τύπος πολέμου, αλλά ο «κατά Clausewitz πόλεμος» αποτελεί 

αποτέλεσμα διαφοροποιήσεων των χρησιμοποιούμενων σε κάθε χρονική περίοδο 

υλικών. ’Ετσι, η πρωταρχική μορφή του πολέμου ήταν εκείνη κστά την οποία πρώτη 

ύλη ήταν η πέτρα, και η εξέλιξη του πολέμου ακολούθησε τη χρήση του σίδερου, της 

«σάρκας» και, τέλος, της φωτιάς. Με άλλα λόγια, το τεχνολογικό στοιχείο ήταν εκείνο 

που προσέδωσε στον πόλεμο την μορφή που ο Clausewitz θεώρησε ως δεδομένη και 

κοινή για «όλους» τους λαούς.

• Ο Keegan δεν πιστεύει άτι «ο πόλεμος είναι μια πράξη βίας που στην εφαρμογή της 

δεν γνωρίζει όρια», άποψη που εκφράστηκε από τον Clausewitz. Αντίθετα, όρια στην 

εφαρμογή του πολέμου υπάρχουν, και διαφοροποιούνται μεταξύ των λαών. Απόδειξη 

αυτού είναι το γεγονός ότι κάθε λαός έχει διαφορετικές αρχές κστά τη διεξαγωγή του 

πολέμου, όπως η διπλωματία, η προστασία της ψυχής του πολεμιστή, η συνεχής 

διαπραγμάτευση.

• Σύμφωνα με τον Keegan, στους πολέμους και τη διαφορετικότητα του τρόπου 

διεξαγωγής τους εκφράζεται η διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα των εμπολέμων. 

'Ετσι, δεν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι υπάρχουν και πολιτισμοί που 

αποφεύγουν συστηματικά τη συμμετοχή με κάθε τρόπο σε ένα πόλεμο.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι, σύμφωνα με τον Keegan, η πρώιμη μορφή 

του πολέμου ήταν η πολιτική, της οποίας η παρουσία είναι εμφανής σε όλους τους λαούς 

και καθ' όλη την διάρκεια της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Ωστόσο, η προσθήκη του 

τεχνολογικού στοιχείου ήταν εκείνη που οδήγησε στην ανάμειξη της πολιτικής με τον 

πόλεμο. Και ο Keegan συνεχίζει λέγοντας άτι σε κάθε άνθρωπο, αν είναι έμφυτη η 

δυνατότητα για βία που τον κάνει «φιλοπόλεμο ον» - σύμφωνα με τον Clausewitz - τότε 

το ίδιο φυσιολογική θεωρείται και η ικανότητα του ανθρώπου για περιορισμό των 

αποτελεσμάτων της βίας. Η παραπάνω δυνατότητα για περιορισμό της βίας και η 

γενικότερη απέχθεια του ανθρώπου απέναντι σε αυτήν αποδεικνύεται καθ' όλο το χρονικό 

διάστημα ύπαρξης του «φιλοπόλεμου ανθρώπου» με μηχανισμούς και ενέργειες που τον 

προστατεύουν από τα χειρότερα. Συγκεκριμένα, ο Keegan αναφέρεται:

• στην εξαίρεση συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων, όπως γυναίκες, παιδιά, 

ηλικιωμένους, ανίκανους, από την συμμετοχή σε μάχες, με σκοπό την προστασία από 

τις καταστρεπτικές συνέπειες ενός πολέμου
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• στη σύμβαση ή τη συμφωνία για επιλογή του χρόνου, του τόπου και της εποχής της 
σύγκρουσης, καθώς και τα γεγονότα που λειτουργούν ως προφάσεις για τέτοιες 
συμφωνίες

• στην προετοιμασία ή την τελετουργία - κατά το παρελθόν - κατά την οποία οι 
«πολεμιστές» μυούνται στην αποστολή τους, προετοιμάζονται ψυχολογικά και 
σχεδιάζουν τις κινήσεις τους. Ίσως, μια τέτοια διαδικασία αποτελούσε και αποτελεί 
πρόφαση για καθυστέρηση των αναπόφευκτων αρνητικών συνεπειών του επικείμενου 
πολέμου.

Οι παραπάνω μηχανισμοί εμφανίζονται κοινοί για όλους τους λαούς, όμως οι 
διαφοροποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου οφείλονται στις επιρροές από 
κοινωνικούς, οικονομικούς, ψυχολογικούς και ανθρωπολογικούς παράγοντες, καθώς και 
άλλους όπως το περιβάλλον ή το κλίμα και το πεδίο της μάχης με τα χαρακτηριστικά του. 
Όσο περίπλοκο είναι το γενικότερο περιβάλλον διεξαγωγής ενός πολέμου, τόσο πιο απλό 
είναι να προβλεφθούν οι αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν. Η ικανότητα, όμως, για 
περιορισμό της βίας αποδεικνύει ότι τα αρνητικά αποτελέσματα μπορούν να αποφευχθούν 
με την εντονότερη χρήση της πολιτικής ή της διπλωματίας, και όχι μέσω του πολέμου. Γι' 
αυτό και ο Keegan τονίζει ότι «η πολιτική πρέπει να συνεχιστεί και όχι ο πόλεμος».

Προκειμένου, όμως, να πραγματοποιηθεί η ευχή του Keegan (Showman, 2000), 
θα πρέπει να αποκαλυφθούν οι πραγματικές ικανότητες των ηγετών, που καλύπτονται 
από μια μάσκα υπεροψίας και ψευδών εντυπώσεων. Η αληθινή αξία του ηγέτη ή του 
«στρατηγού» θα διαφανεί μόνο:

• αν η ενέργεια, η θέληση και η δυναμικότητα έχουν ως στόχο την προστασία του 
λαού και την αποτροπή αρνητικών αποτελεσμάτων,

• αν θεωρεί τον εαυτό του ως έναν από τους στρατιώτες του, δημιουργώντας μια 
ιδιαίτερα στενή σχέση που βασίζεται στην κατανόηση των ανησυχιών των δεύτερων

• αν δεν εξυψώνει τις ικανότητες του έναντι της «ανικανότητας» των στρατιωτών του

• αν παραδεχθεί τις συνέπειες ενός πολέμου για το λαό που καλείται να προστατέψει, 
καθώς και την προσωπική του απέχθεια σε κάθε είδους πολεμικές διενέξεις.

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να διαπιστωθεί ότι, παρόμοια με το έργο του 
Clausewitz που αποτέλεσε τη βάση για τη συνένωση των εννοιών του πολέμου με το 
μάρκετινγκ και τον επιχειρησιακό ανταγωνισμό, το έργο του Keegan μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση για την υποστήριξη των ακόλουθων:
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• η κατάσταση του ανταγωνισμού σε επίπεδο μάρκετινγκ που βιώνουν οι επιχειρήσεις 
και που επηρεάζει καταναλωτές και προμηθευτές έχει τη ρίζα της στην 
επιχειρηματικότητα του ανθρώπου, όπως αυτή ακόμα είχε παρουσιαστεί μέσα από τις 
εμπράγματες συναλλαγές του, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από πολεμικές διενέξεις.

• Όμοια με τους πολιτισμούς που αποφεύγουν τη συμμετοχή τους σε ένα πόλεμο, 
υπάρχουν και επιχειρήσεις που για λόγους, όπως περιορισμένη χρηματοοικονομική 
ικανότητα, διατήρηση της φιλικής προς τους προμηθευτές και πελότες στάση, 
προσκόλληση στη φιλοσοφία της πληρέστερης εξυπηρέτησης των πελατών, 
αποφασίσουν την αποχή τους από μεγάλους, σημαντικούς ή και μικρούς «πολέμους». 
Συμπληρωματικά, υπάρχουν επιχειρήσεις που προκειμένου να επιτύχουν στόχους, 
όπως η αύξηση της δυναμικότητας ή παραγωγικότητας τους και συνεπώς της 
προσφερόμενης ποσότητας προς τους καταναλωτές, προχωρούν σε συνεργασίες με 
άλλες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάριν με τον προμηθευτή τους. Μια τέτοια 
απόφαση δεν συνοδεύεται απαραίτητα με την απόφαση «επίθεσης» ενός 
ανταγωνιστή.

• Η λέξη «πόλεμος» έχει χρησιμοποιηθεί από τους μάνστζερς και τους θεωρητικούς 
του μάρκετινγκ προκειμένου να περιγράφουν την εναλλακτική λύση της διαδικασίας 
των διαπραγματεύσεων. Διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ 
προμηθευτών, παραγωγικών επιχειρήσεων και καταναλωτών αφήνοντας τις δυνάμεις 
της αγοράς, προσφορά και ζήτηση, να καθορίσουν τιμές, ποσότητα, ακόμα και 
ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια 
«win-win», και όχι «win-lose» κατάσταση.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την αναφορά των απόψεων του Keegan και 
την αναγωγή τους στον κόσμο των επιχειρήσεων, αντίστοιχη με αυτήν που έγινε στον 
Clausewitz και τις αρχές του σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι ότι ο πόλεμος αποτελεί την 
ακραία κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και περιέρχονται ομάδες ανθρώπων και 
επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους (επεκτατικοί, οικονομικοί, 
κατάκτηση μεριδίου αγοράς) με εναλλακτική τακτική τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. 
Ακριβώς αυτή η δυνατότητα επίλυσης «διαφορών» μεταξύ επιχειρήσεων και η σημερινή 
παρατήρηση ότι επιδιώκονται επιχειρησιακές συνεργασίες για διαφόρους λόγους, μεταξύ 
των οποίων το μειωμένο κόστος παραγωγής, η καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών 
μέσα από την παροχή ποιοτικότερων προϊόντων, τα αυξημένα κέρδη, αποδεικνύει ότι η 
«Marketing-As-Warfare Metaphor» είναι ανεπαρκής ως προς τη βάση της, παραγκωνίζεται
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η σημασία των δυνάμεων της αγοράς και αγνοούνται βασικά χαρακτηριστικά των τομέων 
που συνενώνει.

5.3. Κριτικοί της «Marketing-As- Warfare Metaphor»

Σε αυτό το τμήμα του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν εκείνοι οι θεωρητικοί που 
έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην χρήση όχι μόνο της «Marketing-As-Warfare 
Metaphor», αλλά και του σχήματος λόγου γενικότερα, αποδίδοντας σε αυτό την 
παράλειψη γεγονότων της επιχειρησιακής ζωής που αποδεικνύει ότι μεταξύ επιχειρήσεων 
«υπάρχει αντιπαλότητα, αλλά όχι εχθρότητα» (Alderson,1965), όπως μια τάση για 
συμφωνίες και συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων-ανταγωνιστών.

Ακολουθώντας τη δομή του προηγούμενου κεφαλαίου, η κριτική ανάλυση της εν 
λόγω μεταφοράς θα παρουσιαστεί κατά χρονολογική σειρά και βάση των αναλυτών που 
έχουν εκφράσει γνώμη αποδεικνύοντας τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην χρήση της 
μεταφοράς, ως σχήμα λόγου, στην οργανωσιακή θεωρία, αλλά και της συγκεκριμένης 
«Marketing-As-Warfare Metaphor».

5.3.1. Johan Arndt (1985)

Σύμφωνα με τον Johan Arndt, η «Marketing-As-Warfare Metaphor» ανήκει στην 
σχολή του Λογικού Εμπειρισμού, της οποίας πίστη αποτελεί το γεγονός ότι μόνο η 
αντικειμενική παρατήρηση γεγονότων μπορεί να οδηγήσει στη βεβαιότητα και, συνεπώς, 
να αποτελέσει βάση προβλέψεων. Ο Arndt υποστηρίζει άτι η μικροοικονομική θεωρία, 
παρά την συγκεκριμένη δομή και τα αξιώματα που την χαρακτηρίζουν, στηρίζεται 
σημαντικά στην παρατήρηση των εξελίξεων της αγοράς. Στη μικροοικονομική ανάλυση, 
θεωρεί ο Arndt άτι έχει την βάση της η «Marketing-As- Warfare Metaphor», αφού 
βασίζεται στην παρατήρηση συγκεκριμένων και μεμονωμένων γεγονότων, τις πολεμικές 
διενέξεις μεταξύ ομάδων ανθρώπων ή κρατών, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλον τομέα, δηλαδή στον επιχειρησιακό κόσμο και 
τις θεωρίες του.

Ο Johan Arndt, αναφορικά με τις εξελίξεις στον επιχειρησιακό κόσμο, αναγνωρίζει 
ότι:

• Η καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή δεν είναι πια ο μοναδικός τρόπος για την 
επιτυχία μιας επιχείρησης
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• Μεγαλύτερη κερδοφορία επιτυγχάνεται για μια επιχείρηση μειώνοντας ή 
ελαχιστοποιώντας την ένταση του ανταγωνισμού (ή τους ίδιους τους ανταγωνιστές). 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την δύναμη της επιχείρησης στην αγορά 
για την εκδίωξη των αντιπάλων εκτός ανταγωνισμού.

Και η κριτική του Johan Arndt, αναφορικά με τη σωστή χρήση της μεταφοράς που 
εξετάζουμε, ξεκινά από τη διαπίστωση ότι οι προκύπτουσες πρακτικές οδηγούν τελικά 
στην αποξένωση του καταναλωτή από τη διαδικασία επιλογής που σχετίζεται άμεσα με 
την αγοραστική απόφαση. Κάτι τέτοιο, άλλωστε αποδεικνύεται από τις προσπάθειες 
οργάνωσης καταναλωτών, προκειμένου να αντιδράσουν στην εκμετάλλευση που δέχονται 
από τις επιχειρήσεις, ζητώντας ακόμα και την κρατική παρέμβαση.

Είναι χρήσιμο να σημειώσουμε ότι ο Arndt, από τις αρχές ακόμη της δεκαετίας του 
'80, όταν η πολεμική νοοτροπία άρχισε να γίνεται αντιληπτή στον επιχειρησιακό κόσμο, 
πρότεινε τον επαναπροσανατολισμό του μάρκετινγκ, και συγκεκριμένα μια διεύρυνση του 
πλαισίου αναφοράς με σκοπό τον απεγκλωβισμό της επιχειρησιακής σχέσης από τα όρια 
που θέτει ο λογικός εμπειρισμός. ’Ετσι, ο Arndt εντοπίζει πέντε τρόπους, προκειμένου το 
μάρκετινγκ να πάψει να εφαρμόζεται από τους σύγχρονους μάνατζερς σύμφωνα με τις 
εμπειρίες και γεγονότα του παρελθόντος, αλλά κατά την εξάσκηση των ικανοτήτων των 
τελευταίων, όπως γίνεται μέσω του μάρκετινγκ και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, 
να συνδυάζονται στοιχεία, όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η παρατήρηση 
γεγονότων και η πραγματοποίηση προβλέψεων που προκύπτουν από την γνώση της 
ψυχολογίας του αντιπάλου ή, ακόμα, και του καταναλωτή. Αν μια παρόμοια συμπεριφορά 
επιτευχθεί από τους μάνατζερς, τότε η χρήση των μεταφορών του λογικού εμπειρισμού, 
όπως η «Marketing-As-Warfare Metaphor», θα περιορίζεται σε δημιουργικό εργαλείο που 
υποβοηθά στην έρευνα. Ειδικότερα, ο Arndt σημειώνει τα εξής:

• Είναι χρήσιμο να γίνει κατανοητό ότι η «τεχνολογία» ή τα «εργαλεία» ή τα «όπλα» 
που χρησιμοποιούνται στον επιχειρησιακό ανταγωνισμό σχετίζονται άμεσα ή 
επηρεάζονται από τον πολιτισμό της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί και δεν έχουν 
παγκόσμιο χαρακτήρα. Κάθε κοινωνικό σύνολο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ξεχωριστά και σύμφωνα με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

• Είναι απαραίτητο οι μάνατζερς να χρησιμοποιούν τις δυνητικά χρήσιμες και 
υποσχόμενες επιτυχία ικανότητές τους, όπως η δημιουργικότητα, η έμπνευση και η 
καινοτομία προς όφελος της επιχείρησής τους. Ο Amdt σημειώνει ότι η μέχρι τώρα 
«αποτυχία» του μάρκετινγκ να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σύγχρονου
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επιχειρησιακού κόσμου οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της 
πραγματικότητας από τους ακαδημαϊκούς και τους πρακτικούς του μάρκετινγκ.

• Επιπλέον, σημειώνεται από τον Arndt ότι ο επαναπροσανατολισμός του μάρκετινγκ 
μπορεί να επιτευχθεί με την κριτική εξέταση και παρατήρηση των πρακτικών που 
εφαρμόζονται στην τρέχουσα χρονική περίοδο και όχι κατά το παρελθόν. Μάλιστα η 
παραπάνω παρατήρηση θα αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής ως προς το τελικό 
αποτέλεσμα αν περιοριστεί στο γεωγραφικό χώρο - την ήπειρο, την χώρα, την 
πολιτεία - στον οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί από το μόνατζερ η κίνηση εκείνη του 
συμβιβάζεται με τον επιχειρησιακό ανταγωνισμό, το κλίμα, την χρονική περίοδο και 
τα επιθυμητά αποτελέσματα.

• Ο επαναπροσανατολισμός του μάρκετινγκ αναφέρεται στην στροφή προς 
διαφορετικούς στόχους και προσδοκίες, στην επανεξέταση ή, ακόμα και, αναδόμηση 
των διαδικασιών και θεμελίων της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ γενικότερα. Η έρευνα 
εντός της οργανωσιακής θεωρίας και του μάρκετινγκ θα βελτιώσει τον τρόπο 
αντιμετώπισης των θεμάτων που εξετάζει. Ίσως, μάλιστα, αποδειχθεί χρήσιμος ο 
διαχωρισμός του μάρκετινγκ στην θεωρητική του και την πρακτική του μορφή, 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων επιστημών, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία 
κ.ά.

• Τέλος, η διεύρυνση των πλαισίων αναφοράς του μάρκετινγκ γίνεται εφικτή με την 
αποδοχή κριτικών για την εφαρμογή, τις αξίες, τα χαρακτηριστικά του. Με άλλα 
λόγια, η δεκτικότητα διορθώσεων και κριτικής θα συντελέσει σημαντικά στην 
βελτίωση και την απστελεσματικστητα των εφαρμογών του marketing.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η «Marketing-As-Warfare Metaphor.» είναι 
κυρίαρχη στον επιχειρησιακό κόσμο, αφού επιβάλλεται από τις νέες συνθήκες 
ανταγωνισμού και λειτουργίας. Ωστόσο, θεωρείται υγιές από τον Arndt η παραπάνω 
μεταφορά, αλλά και άλλες με μικρότερη ή μεγαλύτερη ισχύ, να επιδέχεται κριτική που 
πηγάζει από τις πιο πρόσφατες εμπειρίες και να επιδοκιμάζεται από τις ικανότητες των 
managers και τις στρατηγικές κινήσεις που αναλαμβάνουν.

5.3.2. Aric Rindfleisch (1996)

Ο Aric Rindfleisch με άρθρο του το 1996 απστέλεσε έναν από τους ακαδημαϊκούς 
εκείνους που έθεσαν κάτω από το μικροσκόπιο την «Marketing-As-Warfare Metaphor» και 
προσπάθησε να εξετάσει ή να επανεκτιμήσει την ισχύ της. Πρόκειται για μια αναζήτηση
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που προήλθε αποκλειστικά από την παρατήρηση της συμπεριφοράς των σύγχρονων 
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η τάση των τελευταίων για συνεργασίες και συμμαχίες, 
καθώς και η θεμελίωση μακροχρόνιων ενδοβιομηχανικών σχέσεων στο όνομα του 
επιχειρησιακού σκοπού της απόκτησης μεριδίου αγοράς έθεσε τη βάση για αναζήτηση από 
τον Rindfleisch αναφορικά με το αν τελικά η συγκεκριμένη μεταφορά έχει ισχύ στον 
επιχειρησιακό χώρο ή όχι.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι όλοι οι υποστηρικτές της μεταφοράς συμφωνούν σε 
τέσσερα βασικά στοιχεία που συνδέουν το marketing και τον πόλεμο:

• Εμπλέκονται δύο ή περισσότερες αντικρουόμενες δυνάμεις

• Ο ανταγωνισμός γίνεται για περιορισμένου μεγέθους και ανεκτίμητης αξίας πόρους

• Το κέρδος ενός από τους ανταγωνιστές προέρχεται από τις απώλειες των άλλων

• Υπάρχουν κανόνες που καθορίζουν την επιθετική και αμυντική συμπεριφορά των 
εμπλεκομένων στη διαμάχη

Ο Rindfleisch παρατηρεί άτι η αναλογία που φαίνεται να ισχύει ανάμεσα στην 
έννοια του πολέμου και στη συμπεριφορά στο όνομα του μάρκετινγκ χρονολογείται από 
το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ειδικότερα, παρατηρεί ότι οι διευθύνοντες των 
μεγάλων εταιριών και βιομηχανιών που αναπτύχθηκαν στην μεταπολεμική εποχή δεν είναι 
παρά άτομα που υπηρέτησαν στον πόλεμο και μάλιστα ανήκαν σε υψηλά στρατιωτικά 
κλιμάκια.

Στη συνέχεια, προχωρά σε μια κριτική θεώρηση του Clausewitz και των αρχών 
του, τις οποίες φαίνεται να ακολουθούν οι σύγχρονοι «στρατηγοί». Σύμφωνα με τον 
Rindfleisch, οι παραπάνω αρχές πηγάζουν από την γενικότερη εμπειρία του ανθρώπου 
περί πολέμου, και συνεπώς παρέχουν μια μονόπλευρη μόνο περιγραφή του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται ότι η υπό εξέταση μεταφορά 
είναι ανεπαρκής αναφορικό με τα στοιχεία των δύο τομέων - πόλεμος και μάρκετινγκ - 
που συγκρίνονται.

Το συμπέρασμα της θεώρησης του Rindfleisch ήταν ότι οι θεωρητικοί του 
μάρκετινγκ δεν εκτίμησαν σωστά την μεταφορά την οποία με τόσο μεγάλο σθένος 

υποστηρίζουν. Ειδικότερα υποστηρίζει άτι εξισώνοντας τόσο απόλυτα το μάρκετινγκ με 
τον πόλεμο, οι επιχειρηματίες δεν αντιλαμβάνονται με τον καλύτερο τρόπο το όφελος που 
προκύπτει απέχοντας από ανταγωνισμούς και αξιολογώντας την σημασία των εταιρικών 
συμμαχιών.
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5.3.3. Η ηθική πλευρά της «Marketing-As-Warfare Metaphor»

Η μεταφορά, ως το σχήμα λόγου που καταφέρνει βάσει συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών να συνενώσει δύο αρχικά ασύνδετους τομείς σκέψης, έρευνας ή 
εμπειριών, αποτελεί ένα σύστημα αξιών στο οποίο περιλαμβάνονται στόχοι, ιδανικά, 
σημεία έμπνευσης. Όλα αυτά μαζί συστήνουν ένα σύνολο ή μια ιδεολογία, ή καλύτερα 
ένα πλέγμα ιδεών, θεωριών και κανόνων. Το ερώτημα, όμως, που προκύπτει αφορά τον 
βαθμό κατά τον οποίο το παραπάνω πλέγμα αποτελεί αντικείμενο κριτικής, οδηγώντας 
τελικά στην επικείμενη κρίση της ισχύος της μεταφοράς. Με άλλα λόγια, προκειμένου 
κανείς να επικρίνει την ισχύ ενός συνόλου κανόνων, δεν απαιτείται η διαφωνία να αφορά 
απαραίτητα το σύνολο, αλλά ένα τμήμα του (Hunt & Menon, 1995).

Η παραπάνω κατάσταση διαφωνίας περί της πραγματικής ισχύος μιας μεταφοράς 
δεν αφήνει ανέγγιχτη και την «Marketing-As-Warfare Metaphot». Συγκεκριμένα, ενώ η 
δύναμη και αναγνώρισή της είναι δεδομένες από το σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, η 
συγκεκριμένη μεταφορά δέχεται κριτική σε ένα μόνο σημείο, η ύπαρξη του οποίου 
υποδηλώνει μια από τις αδυναμίες της. Ο λόγος γίνεται για το στοιχείο της ηθικής που 
χαρακτηρίζει τόσο τις κινήσεις και τις τακτικές που αναλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις 
στα πλαίσια του κλαδικού ή βιομηχανικού ανταγωνισμού, αλλά και στους managers ή 
τους leaders που προτείνουν και κατευθύνουν τις παραπάνω κινήσεις.

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να διατυπωθεί και να γίνει ξεκάθαρη η έννοια της 
ηθικότητας στις διαπροσωπικές και, κατ' επέκταση, στις επιχειρησιακές σχέσεις. 
Αποδεικνύεται άτι η αντίληψη της ηθικότητας και των επιπέδων της εξαρτάται σημαντικά 
τόσο από την υπό εξέταση κάθε φορά περίπτωση, όσο και από τους συμβαλλόμενους σε 
μια διαδικασία. Σύμφωνα με τον Joseph Reitz (1998), υπάρχουν τέσσερα κριτήρια που 
μπορούν ή, τουλάχιστον, επιδιώκουν να διαχωρίσουν το «ηθικό» από το «ανήθικο». ’Ετσι, 
«ηθική» είναι εκείνη η πράξη για την οποία ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:

• Ο «Χρυσός Κανόνας»

Πρόκειται για τον κανόνα κατά τον οποίο απαιτείται η εφαρμογή από τα συμβαλλόμενα 
μέρη του ίδιου βαθμού τιμιότητας και ισότητας στις πράξεις τους.

• Γενική ωφελιμότητα των υπηρεσιών ( Universalisni)

Η γενικότερη ωφελιμότητα μιας επικοινωνιακής διαδικασίας, όπως οι διαπραγματεύσεις ή, 
ακόμα και, ο πόλεμος, αποδεικνύεται όταν η παραπάνω διαδικασία:

- Σέβεται την αξιοπρέπεια των συμβαλλομένων ή επηρεαζόντων
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- Μπορεί να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα, και δεν είναι προσαρμοσμένη στα 
άτομα ή τις ομάδες που εμπλέκονται

- Είναι συμβατή με όλες τις παγκόσμιες ηθικές αξίες και αρχές

• Ωφελιμισμός (Utilitarianism)

Το κριτήριο του ωφελιμισμού έγκειται στην ορθότητα ή όχι πράξεων ή αποφάσεων 
σύμφωνα με τις συνέπειες από την εφαρμογή τους. Προκειμένου, λοιπόν, κάποιος να 
επιτύχει το μέγιστα καλό, θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα άτομα που θα επηρεαστούν 
από την εφαρμογή εναλλακτικών της πράξης του.

• Κατανομή δικαιοσύνης (Distributive justice}

Η κατανομή δικαιοσύνης προϋποθέτει ότι τα άτομα έχουν την υποχρέωση να εξασκούν τα 
δικαιώμστά τους με τρόπο που να επιτρέπει άλλα άτομα να απολαμβάνουν την εξάσκηση 
των δικών τους δικαιωμάτων.

Στα πλαίσια της ανάλυσής μας για την ισχύ της «Marketing-As-Warfare 
Metaphor·», η κριτική που ασκείται περί ηθικότητας των ενεργειών της έχει την βάση της 
στην γενικότερη ανησυχία για το ενδεχόμενο υιοθέτησης από τους managers των αρχών 
του πολέμου, όπως τις έχουν ορίσει οι Sun-tzu και Clausewitz, καθώς και στην πιθανότητα 
συσχέτισης του επιχειρησιακού ανταγωνισμού με τη βία του πολέμου και τη «νίκη με 
κάθε κόστος» (Hunt & Menon, 1995). Ωστόσο, η κυριαρχία της συγκεκριμένης μεταφοράς 
στη θεωρία και την πράξη δεν επιτρέπει την διερεύνηση του βαθμού ηθικότητας σε όλες 
τις κινήσεις που την αποτελούν, αλλά μόνο σε ορισμένα σημεία ή στρατηγικές αποφάσεις 
ή κινήσεις που γίνονται εύκολα αποδεκτά και που αφορούν ακόμα και διαδικασίες 
καθημερινής φύσεως.

'Ετσι, η κριτική που αποδέχεται η «Marketing-As-Warfare Metaphor» αφορά:

• στη χρήση συγκεκριμένων μέσων για την επίτευξη του στόχου της «νίκης» ή της 
κυριαρχίας, όπως η εξαπάτηση και ο τρόπος εξόρυξης πληροφοριών

• στις συνέπειες του πολέμου στους συμβαλλομένους και επηρεαζόμενους τρίτους

Συγκεκριμένα, στην συνέχεια θα γίνει αναφορά στο βαθμό ηθικότητας που 
χαρακτηρίζει τις αρχές εκείνες των Sun-tzu και Clausewitz που επιδέχονται κριτική από 
σύγχρονους αρθρογράφους της οργανωσιακής θεωρίας, όπως αυτές εφαρμόζονται από 
τους σύγχρονους μάνατζερς που (ραίνονται να υιοθετούν το χαρακτήρα του πολέμου.
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Εξαπάτηση

Η εξαπάτηση αποτελεί μια από τις κυριότερες αρχές του Clausewitz, ενώ 
υπονοείται μέσα στις αρχές του Sun-tzu. Ο μάνστζερ που εξαπατά στοχεύει στην 
εκμετάλλευση των αδυναμιών του αντιπάλου, στην υπόθαλψη των κινήσεών του, στην 
αναχαίτιση πραγματοποίησης των επιθυμιών του, ώστε τελικά ο πρώτος να χτυπήσει το 
δεύτερο, όταν ο τελευταίος καταλήγει αποδιοργανωμένος και αδύναμος να αμυνθεί (Sun 
Tzu & Sun Pin, 1996).

Η εξαπάτηση του ανταγωνιστή, σε αυτό το επίπεδο, έγκειται στην χρήση 
στρατηγημάτων και επιτηδευμένων κινήσεων, όπως τα ψέματα {lies), η υπερβολή 
Cpufferf) και η απάτη (deception). Η ηθικότητα ή όχι των παραπάνω κινήσεων τίθεται υπό 
αμφισβήτηση, αφού η χρήση των υπερβολών και των ψευδών δηλώσεων γίνεται προς 
όφελος του επιτιθέμενου με στόχο την διαστρέβλωση της αλήθειας για τον αντίπαλο και 
την ζημία του τελευταίου, αφού θα στηρίζεται σε λάθος εκτιμήσεις. Γίνεται φανερό, 
λοιπόν, ότι η εξαπάτηση δεν συμφωνεί με το «Χρυσό Κανόνα». Η σχέση της εξαπάτησης 
με τα υπόλοιπα τρία κριτήρια διερευνάται μέσα από τη συσχέτιση του ψεύδους με αυτά. 
'Ετσι αποδεικνύεται ότι η σχέση ανάμεσα στο ψεύδος και το κριτήριο της γενικότερης 
ωφελιμότητας, και συνεπώς η ηθική πλευρά του ψεύδους, δεν είναι ξεκάθαρη. 
Συγκεκριμένα, μια άποψη χαρακτηρίζει το ψεύδος ανήθικο, αφού οδηγεί τον αντίπαλο σε 
εσφαλμένες αποφάσεις, ενώ μια άλλη επιτρέπει τη διατύπωση ψευδών δηλώσεων, όταν 
διαπιστώνεται ότι και ο αντίπαλος ψεύδεται. Στην περίπτωση που ένα ψέμα διατυπώνεται 
με σκοπό να υποβοηθήσει το ψεύτη και χωρίς να βλάψει οποιοδήποτε άλλο, τότε το ψέμα 
είναι επιτρεπτό, αφού οι ωφέλειες διασκορπίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Ωστόσο, οι 
γνωστές συνέπειες ενός πολέμου μεταξύ κρατών ή επιχειρήσεων σε τρίτους ή στον 
υπόλοιπο επιχειρησιακό κόσμου - ή ακόμα και στην οικονομία - είναι αναμφισβήτητες, με 
αποτέλεσμα το ψεύδος να χαρακτηρίζεται ανήθικο μέσα από το κριτήριο του 
ωφελιμισμού. Τέλος, η χρήση του ψέματος δεν θέτει εμπόδια στην ελευθερία του ψεύτη, 
γίνεται, όμως, αιτία εξαπάτησης του θύματος. Το αποτέλεσμα είναι να μην είναι 
ξεκάθαρος ο χαρακτηρισμός του ψεύδους με το κριτήριο της κατανεμημένης δικαιοσύνης. 
Τα παραπάνω συμπεράσματα για το ψεύδος ισχύουν και για την χρήση των υπερβολών, 
αν και πρόκειται για εξαπάτηση με βάση το αληθοφανές ψέμα.

Κατασκοπεία

Η κατασκοπεία, σύμφωνα με τον Sun-tzu, αναφέρεται στη μέθοδο της μυστικής 
εξόρυξης πληροφοριών. Η σημασία των πληροφοριών για τις επιχειρήσεις είναι 
αναμφισβήτητη, αφού μέσω αυτών επιτυγχάνεται η επαφή ανάμεσα στο εσωτερικό και
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εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η εξόρυξη πληροφοριών δεν αποτελεί ανήθικη 
πράξη λόγω της ζωτικής σημασίας της και των ποικίλλων τρόπων μέσω των οποίων είναι 
δυνατή. Ωστόσο, αν η εξεύρεση πληροφοριών γίνεται με τη χρήση των κατασκόπων, σε 
οποιαδήπατε ομάδα και αν αστοί ανήκουν, πρόκειται για ανήθικη πράξη. Η αιτιολογία σε 
αυτό αφορά τόσο την εκμαίευση πληροφοριών χωρίς την άδεια του αντίπαλου, αλλά και 
τον αναλώσιμο χαρακτήρα ορισμένων από αστούς.

Απόκρυψη πληροφοριών

Η απόκρυψη πληροφοριών που βελτιώνει τη θέση του επιτιθέμενου 
{nondisclosure), καθώς και η κατ' ουσία εκμετάλλευση πληροφοριών με σκοπό την 
αποδυνάμωση του «εχθρού» είτε άμεσα, είτε έμμεσα, δηλαδή με την εμπλοκή τρίτων 
χαρακτηρίζεται ως ανήθικη πράξη, αφού η εφαρμογή της κίνησης αυτής δεν αξιολογείται 
θετικά στο κριτήριο του αμοιβαίου ωφελιμισμού.

Άλλες στρατηγικές κινήσεις

Όλες οι στρατηγικές κινήσεις στις οποίες εμπλέκεται ο επιτιθέμενος ή ο 
αμυνόμενος σε έναν πόλεμο συνοψίζονται σε δύο. Πρόκειται για την αποδυνάμωση του 
αντιπάλου και την ενίσχυση της θέσης. Στον πόλεμο και τον σκληρό επιχειρησιακό 
ανταγωνισμό οι δύο στρατηγικές αλληλοσυμπληρώνονται με αποτέλεσμα το φαινόμενο 
του πολέμου, εξαιτίας της παραπάνω σχέσης, να μην αξιολογείται θετικά στο κριτήριο του 
γενικότερου προκύπτοντος ωφελιμισμού {universalism, utilitarianism), αλλά και του 
«Χρυσού Κανόνα» και της κατανεμημένης δικαιοσύνης.

Ωστόσο, τα παραπάνω συμπεράσματα μερικώς διαφοροποιούνται στα πλαίσια 
υιοθέτησης και εξάσκησης της στρατηγικής των διαπραγματεύσεων αντί της εμπλοκής σε 
διαμάχη που ανατίθεται στο «κέρδος» όλων. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι δύο 
στρατηγικές κινήσεις θεωρούνται αυτόνομες με δικές τους συνέπειες και δεν λειτουργούν 
απαραιτήτως συμπληρωματικά. Συγκεκριμένα, οι κινήσεις που στοχεύουν στην 
αποδυνάμωση του αντιπάλου κυρίως εμπεριέχουν το στοιχείο της εξαπάτησης, με 
αποτέλεσμα να θεωρηθεί ο ασκών την κίνηση ως ανήθικος δεδομένων των συνεπειών που 
προκύπτουν. Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση της θέσης κάποιου απαιτεί σκληρή 
προσπάθεια, ικανότητα και ευστροφία, ανεξαρτήτως αν ο πρώτος στοχεύει ή όχι στην 
παράλληλη αποδυνάμωση του αντιπάλου. Παραδείγματος χάριν, μια επιχείρηση που 
βελτιώνει την παραγωγική της διαδικασία, ενισχύει το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό 

της, το εκπαιδεύει καλύτερα και υιοθετεί περισσότερο αποτελεσματικές λειτουργικές 
διαδικασίες με γνώμονα την εξυπηρέτηση των δυνητικών και μη πελατών της, τότε δεν
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επέρχεται καμία επιτηδευμένη ζημία στους αντιπάλους, και οι κινήσεις της δεν μπορούν να 
θεωρηθούν αντίθετες σε ηθικές αρχές.

Παραπάνω τονίστηκε άτι η κριτική περί ηθικής της «Marketing-As-Warfare 
Metaphor» δεν περιορίζεται στα μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την εμπλοκή μιας 
επιχείρησης σε μια διαμάχη, αλλά επεκτείνεται στο βασικό συντελεστή των κινήσεων που 
αποφασίζεται να εφαρμοστούν. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον «στρατηγό», κατά 
τους Sun-tzu και Clausewitz, ή το μάνστζερ της επιχείρησης. Τόσο ο Κινέζος, όσο και ο 
Πρώσος στρατηγός έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες των 
«στρατηγών». Συγκεκριμένα, ο Sun-tzu έδωσε έμφαση στις ηθικές αρχές του 
«στρατηγού» ως στοιχείο δύναμης για την ομάδα ή την επιχείρηση που διοικεί και 
υπογράμμισε τα χαρακτηριστικά του ιδανικού «στρατηγού» (καινοτόμος, πειθαρχημένος 
και αφοσιωμένος στο όραμα και την αποστολή του, έμπιστος, σεβαστός, ρεαλιστής και 
επιφυλακτικός). Ωστόσο, αυτό που παρστηρείται σήμερα είναι μια τάση για ηθικές 
αποτυχίες των «στρατηγών» ή των αρχηγών γενικότερα.

Σύμφωνα με τον Terry L. Price (2000), ο βασικός λόγος για τον οποίο ένας 
αρχηγός ή «στρατηγός» οδηγείται στη χρήση ανήθικων μέσων για την επίτευξη των 
στόχων του, και, συνεπώς, υπόκειται σε ηθική αποτυχία, είναι ο εγωισμός του ίδιου να 
πιστεύει ότι οι κινήσεις του δικαιολογούνται πλήρως από την θέση που κατέχει και ότι ο 
ίδιος εξαιρείται της κρίσης περί ηθικής συμπεριφοράς. Αποδεικνύεται άτι οι «ανήθικες», 
σύμφωνα με τα κριτήρια του «Χρυσού Κανόνα» και του γενικού ωφελιμισμού, πράξεις 
ενός «στρατηγού» οφείλονται στα προϊόντα προηγούμενων επιτυχιών. Τέτοια προϊόντα 
είναι:

• η ικανοποίηση του ίδιου και η απώλεια του στόχου και της αποστολής του

• η προνομιούχα πρόσβαση σε πληροφορίες και ανθρώπους

• ο ανεμπόδιστος έλεγχος στις πηγές και τους πόρους του οργανισμού ή της 
επιχείρησης που διοικεί

• η έξαρση της πίστης του στην ικανότητα για έλεγχο των αποτελεσμάτων και της 
έκβασης των γεγονότων

Όλα τα παραπάνω βοηθούν στη διαμόρφωση της ιδέας από τον εγωιστή «στρατηγό» ότι 
οι κινήσεις στις οποίες αποφασίζει να προχωρήσει, όσο ανήθικες και κατακριτέες είναι από 
τους υπόλοιπους, μπορούν να αιτιολογηθούν από τη θέση που κατέχει στην επιχείρηση. 

Με άλλα λόγια, αποδεικνύεται ότι η κυριαρχία, όπως υποδηλώνεται σε μια επιχείρηση από 
τα υψηλόβαθμα στελέχη της, παρέχει τη δυνατότητα να σκεφτούν τα στελέχη αυτά ότι η
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θυσία των ηθικών αρχών που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ίσως αξίζει λόγω του 
κέρδους που πρόκειται να προέλθει από τις «ανήθικες» πράξεις απέναντι τόσο στους 
ανταγωνιστές, όσο και στους πελάτες και καταναλωτές των προϊόντων.

Από όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι η ανήθικη συμπεριφορά των μάνατζερς 
έναντι κυρίως του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων που διοικούν μπορεί να 
περιοριστεί σε ενδο-επιχειρησιακό επίπεδο. Οι Price, Ludwig και Longenecker συμφωνούν 
στους ακόλουθους τρόπους επίλυσης του παραπάνω προβλήματος:

• να γίνει κατανοητό από τους «στρατηγούς» ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες 
πιθανότητες από ποτέ εντοπισμού των σφαλμάτων και της ανήθικης συμπεριφοράς 
τους

• να γίνει εξίσου κατανοητό ότι δημιουργούνται θεσμοί στην αγορά και την βιομηχανία 
που προστατεύουν τις δομές αυτές από τον εγωιστικό χαρακτήρα των «στρατηγών» ή 
managers

• να πλαισιώνονται οι «στρατηγοί» από άτομα άμειττου ηθικής, τα οποία, βέβαια, θα 
καθοδηγούνται από την αποστολή και το όραμα της επιχείρησης, καθώς και από τις 
γενικότερες επιχειρησιακές εξελίξεις, αλλά θα κατέχουν και την θέση συμβούλων

5.4. Συμπεράσματα

Από την παραπάνω ανάλυση αποδεικνύεται άτι η «Marketing-As-Warfare 
Metaphor» επικρίνεται σε δύο επίπεδα:

• τη βάση της, δηλαδή τον τρόπο συσχέτισης του μάρκετινγκ και του πολέμου, τα 
χαρακτηριστικά των δύο τομέων που αποκρύιττονται, παρέχοντας έτσι ισχύ στην εν 
λόγω μεταφορά

• την ωφελιμότητα της ισχύος της μεταφοράς και της συνένωσης των στοιχείων των 
δύο φορέων, που παρέχεται τόσο στους άμεσα εμπλεκόμενους, τις επιχειρήσεις, όσο 
και τους έμμεσα, τους καταναλωτές.

Η ηθική αποτυχία στην οποία περιέρχονται «στρατηγοί» και μάνατζερς με τη 
χρήση ανήθικων μέσων, που έρχονται σε αντίθεση με την ωφελιμότητα των υπηρεσιών 

και προϊόντων που υποτίθεται άτι προσφέρουν στους πελάτες τους, αποτελεί βασική 
αιτιολογία της άποψης ότι η «Marketing-As-Warfare Metaphor» ισχύει μεν, χάριν των 

αρνητικών στοιχείων των τομέων που συσχετίζονται, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, 
όμως, από τις επιχειρήσεις στον στρατηγικό σχεδίασμά του, παρά μόνο ως εργαλείο που
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επιτρέπει την κάθε επιχείρηση να έχει διορατικότητα και να επιβιώνει στις επιθέσεις των 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

MARKETING-AS-WARFARE METAPHOR 

Εφαρμογή στο Εξωτερικό και το Εσωτερικό

6.1. Εισαγωγή

Η «Marketing-As-Warfare Metaphor» εμφανίζεται να έχει απασχολήσει τους 
θεωρητικούς του μάρκετινγκ, λόγω των διαφορετικών τομέων που συνενώνει 
(ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων και πόλεμος μεταξύ εθνικών κρατών). Το 
αποτέλεσμα είναι στη λογοτεχνία των επιχειρήσεων να γίνεται σαφής ο διαχωρισμός των 
συγγραφέων ή αρθρογράφων, όπως διαπιστώθηκε στα Κεφάλαια 4 και 5, σε:

• Υποστηρικτές της «Marketing-As-Warfare Metaphor» που δέχονται τη συσχέτιση των 
δύο τομέων σε τέτοιο σημείο ώστε να εντοπίζουν στρατηγικές κινήσεις που έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε πολεμικές διενέξεις και μπορούν με επιτυχία να εφαρμοστούν και 
στον επιχειρησιακό ανταγωνισμό.

• Κριτικούς της «Marketing-As-Warfare Metaphor» οι οποίοι στηρίζουν τις απόψεις τους 
στην «ανηθικότητα» των στρατηγικών κινήσεων και των μέσων επίτευξής τους.

Παράλληλα με την «διαμάχη» που πραγματοποιείται στη βάση της εν λόγω 
μεταφοράς, οι εξελίξεις στον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο αποδεικνύουν την ισχύ της 
«Marketing-As-Warfare Metaphor», την εφαρμογή βασικών αρχών των θεμελιωτών και 
υποστηρικτών της, καθώς και την εμπορευματοποίηση εμπειριών και θεωριών με κάθε 
σύγχρονο μέσο και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων μάρκετινγκ και προώθησης ιδεών 
και υπηρεσιών.

Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στην απόδειξη του τρόπου εφαρμογής της 
«Marketing-As-Warfare Metaphor» στο εξωτερικό, αλλά και τον ελλαδικό χώρο. 'Ετσι, 
στην ενότητα 6.2. του Κεφαλαίου επιδιώκεται να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο η 
«Marketing-As-Warfare Metaphor» και οι αρχές της έχουν ενσωματωθεί στις λειτουργίες 
των επιχειρήσεων του εξωτερικού. Η διερεύνηση στο τμήμα αστό γίνεται μέσω του πιο 

σύγχρονου εργαλείου προώθησης, το Διαδίκτυο. Η ενότητα 6.3. του Κεφαλαίου διατίθεται 
αποκλειστικά στον ελλαδικό χώρο, ενώ επιδιώκεται να διαφανεί η ισχύς της μεταφοράς 
μέσα από την ανάλυση της επιχειρησιακής περίπτωσης που εμπλέκει δύο εταιρίες του
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κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στον ελλαδικό χώρο, την COSMOTE και την PANAFON- 
VODAFONE.

6.2. Εφαρμογή της «Marketing-As- Warfare Metaphor» στο εξωτερικό

Ο τρόπος που έχει επιλεχθεί για την διερεύνηση της μορφής με την οποία η εν 
λόγω μεταφορά έχει γίνει αποδεκτή από τις σύγχρονες επιχειρήσεις του εξωτερικού, 
βρίσκεται σε συμφωνία με τις εξελίξεις στα μέσα επικοινωνίας που αναλαμβάνουν να 
προωθήσουν ή να εμπορευματοποιήσουν ιδέες και αντιλήψεις. Ο λόγος γίνεται για το 
Διαδίκτυο. Η παρουσίαση των περιεχομένων των ακόλουθων ιστοσελίδων αποδεικνύει τη 
σημασία που έχουν αποδώσει οι δραστηριοποιημένες στο εξωτερικό επιχειρήσεις, τόσο 
εμφανίζοντας την αποδοχή των αρχών των Sun-tzu και Clausewitz, όσο και παρέχοντας 
συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως αυτές προκύπτουν από την εμπειρία και την έρευνα των 
συμβούλων.

6.2.1. Homepage, CLAUSEWITZ.COM (www.clausewitz.coml

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα (Βλέπε Παράρτημα) αποτελεί την κεντρική και πλήρως 
ενημερωμένη πηγή για πρόσβαση σε πληροφορίες, άρθρα και απόψεις που σχετίζονται με 
τον Πρώσο στρατηγό και τις ιδέες του. Είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε η πλοήγηση 
κάθε ενδιαφερομένου στα περιεχόμενά της να γίνεται στο πλέον φιλικό περιβάλλον. Το 
κοινό στο οποίο απευθύνεται ο ιστοχώρος του Clausewitz, δεν περιορίζεται σε ερευνητές 
των θεωριών του στρατηγού, αλλά επεκτείνεται σε μαθητές και ακαδημαϊκό προσωπικό 
ιδρυμάτων επαγγελματικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, σχολών διοίκησης επιχειρήσεων 
και άλλων οργανισμών που απασχολούνται με το θέμα του ανταγωνισμού και των 
διαμαχών στις δράσεις των σύγχρονων ανθρώπων.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα διαχωρίζονται σε δύο 
(2)τμήματα:

• Επιχειρησιακό Τμήμα {Business Division), που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
προς τις επιχειρήσεις. Η πρόσβαση στο τμήμα αυτό γίνεται μέσω κωδικού που 
προσφέρεται στις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.
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• Ακαδημαϊκό Τμήμα (,Academic Division), που απευθύνεται στο συνολικό κοινό που 
ενδιαφέρεται για το θέμα που εξετάζεται.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διευκολύνεται σημαντικό από το Εμπορικό 
Τμήμα της ιστοσελίδας, το οποίο διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήμστα:

• το Βιβλιοπωλείο του Clausewitz

Παρουσιάζονται οι εκδόσεις βιβλίων που έχουν γραφεί για τον Clausewitz από διάφορους 
συγγραφείς και σε ποικίλες γλώσσες, ενώ προτείνεται το Amazon.com, για αγορές των 
βιβλίων μέσω διαδικτύου.

• την Εφαρμογή του Clausewitz στον κόσμο των επιχει ρήσεων (Clausewitz in Business)

Η εισαγωγική σελίδα του συγκεκριμένου τμήματος κάνει ιδιαίτερα φανερή την άποψη των 
ιδρυτών της ιστοσελίδας ότι η «Marketing-as-Warfare Metaphor» έχει μεγάλη ισχύ, 
παρουσιάζοντας τις φωτογραφίες του Clausewitz και του Bill Gates σε πλήρη συσχέτιση. 
Το τμήμα αυτό παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες στον επισκέπτη-χρήστη:

- επικοινωνία με ομιλητές για την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια

- πρόσβαση σε υλικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

- πρόσβαση σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες που προσφέρουν επιπρόσθετες 
πληροφορίες και απόψεις διατυπωμένες από επιχειρήσεις που είτε ακολουθούν 
τις αρχές του Clausewitz, είτε παρέχουν συμβουλευτικό έργο. Παραδείγματος 
χάριν, σε πρόσφατη ενημέρωση της Clausewitz in Business αποδεικνύεται η 
εφαρμογή της θεωρίας του Clausewitz σε διάφορες βιομηχανίες, όπως εκείνες 
της Τεχνολογίας Πληροφοριών και της Ηλεκτρικής Ενέργειας

- παρουσίαση τεχνολογικών επιτευγμάτων που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στη 
διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων, όπως το SimpelSystemsBV, που 
αποτελεί μια σύγχρονη πρόταση για την ανάπτυξη λογισμικού στρατηγικής 
διοίκησης, επηρεασμένη από τις θεωρίες των Sun-tzu και Clausewitz
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6.2.2. Sun Tzu Art of War Strategy Site by Sonshi.com

-<· »

#4

Π Sun Tzu Strategy

yansnizC.
Πρόκειται για την αντιπροσωπευτική ιστοσελίδα των υποστηρικτών των αρχών 

του Sun-tzu (Βλέπε Παράρτημα), ένα απλό, αλλά ιδιαίτερα λειτουργικό site που 
αναλαμβάνει να μυήσει τον ενδιαφερόμενο μάνστζερ ή οποιοδήποτε άλλο χρήστη στις 
αρχές του Κινέζου στρατηγού και να τις εφαρμόσει στην καθημερινή του εργασία στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Η εισαγωγική σελίδα προετοιμάζει για τα δύο στάδια 
της μύησης και της εφαρμογής, μέσα από την παροχή υπηρεσιών που στοχεύουν στην 
ενημέρωση και διευκόλυνση οργάνωσης των δραστηριοτήτων του ενδιαφερομένου.

Συγκεκριμένα, η Μύηση ή, καλύτερα, η πρώτη γνωριμία με τις απόψεις του Sun-tzu, 
γίνεται μέσα από την πλοήγηση σε πέντε βασικές επιλογές (menus) που προσφέρουν:

• Συνοπτική παρουσίαση της ιστοσελίδας και των δυνατοτήτων της, όπως on-line 
συζητήσεις, αγορές βιβλίων, ενημέρωση σε σταθερή επιλεγείσα χρονική βάση

• Λεπτομερή παρουσίαση του βιβλίου του Sun-tzu, The Art of War, ανό κεφάλαιο στα 
Κινέζικα, αλλά και στα Αγγλικά, καθώς και περίληψη του σε μία σελίδα. Επιπλέον, 
δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας του χρήστη με τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας, 
μέσω επεξηγήσεων στο βιβλίο του Sun-tzu και προτάσεων για βιβλία και άλλες 
ιστοσελίδες.

• Ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του The Art of War, δυνατότητα αγοράς 
μέσω απευθείας σύνδεσης με το Amazon.com, πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά 
του βιβλίου, όπως μέγεθος, τιμή, γνωριμία με τον μεταφραστή ή σχολιαστή.

• Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας. Αναγνωρίζεται η ανάγκη 
του χρήστη για ευρύτερη ενημέρωση αναφορικά με τους παλαιότερους, αλλά και πιο 
σύγχρονους συγγραφείς που διατύπωσαν απόψεις και περιέγραψαν καταστάσεις 
όμοιες με αυτές του Sun-tzu. Συγκεκριμένα, παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή και με 
άμεση πρόσβαση τα ακόλουθα έργα:

- 'The Art of War" του Niccolo Machiavelli

- 'The Rough Riders" του Theodore Roosevelt

- "Military Commentaries" του Γάιου Ιουλίου Καίσαρα
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- "Admiral Farragut"Tou Alfred Thayer Mahan

- "Military Instructions" του Μεγάλου Φρειδερίκου II

- 'The Great Learning" του Κομφούκιου

- "Memoirs" του στρατηγού William T. Sherman

- "Meditations" του Μάρκου Αυρήλιου

- 'The Prince" του Niccolo Machiavelli

- "On War" του Karl von Clausewitz

Μετά από μια εκ βάθους γνωριμία με το θέμα που αποτελεί τη βάση ύπαρξης της 
συγκεκριμένης ιστοσελίδας, επιδιώκεται να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι 
αρχές που διατυπώνονται και οι στρατηγικές κινήσεις που περιγράφονται στα παραπάνω 
συγγραφικά έργα μπορούν να τεθούν σε Εφαρμογή και να διευκολύνουν το μάνστζερ και 
την επιχείρησή του στη διαχείριση καθημερινών, αλλά και μακροχρόνιων προβλεπόμενων 
προβλημάτων, όπως κινήσεις ανταγωνιστών, μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρίας, 
απώλεια μεριδίου αγοράς. Έτσι, στα πλαίσια του δεύτερου σημαντικού στόχου της 
ιστοσελίδας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

• Στην Sonshi.com ο διάλογος και η διαπροσωπική επαφή είναι στοιχεία που βοηθούν 
στην επιτυχημένη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. Για τον λόγο αυτό, ο χώρος 
συζητήσεων (Sonshi Forum) προσφέρεται για την διατύπωση ερωτήσεων και 
απόψεων, την κατάθεση προτάσεων βελτίωσης των μεταφρασμένων έργων που 
παρέχονται και του συγκεκριμένου ιστοχώρου.

• Η διατήρηση της διαύγειας πνεύματος για την λήψη σημαντικών αποφάσεων σε κάθε 
περίπτωση πραγματοποιείται, σύμφωνα με την Sonshi.com, με την καθημερινή 
ενημέρωση. Στην παροχή καθημερινών συμβουλών με σκοπό την διαρκή εγρήγορση 
των ενδιαφερομένων η Sonshi.com προτείνει τη μόνη «επί ανταλλάγματος» παροχή 
υπηρεσίας.

• Η οργάνωση των κινήσεων και ο προγραμματισμός αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά 
του σύγχρονου επιτυχημένου μάνατζερ. Για το λόγο αυτό η Sonshi.com προτείνει τη 
διαχείριση χρόνου μέσα από την επιλογή "To Do List' μέσω ενός εύχρηστου 
ημερολογίου για την τακτοποίηση συναντήσεων και την ανάληψη εργασιών.

• Η διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση δεν προτείνεται μόνο από την Sonshi.com 
και τον Sun-tzu, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των
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κατάλληλων μελλοντικών κινήσεων, δεδομένων των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα 

σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η ιστοσελίδα Sonshi.com φιλοξενεί με τον 
καλΐπχρο τρόπο τις αρχές του Sun-tzu, προσφέροντας τρόπους με τους οποίους οι αρχές 
αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και να υπηρετήσουν τις ανάγκες του σύγχρονου 
μάνατζερ. Επιπλέον, γίνεται φανερή η προσπάθεια των υπευθύνων στήριξης της 
ιστοσελίδας να μεταφέρουν στα πλαίσια των σύγχρονων επιχειρήσεων χαρακτηριστικά, 
όπως η οργάνωση και διαχείριση χρόνου, η ενημέρωση για τις γενικότερες εξελίξεις του 
επιχειρησιακού κόσμου, απαραίτητα για την επιτυχή συμμετοχή και εμπλοκή στις συνεχείς 
και μακροπρόθεσμες επιχειρησιακές εμπλοκές.

6.2.3. War, Chaos and Business f www.belisarius.conO

Η ιστοσελίδα (Βλέπε Παράρτημα) αποτελεί προϊόν της Kettle Creek Corporation, 
μιας μικρής επιχείρησης στην Νεβάδα της Αμερικής που δραστηριοποιείται στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα από στρατηγικές και μεθόδους γνωστού Αμερικανού 
υπεύθυνου στρατηγικών θεμάτων, τον Col John R. Boyd, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις 
απόψεις περί προβλέψεων στρατηγικών κινήσεων των ανταγωνιστών.

Η εταιρία αναγνωρίζει ότι η ευστροφία και η ευκινησία αποτελούν σημαντικές 
προϋποθέσεις για μια σύγχρονη επιχείρηση προκειμένου να αντεπεξέλθει στον 
ανταγωνισμό του κλάδου ή της βιομηχανίας, και συγκεκριμένα στις συνεχείς επιθέσεις που 
δέχεται. Η ενεργοποίηση και λειτουργία της ιστοσελίδας βρίσκεται στο γεγονός ότι τόσο 
στην παραδοσιακή μορφή της πολεμικής διένεξης, όσο και κατά την εφαρμογή της 
επιχειρησιακής στρατηγικής, η ευκολία στους ελιγμούς των κινήσεων προσφέρει σε κάθε 
εταιρία τη δυνατότητα εμπλοκής και πανικού της αντίθετης πλευράς, με τελικό 
αποτέλεσμα την επιθυμητή διαμόρφωση της αγοράς και την κυριαρχία στο μυαλό του 
καταναλωτή. Η Kettle Creek Corporation εμφανίζεται να στηρίζει μερικώς τις παρεχόμενες 

σε άλλες επιχειρήσεις συμβουλές, στις αρχές του Sun-tzu και συγκεκριμένα στο πνεύμα 
εμπιστοσύνης μεταξύ του «στρατηγού» και των «στρατιωτών», την ανάγκη για 

διατήρηση του ηθικού σε υψηλό επίπεδο, καθώς και την διαύγεια πνεύματος.

Οι επιλογές που δίνονται από την ιστοσελίδα στο χρήστη είναι οι ακόλουθες:
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• ενημέρωση στη βασική θεματολογία που αφορά στη Θεωρία της επίθεσης μέσω 
ελιγμών (Theory of Maneuver Conflict), την προετοιμασία της επιχείρησης 
προκειμένου να επιτύχει στην εφαρμογή της κίνησής της, τη σημασία της καινοτομίας 
και του πειραματισμού

• πληροφόρηση για τον τρόπο εφαρμογής της παραπάνω βασικής θεωρίας στις 
σύγχρονες επιχειρήσεις μέσα από άρθρα και αναλύσεις περιπτώσεων

• αναζήτηση μεταξύ των περιεχομένων και των καταχωρημένων στην ιστοσελίδα 
ανακοινώσεων και άρθρων

• ενημέρωση και δυνατότητα οργάνωσης σεμιναρίων επιμορφωτικού χαρακτήρα με 
θέματα που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της επιχείρησης που το αναζητά. Ως 
ενδεικτικά θέματα που αναλύθηκαν σε πραγμστοποιηθέντα κατά το παρελθόν 
σεμινάρια παρουσιάζονται τα ακόλουθα:

- Εισαγωγή στη Θεωρία της Διαμάχης του Boyd

- Επίθεση μέσω ελιγμών και οι επιχειρήσεις

- «Διοίκηση και έλεγχος» για τις επιχειρήσεις

- Εφαρμογή της στρατηγικής

• Σύνδεση με συναφούς περιεχομένου ιστοσελίδες, με σκοπό την παροχή μιας 
συνολικής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης προς τον ενδιαφερόμενο μάνστζερ

• Διατύπωση προτάσεων για τη διοργάνωση γεγονότων και εκδηλώσεων

6.2.4. Official Guerrilla Marketing Coaching Site (www.amarketinacoach.conO

Η ομάδα της Guerrilla Marketing Coach στηρίζεται στις 
αρχές και τις απόψεις του πιο σύγχρονου θεωρητικού του 
μάρκετινγκ, τον Jay Conrad Levinson, ο οποίος αποτελεί 
δριμύτατος υποστηρικτής της «Marketing-as-Warfare Metaphor» 
και συγκεκριμένα της στρατηγικής κίνησης του ανταρτοπόλεμου. 
Αποστολή της Guerrilla Marketing Coach ομάδας είναι η παροχή 

στους πελάτες της των καλύτερων στρατηγικών κινήσεων και τακτικών μάρκετινγκ με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος και την εγγύηση της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. 
Όραμα της ομάδας είναι η ποσοτική βελτίωση των στόχων των μικρών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με την εφαρμογή της φιλοσοφίας και στρατηγικής της ομάδας.
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Είναι χρήσιμο στο σημείο αστό να διατυπωθεί η έννοια της καθοδήγησης 
{coaching), όπως γίνεται κατανοητή και χρησιμοποιείται από την εν λόγω ομάδα 
εκπαιδευτών. Πρόκειται για μια μορφή δυναμικής και επαγγελματικής συνεργασίας που 
επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση των στόχων, του οράματος και των επιθυμιών της 
μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης. Η καθοδήγηση διαφέρει από την συμβουλευτική 
υπηρεσία, αφού ο καθοδηγητής δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση άλλων και στη 
συνέχεια αποχωρεί, αλλά μένει δίπλα στον καθοδηγούμενο ώστε να βοηθήσει σε κάθε 
δυσκολία και μέχρις ότου οι καταστάσεις εγγυηθούν την επιτυχία του στόχου της 
επιχείρησης. Βάση της επιτυχίας του στόχου ή των στόχων είναι η ανάπτυξη νέων 
ικανοτήτων που επιβάλλονται από τις νέες ανακατατάξεις και εξελίξεις του επιχειρησιακού 
κόσμου. Παράλληλα, επιδιώκεται η μεταφορά αρχών που παραπαίουν στην «Marketing- 
as-sport Metaphor» με έμφαση στην ομαδικότητα, τον κοινό στόχο, οδηγώντας σε μία 
θετική και προς τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατάσταση {win-win situation). Με άλλα 
λόγια, διαφαίνεται μέσω της ιστοσελίδας, αλλά και το όνομα της Guerrilla Marketing 
Coach το γεγονός άτι τόσο η «Marketing-as-sport Metaphor» όσο και η «Marketing-as- 
Warfare Metaphor» βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισχύ στον επιχειρησιακό κόσμο.

Η συνεργασία μιας επιχείρησης με την Guerrilla Marketing Coach θα αποβεί 
ιδιαίτερα ωφέλιμη για την πρώτη, αφού:

• θα αντιμετωπίσει την ανάπτυξή της ως υψηλής προτεραιότητας ανάγκη

• θα αναλάβει άμεσα αποτελεσματικές και επικεντρωμένες στην εξέλιξη της επιχείρησης 
δράσεις

• θα αναπτύξει ένα νέο και συγκεντρωμένο στους στόχους της σχέδιο μάρκεπνγκ

• θα μετατρέψει τις αδυναμίες της σε δυνάμεις

• θα θέσει καλύτερους στόχους, αναφορικά με την πιθανότητα επίτευξής τους, με την 
βοήθεια του καθοδηγητή

Τα παραπάνω οφέλη θα επέλθουν στην επιχείρηση με την αποδοχή της 
συνεργασίας που προτείνεται, αφού η ομάδα της Guerrilla Marketing Coach προσφέρει:

• τις καλύτερες διαθέσιμες χαμηλούς κόστους και υψηλής απστελεσμστικστητας 
στρατηγικές και τακτικές

• την αποκλειστικότητα των γνώσεων και την αξιοπιστία των εκπαιδευτών

• τις πλέον αποδεδειγμένες μεθόδους αύξησης των κερδών των ενδιαφερομένων 
επιχειρήσεων
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• το απαραίτητο υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που προβλέπεται να 
λειτουργήσει συμπληρωματικά στην επίθεση της επιχείρησης

• έναν οδηγό παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων της 
χρησιμοποιούμενης στρατηγικής μέσω συνεχούς ελέγχου εβδομαδιαίας βάσεως

6.2.5. Guerrilla Group fwww.auerrillaaroup.com)

THE GUERRILLA GROUP *
H The Guerrilla Group Inc. αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία παροχής 

εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στοχεύοντας στην αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των πελατών της, δηλαδή μικρών επιχειρήσεων, προσφέροντας δυναμικούς 
τρόπους και στρατηγικές κινήσεις που θα τις βοηθήσουν να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα 
κέρδη τους. Η ιστοσελίδα της The Guerrilla Group Inc. (Βλέπε Παράρτημα) αποτελεί 
χαρακτηριστική απόδειξη της σημασίας που δίνεται σήμερα από τις σύγχρονες 
επιχειρήσεις στην στρατηγική κίνηση του ανταρτοπόλεμου, ως μέσο μιας μικρότερης 
επιχείρησης για την πλήξη της επιχείρησης-ηγέτη του κλάδου ή της βιομηχανίας. Η 
διαπίστωση αυτή είναι εμφανής στην εισαγωγική σελίδα του ιστοχώρου, αφού ο 
«αντάρτικος» χαρακτήρας μεταφέρεται στον τομέα των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, 
στον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, καθώς και στον τρόπο οργάνωσης της 
απομακρυσμένης πώλησης (teleselling) και των εκθεσιακών πωλήσεων {trade shows).

Σύμφωνα με την The Guerrilla Group Inc., η επιτυχής εφαρμογή του 
ανταρτοπόλεμου προϋποθέτει από την επιχείρηση-«αντάρτη» τον εντοπισμό των 
δυνατών και αδύνατων σημείων της ηγέτιδας, αλλά και της ιδίας επιχείρησης. Επίσης, 
διαφαίνεται και η συμφωνία με την άποψη ότι προκειμένου να εμπλακεί μια επιχείρηση σε 
μια διαμάχη, οφείλει πρωτίστως να οργανώσει και να ενδυναμώσει την εσωτερική της 
δομή και τα τμήματα του οργανογράμματος της τα οποία θα αναλάβουν τον κυρίαρχο 
ρόλο στην διεξαγωγή του ανταρτοπόλεμου. Ο λόγος γίνεται για τα τμήματα των 
πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών.

Ο τρόπος που προσφέρεται από την The Guerrilla Group Inc. για την υποβοήθηση 
της μικρής επιχείρησης να αντεπεξέλθει στο στόχο της και να αυξήσει κέρδη και αξία 
πωλήσεων, είναι τα εκπαιδευτικά και οργανωτικά σεμινάρια τόσο προς τους 

εργαζόμενους, όσο και προς τους μάνστζερε της επιχείρησης, προσαρμοσμένα στις
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ανάγκες της τελευταίας. Κάθε πρόγραμμα ή σεμινάριο που διοργανώνεται είναι 
προσαρμοσμένο στην γλώσσα επικοινωνίας/συναλλαγών και στη βιομηχανία όπου ανήκει 
η επιχείρηση, ενώ παρέχεται με πλήρη εγγύηση επιτυχίας την επιστροφή χρημάτων. Με 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά, και με βάση την πιο πρόσφατη ενημέρωση της 
ιστοσελίδας, προσφέρεται:

• Το καλύτερο σεμινάριο πωλήσεων στην Αμερική

Η αρχική ενημερωτική σελίδα του σεμιναρίου αποδεικνύει την οργάνωσή του, τα 
μεθοδευμένα βήματα εκμάθησης από τους εισηγητές του. Εντοπίζονται τα σημαντικότερα 
«όπλα» πωλήσεων της επιχείρησης-αντάρτη που παρουσιάζονται με ιδιαίτερα αυστηρό και 
μεθοδευμένο τρόπο. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

- Δέκα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων πωλητών-ανταρτών

- Πενήντα καινοτόμα εργαλεία που επιδιώκουν την δημιουργία θετικών 
προοπτικών

- Δέκα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα που αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα 
για κυριαρχία στην αγορά και το μυαλό του καταναλωτή

- Ένα μοντέλο ανθρώπινης συμπεριφοράς

- Τρεις γνωστοί τύποι προοπτικών/ αναγκών και τρόποι για την πώληση ή την 
δημιουργία τους

- Δύο λέξεις που μπορούν να καθοδηγούν και να επιφέρουν σε τάξη οποιαδήποτε 
στιγμή

- Δύο μυστικά όπλα που αποτελούν πάντα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον 
κάτοχό τους

- Έξι μοναδικά βήματα που βοηθούν στην παρακολούθηση των απόψεων του 
κοινού για το προϊόν προς πώληση

- Τέσσερα είδη επικοινωνίας που βοηθούν στην αποτελεσματική αποτύπωση από 
το δυνητικό πελάτη του διαφημιστικού μηνύματος

- Τρία είδη αντιδράσεων και τρόποι απάντησης σε αυτούς, πριν ακόμα 
διατυπωθούν

- Δεκατέσσερα απλά εργαλεία της ψυχολογίας για τον επηρεασμό τρίτων
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Επιπλέον, προσ(ρέρονται και παρουσιάζονται συνοπτικά στην αρχική σελίδα του εν λόγω 
σεμιναρίου οκτώ βασικές τακτικές για επιθετικές πωλήσεις. Συγκεκριμένα, προτείνονται 
τρόποι επιβολής στους δυνητικούς πελάτες, όπως:

- Δημιούργησε την προοπτική για την πραγματοποίηση μιας συνάντησης με τον 
πελάτη

- «Κλείσε» κάθε αγορά πριν ακόμα γίνει η συνάντηση και η παρουσίαση των 
προϊόντων

- Προσπάθησε να ανταποκριθείς σε ασυνείδητες ανάγκες και ανησυχίες που δεν 
έχουν ακόμα διατυπωθεί

- Χρησιμοποίησε μέσα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας

- Εντόπισε το άτομο που πραγματικά λαμβάνει τις αγοραστικές αποφάσεις και 
απηύθυνε σε αυτό ιδιόχειρη επιστολή από τον μάνατζερ

- Στρατολόγησε «επιθετικά» άτομα για την επίτευξη των στόχων σου

- Εξασφάλισε τις μελλοντικές πωλήσεις σου

- Δημιούργησε τις προοπτικές ώστε τελικά ο πελάτης να αναζητά το κλείσιμο της 
συμφωνίας

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του σεμιναρίου που αναφέρεται στο βασικό Τμήμα 
Πωλήσεων της επιχείρησης, η υιοθέτηση και εφαρμογή των παραπάνω αρχών θα 
βοηθήσουν στον πραγματικό πια «αντάρτη» να επιτύχει τους στόχους του που δεν είναι 
άλλοι από την ανάπτυξη σημαντικού μεγέθους πιστό πελατολόγιο που θα σημειώνουν 
επαναλαμβανόμενες αγορές, την πραγματοποίηση σημαντικών κερδών και τη δημιουργία 
της επιθυμητής φήμης και εικόνας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου.

• Ένα ειδικό πρόγραμμα για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Μέσα από ένα πρόγραμμα τετράωρης εκπαίδευσης το προσωπικό της επιχείρησης που 
έρχεται άμεσα σε επαφή με τους πελάτες της επιχείρησης μαθαίνει τρόπους 
αντιμετώπισης των ευχαριστημένων ή, ακόμα και, των δυσαρεστημένων πελατών, έτσι 
ώστε η τελική συμπεριφορά των πωλητών να είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή. Είναι φανερό ότι 
η επαφή με τον πελάτη είναι αυτή που τελικά θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων και 
θα δημιουργήσει την επιθυμητή εικόνα της επιχείρησης και της οργάνωσής της προς το 
καταναλωτικό κοινό και τους ανταγωνιστές της.

• Περισσότερα από είκοσι διαφορετικά προγράμματα για το Τμήμα Πωλήσεων
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Στα πλαίσια του συγκεκριμένου συνόλου ολιγόωρων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
της επιχείρησης προγραμμάτων/ σεμιναρίων, προσφέρονται συμβουλές που αφορούν:

- την συμπεριφορά των πωλητών έναντι των πελατών μέσω εντοπισμού των 
λαθών που συνήθως πραγματοποιούνται από τους πρώτους και των τρόπων 
διαχείρισης προβλημάτων

- την αδυναμία πωλητών στην διεκπεραίωση σημαντικών λειτουργιών ή την 
εφαρμογή συγκεκριμένων τακτικών επικοινωνίας που έρχονται σε αντίθεση με τις 
ηθικές αρχές τους

- τη διερεύνηση πληροφοριών για τους ανταγωνιστές και τα σχέδιά τους με την 
χρήση συμβατικών και νόμιμων μέσων

- την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων μέσω χρήσης των διαθέσιμων 
τεχνολογικών επιτευγμάτων επικοινωνίας (e-mail, voice-mail, Internet) για άμεση 
και προσωπική επαφή με τους πελάτες και διείσδυση στους χώρους λήψης 
αγοραστικής απόφασης

- την διαχείριση του χρόνου του τμήμστος πωλήσεων και την εκπαίδευση του 
προσωπικού για αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων υπερφόρτωσης 
εργασίας και δυναμικής παρουσίας των ανταγωνιστών

Επιπρόσθετα, είναι χρήσιμο να σημειωθεί το σημαντικότερο προσφερόμενο προϊόν ή 
υπηρεσία που παρέχεται από το The Guerrilla Group Inc.. Πρόκειται για έναν οδηγό επτά 
βημάτων για τη δημιουργία ενός Marketing Plan στηριζόμενο στις αρχές του 
ανταρτοπόλεμου και στις τρέχουσες ή μακροχρόνιες ανάγκες της επιχείρησης.

• Πέντε μαχητικά εκπαιδευτικά προγράμματα μόνο για τους μάνατζερε

Η The Guerrilla Group Inc. αναγνωρίζει το ρόλο του μάνστζερ και δίνει ιδιαίτερη σημασία 
σε βασικά χαρακτηριστικό του που συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων 
της επιχείρησης που διοικεί. Συγκεκριμένα, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ικανότητα 
διαχείρισης έκτακτων ή χαοτικών καταστάσεων, οργάνωσης αποτελεσματικών 
συναντήσεων στελεχών και εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε να γίνεται εξοικονόμηση 
χρόνου, βελτιστοποίηση του τρόπου επικοινωνίας, ολοκλήρωση των προγραμματισμένων 
εργασιών. Με άλλα λόγια, τα προγράμματα που παρέχονται από την The Guerrilla Group 
Inc. απευθύνονται σε τωρινούς και μελλοντικούς μάνατζερς που θα αναλάβουν το έργο 
του στρατηγικού σχεδιασμού, της οργάνωσης κινήσεων και καθημερινών εργασιών, τη 
γενικότερη διοίκηση, τον έλεγχο των λειτουργιών, την ενθάρρυνση των απασχολούμενων
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σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, καθώς και τη στρατολόγηση νέων στελεχών. Η 
διαρκής ενημέρωση και εγρήγορση των στελεχών είναι κάποια επιπρόσθετα στοιχεία που 
επιβάλλονται στο σύγχρονο «αντάρτη». Για το λόγο αυτό η The Guerrilla Group Inc. 
προσφέρει πρόσβαση των χρηστών της στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο της ιστοσελίδας, 
καθώς και τη δυνατότητα εβδομαδιαίας συμβουλευτικής υπηρεσίας που παρέχεται στο 

χρήστη μέσω e-mail.

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η βάση οργάνωσης της συγκεκριμένης 
ιστοσελίδας βρίσκεται στην πίστη και πλήρη κατανόηση της σημασίας του 
ανταρτοπόλεμου, της αποτελεσματικότητας του και των προϋποθέσεων επιτυχίας του. Για 
τον λόγο αυτό, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες στη βελτίωση της 
εσωτερικής δομής της επιχείρησης, δίνοντας σημασία στις απαιτούμενες ικανότητες τόσο 
των υψηλόβαθμων στελεχών, όσο και εκείνων που έρχονται σε άμεση επαφή με τους 
τελικούς καταναλωτές ή τους προμηθευτές και συνεργάτες της επιχείρησης.

6.2.6. Army PaYS (www.armvpavs.conO

Το πρόγραμμα PaYS (Partnership for Youth Success) αποτελεί μια πραγματική 
απόδειξη της ισχύος της «Marketing-as-Warfare metaphor». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 
που αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή εξειδικευμένους εργάτες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και δυναμικές προσωπικότητες, και μεγάλες επιχειρήσεις που αναζητούν εργατικό 
δυναμικό ικανό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασιακής θέσης που θα αναλάβουν.

Ειδικότερα, το PaYS\sioQ από μια βάση δεδομένων προσπαθεί να προμηθεύσει τις 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με άτομα ιδιαίτερων ικανοτήτων και 
εξαιρετικής εκπαίδευσης. Τα άτομα αυτά, άντρες και γυναίκες, έχουν καταταγεί στον 
αμερικανικό στρατό και έχουν λάβει την εκπαίδευση των πεζοναυτών, με αποτέλεσμα, 
εκτός των τεχνικών ικανοτήτων που έχουν αναπτύξει, να χαρακτηρίζονται από στοιχεία 
που αναζητούνται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είναι από τις πλέον γνωστές και δραστηριοποιημένες 
παγκοσμίως, όπως η Goodyear Tire & Rubber Co. και η Deere Co., που αναγνωρίζουν 
την προσφορά του αμερικανικού στρατού στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων
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απαραίτητων για την ανάπτυξη του επιχειρησιακού κόσμου. Το αποτέλεσμα είναι, μετά 
από αμοιβαία συμφωνία συνεργασίας των δύο μερών, στις επιχειρήσεις να 
«στρατολογηθούν» άτομα με τεχνικές ικανότητες που μπορούν με ευκολία να 
προσαρμοστούν στις ηθικές αρχές μιας επιχείρησης και στην ομαδική εργασία, να 
επικοινωνήσουν με τους ανώτερους τους στην επιχείρηση, να «υπηρετήσουν» με πίστη 
και αφοσίωση το όραμα της εταιρίας και να εργαστούν με σκοπό την εκπλήρωση των 
στόχων της. Με τον παραπάνω τρόπο, οι επιχειρήσεις αντιλαμβανόμενες τις εξελίξεις του 
επιχειρησιακού κόσμου, κατανοούν τις απαιτήσεις για κυριαρχία στην αγορά και 
αναγνωρίζουν την συμβολή σε αυτόν τον σκοπό του ανθρώπινου δυναμικού που 
προσφέρεται μέσα από το πρόγραμμα PaYS.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε αποδεικνύεται ότι η ισχύς της «Marketing-As- 
Warfare Metaphor» είναι δεδομένη στο εξωτερικό, και κυρίως στην Αμερική. Η 
διαπίστωση που μπορεί να γίνει στο σημείο αυτό αφορά τη δυναμική της μεταφοράς και 
τον τρόπο με τον οποίο αυτή εμφανίζεται στην καθημερινή της εφαρμογή. Συγκεκριμένα, 
γίνεται φανερό από τις ιστοσελίδες που περιγράφηκαν παραπάνω ότι ο σύγχρονος 
επιχειρησιακός ανταγωνισμός του εξωτερικού έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Έχει πάρει την μορφή του ανταρτοπόλεμου (Guerrilla Warfare).

• Τονίζεται ο νόμιμος και ηθικός χαρακτήρας τω χρησιμοποιούμενων από τις 
επιχειρήσεις μέσων.

• Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 
ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα ενέργειες, όπως η διοργάνωση της εσωτερικής δομής 
τους, η εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών τους, να αναλαμβάνονται από 
εταιρίες παροχής «συμβουλευτικών» υπηρεσιών.

6.3. Εφαρμογή της «Marketing-As-Warfare Metaphor» στο εσωτερικό - Η 
περίπτωση της COSMOTE

Η εταιρία κινητής τηλεφωνίας COSMOTE επιλέχθηκε να εξεταστεί ως παράδειγμα 

του τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής της «Marketing-As-Warfare Metaphor» στην 
Ελλάδα για τους ακόλουθους λόγους:

• Ανήκει σε ένα σχετικά νέο κλάδο, αυτό των εταιριών κινητής τηλεφωνίας

• Πρόκειται για σχετικά νεαρή στην ηλικία εταιρία στον κλάδο
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• Είναι από τις καλύτερα οργανωμένες εταιρίες, με καθορισμένους στόχους, αποστολή 
και όραμα

• Είναι στελεχωμένη από άτομα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εμπειριών τόσο σε 
εταιρίες του κλάδου, όσο και σε σύγχρονες τεχνολογίες

• Χαρακτηρίζεται από οργανωμένη δομή και μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδίασμά

Η εξέταση της περίπτωσης της συγκεκριμένης εταιρίας θα γίνει μέσα από την 
περιγραφή των βασικών της χαρακτηριστικών (όραμα, αποστολή, στόχοι, ανθρώπινο 
δυναμικό), των κύριων ορόσημων στη μέχρι τώρα εξέλιξή της, παρακολούθηση των 
κινήσεων της έναντι των ανταγωνιστών. Θα ακολουθήσει μικρή ανάλυση για τον κύριο 
ανταγωνιστή της, την εταιρία PANAFON-VODAFONE.

6.3.1. Η εταιρία COSMOTE

f
H εταιρία COSMOTE, ξεκίνησε την εμπορική της

λειτουργία τον Απρίλιο του 1998, ως αποτέλεσμα 
συνεργασίας του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

Mtlfiflljii ΙΟ ΟφίΟ (ΟΤΕ) και της Telenor-B Invest AS (θυγατρική της 
Νορβηγικής Telenor) με συμμετοχή των δύο εταιριών στο 

μετοχικό κεφάλαιο της COSMOTE της τάξης του 70% και 30% αντίστοιχα.

Οι βασικοί ανταγωνιστές της COSMOTE που προϋπήρχαν της εταιρίας και 
απστέλεσαν τους πρωτοπόρους στη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι 
η STET Hellas και η PANAFON-VODAFONE. Οι δύο εταιρίες κστόφεραν να στηρίξουν την 
ανταγωνιστική τους θέση στον κλάδο μέχρι το 2000 μέσω της φήμη τους ως 
πρωτοεμφανιζόμενες εταιρίες στον κλάδο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο κστέληξε 
στην κυριαρχία την PANAFON-VODAFONE η οποία, με την εισαγωγή της COSMOTE στον 
κλάδο, απστέλεσε τον κύριο ανταγωνιστή της δεύτερης. Αν και η σύστασή της COSMOTE 
πραγματοποιήθηκε πέντε χρόνια μετά τους ανταγωνιστές της σε χρονικό διάστημα τριών 
ετών και χάριν της επιτυχούς εφαρμογής συνόλου στρατηγικών κινήσεων, κατάφερε να 
κατακτήσει την ηγετική θέση στον κλάδο των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, όχι μόνο σε 
αριθμό συνδρομητών, αλλά και σε κερδοφορία.

Στόχος της εταιρίας της COSMOTE είναι «να κάνει την κινητή τηλεφωνία προσιτή 

σε κάθε Έλληνα». Το όραμά της είναι η εδραίωση της κυριαρχίας της σε συνδρομητές, 
ποιότητα υπηρεσιών και κερδοφορία ώστε να αναδειχθεί η εταιρία ως μία από τις
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καλύτερες στον κλάδο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να συνεχίσει να παρέχει διαρκή 
αυξανόμενη αξία προς τους μετόχους της.

Η επίτευξη του στόχου της δρομολογείται με την ανάληψη κάθε δραστηριότητας 
συναφούς προς τις ασύρματες, κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, περιλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων στους τομείς της ηλεκτρονικής και πληροφορικής εν γένει, μέσω 
αξιοποίησης κάθε συμφέρουσας ευκαιρίας στην αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη αγορά 
κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η στρατηγική της εταιρίας, όπως 
δηλώνεται επίσημα και διαφαίνεται από τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει, διαμορφώνεται 
στους εξής άξονες:

• Πλήρης αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που παρέχει η τεχνολογική υπεροχή του 
δικτύου της εταιρίας

• Συνέχιση της απλής και ξεκάθαρης τιμολογιακής πολιτικής

• Ανάπτυξη και προώθηση προηγμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, προσβάσιμων 
από το σύνολο της πελατειακής βάσης

• Αύξηση εσόδων από εταιρικούς πελότες

• Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών και διατήρηση του δείκτη 
αποσυνδέσεων σε χαμηλά επίπεδα

• Περαιτέρω βελτίωση της επικοινωνίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
COSMOTE, βελτιστοποίηση και επέκταση του δικτύου πωλήσεων και διανομής

• Αύξηση εσόδων από υπηρεσίες περιαγωγής (roaming)

• Ανάπτυξη υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου

• Συνέχιση της πολιτικής για επιλεκτικές επενδύσεις στο εξωτερικό

Προκειμένου η εταιρία να επιτύχει την εκπλήρωση του στρατηγικού της στόχου, 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη στελέχωση της με έμπειρα στελέχη ικανά να συνεισφέρουν 
στην απρόσκοπτη ανάπτυξη της εταιρίας σε όλα τα επίπεδα. Από την αρχή της 
λειτουργίας της (1998) το στελεχιακό της δυναμικό έχει αυξηθεί ραγδαία και ανέρχεται, 
στα τέλη του 2001, σε 1.533 άτομα συνολικά. Ο μέσος όρος προϋπηρεσίας των 
υπαλλήλων της εταιρίας είναι περίπου 7 χρόνια, ενώ το εκπαιδευτικό επίπεδο του 
ανθρώπινου δυναμικού της βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όπως αποδεικνύεται 
στο παρακάτω σχήμα, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την εταιρία στη διαρκή 
εκπαίδευση του προσωπικού της σε θέματα νέων τεχνολογιών και διοίκησης, όπως 
αξιολόγησης προσωπικού, επικοινωνίας, ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών, τεχνικής
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εκπαίδευσης στο σύστημα DCS 1800 και χρήση της νέας μεθόδου e-learning. Η 

διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού επιπέδου στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας για το 

2001 εμφανίζεται διαγραμματικά στο σχήμα που ακολουθεί.

Το κοινό-στόχος της COSMOTE είναι ευρύτατο και καλύπτει όλες τις ηλικίες και τα 

φύλα χρηστών κινητής τηλεφωνίας. Η ευκολία χρήσεως των υπηρεσιών που 

προσφέρονται κάνει προσιτή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, ενώ οι δραστηριότητες του 

κάθε ανθρώπου, όπως μαθητής, φοιτητής, εργαζόμενος, επιχειρηματίας, καλύπτονται και 

διευκολύνονται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα της ευρύτητας του 

πελατειακού κοινού έχει οδηγήσει την εταιρία στη δημιουργία και εισαγωγή στη γκάμα 

προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, τρία βασικά προϊόντα με βασικό χαρακτηριστικό το 

διαρκή εμπλουτισμό των υπηρεσιών που παρέχονται και τη διαφοροποίηση του κοινού 

στο οποίο απευθύνονται. Συγκεκριμένα:

COSMOKAPTA: Πρόκειται για την «έξυπνη λύση» των χρηστών κινητής τηλεφωνίας. 

Παρέχονται οι υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσης (δωρεάν σε όλα τα πακέτα), γραπτών 

μηνυμάτων, προσωπικού τηλεφωνητή, περιαγωγής, καθώς και η ομπρέλα υπηρεσιών 

MyCosmos. Διατίθεται με τις πιο αξιόπιστες συσκευές της αγοράς, ενώ μπορεί να 

λειτουργήσει με οποιαδήποτε συσκευή.

WHAT'S UP: Πρόκειται για το «εργαλείο των νέων» (The Youth Tool) σε ιδιαίτερα 

χαμηλή και προσιτή για τους νέους τιμή, δεδομένων των υπηρεσιών που προσφέρονται: 

αναγνώριση κλήσεων (δωρεάν σε όλα τα πακέτα),γραπτά μηνύματα, προσωπικός 

τηλεφωνητής, περιαγωγή, ομπρέλα υπηρεσιών MyCosmos, δυνατότητα Chat. Είναι η 

πρώτη καρτοκινητή τηλεφωνία με την οποία μπορεί ο χρήστης να συνομιλήσει («να κάνει 

Chat»), χωρίς να χρειάζεται PC ή Internet Service Provider. Επίσης προσφέρεται με
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κλιμακωτή χρέωση στα γραπτά μηνύματα, κάνοντας το ελκυστικό προς τους νέους σε 
ηλικία χρήστες του προϊόντος. Διατίθεται με τις πιο αξιόπιστες συσκευές της αγοράς, ενώ 
μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήπστε συσκευή.

COSMOTE BUSINESS SOLUTIONS: Πρόκειται για Εταιρικό Προγράμματα και 
υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν ολοκληρωμένες και οικονομικές 
λύσεις εταιρικής επικοινωνίας, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε 
επιχείρησης. Προσφέρονται, μεταξύ άλλων, χαμηλή χρέωση, χρήση νέων τεχνολογιών 
(HSCSD & GPRS) για υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, υπηρεσία εξυπηρέτησης 
μεγάλων πελατών (με ειδικό τετραψήφιο νούμερο επικοινωνίας). Το κοινό-στόχος του 
προϊόντος είναι οι επιχειρηματίες που αναζητούν την αξιόπιστη και οικονομική διαχείριση 
του χρόνου και επικοινωνία για την επιχείρησή τους.

Η μεταβολή που επέλθει στα βασικά μεγέθη του κλάδου και στα μερίδια αγοράς 
των τριών ανταγωνιστικών εταιριών του κλάδου, από την εμπορική λειτουργία της 
COSMOTE, διαφαίνεται στους τρεις ακόλουθους πίνακες:

Συνδρομητές Ynr ρεσιών βάσει Συμβολαίου
1999 20013 2001

COSMOTE 677.766 37% 1.205.065 49%) 1.461.767 50%ο
PANAFON-
VODAFONE 714.118 39% 740.428 30%> 810.198 28%>

STET 449.281 24% 517.378 21% 662.763 23%>
ΣΥΝΟΛΟ 1.841.165 100Ψο 2.462.871 ΙΟΟΨο 2.934.728 100°/ο

Χοήστες Υπηρεσιών Προπληρωμένης Κινητής ' ηλεφωνίας
1999 2000 2001

COSMOTE 370.586 18% 855.946 25%) 1.481.765 29%ο
PANAFON-
VODAFONE 949.091 46% 1.485.741 43%) 2.074.674 41%)

STET 733.470 36% 1.128.014 33% 1.472.575 29%ο
ΣΥΝΟΛΟ 2.053.147 ΪΟΟ°/ο 3.469.701 100°/ο 5.029.014 ΙΟΟΨο

Σύνολο Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα
1999 2000 2001

COSMOTE 1.048.352 27%> 2.061.011 35% 2.943.532 37%)
PANAFQN-
VODAFONE

1.663.209 43%) 2.226.169 38%) 2.884.872 36Ψο

STET 1.182.751 30%) 1.645.392 28%) 2.135.338 27%ο
ΣΥΝΟΛΟ 3.894.312 100°/ο 5.932.572 100°/ο 7.963.742 ΙΟΟΨο
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Η διεισδιττικότητα της εταιρίας στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα 
διαφαίνεται, επιπρόσθετα, από τον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο γίνεται αναφορικά 
σε χαρακτηριστικά και προσαρμοσμένα μεγέθη ανάπτυξης των εταιριών του 
συγκεκριμένου κλάδου. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παραπάνω μεγέθη για την εταιρία και 
συγκριτικά πάντοτε με το σύνολο της ελληνικής αγοράς, από την έναρξη λειτουργίας της 

(Απρίλιος 1998).

Σύνολο πελατών αρχής περιόδου
1998 1999 2000 2001

0 298,838 1,048,352 2.061.011
Σύνολο νέων συνδέσεων 298.838 749,514 1,012.659 882.521
Σύνολο πελατών τέλους περιόδου 298.838 1.048.352 2.061.011 2.943.532
Αριθμός πελατών βάσει συμβολαίου 262.154 677.766 1.205.065 1.461.767
Αριθμός πελατών προπληρωμένης 
κινητής τηλεφωνίας

36.684 370.586 855.946 1.481.765

Ποσοστιαία αύξηση πελατών - 251% 97% 43%
Δείκτης αποσυνδέσεων ί1-) 3,25% 7,50% 13,20% 19,80%
Μέγεθος ελληνικής αγοράς κινητής 
τηλεφωνίας ®

2.055.884 3.894.312 5.932.572 7,963.742

Μερίδιο αγοράς COSMOTE 14,5% 26,9% 34,7% 37,0%
Βαθμός διείσδυσης COSMOTE (4) 3% 10% 19% 27%
Βαθμός διείσδυσης κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα ^

21% 37% 54% 73%

(1) 0 δείκτης αποσυνδέσεων υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό αριθμό των ακούσιων και 
εκούσιων αποσυνδέσεων μας περιόδου με το μέσο αριθμό πελατών για την ίδια περίοδο
(2) Εκτήυηση βάσει στοιχείων της εταιρίας και δημοσιευμένων στοιχείων για τον αριθμό πελατών της 
PANAFON- VODAFONE και τηςθΤΕΤHetias Α,Ε.
(3) Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση τον αριθμό συνδρομητών της εταιρίας επί του 
συνολικού αριθμού συνδρομητών στην Ελλάδα
(4) 0 αρ/φός συνδρομητών της εταιρίας επί του πληθυσμού της Ελλάδας
(5) Ο συνολικόο ασιθυόο συνδοουπτών κνπτήο τπλεωωνίαο επί του πλπθυσυού τποΕλλόδασ

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η διαχρονική μεταβολή 
βασικών μεγεθών της εταιρίας, ο Κύκλος Εργασιών και το μερίδιο αγοράς της COSMOTE, 
από την αρχή λειτουργίας της εταιρίας (1998) και ως το πρώτο τρίμηνο του 2002 
(πρόσφατα στοιχεία).
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Τα δύο παραπάνω σχήματα και οι μεταβολές των μεγεθών που απεικονίζονται 
μπορούν να γίνουν άμεσα και εύκολα κατανοητά, σε συνδυασμό με μια αναφορά στα 
κυριότερα ορόσημα της εξέλιξης της εταιρίας. Γεγονότα που έχουν σηματοδοτήσει την 
πορεία την εταιρία αφορούν τόσο στην εισαγωγή στην ελληνική αγορά νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών, όσο και συμφωνίες ή συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:
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AekeuBoioc 1998: Εισαγωγή υπηρεσιών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας 
COSMOKAPTA - Ο αριθμός συνδρομητών φτάνει τις 300.000, μερίδιο αγοράς 14,5%

Auvoutrroc 2000: Επέκταση στα Βαλκάνια με την εξαγορά του 85% του μετοχικού 
κεφαλαίου της αλβανικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας AMC (ALBANIAN MOBILE 
COMMUNICATIONS Sh.a.) μέσω της κατά 97% θυγατρικής Cosmo-Holding Albania.

ΣεπτειιΒοκχ: 2000: Εισαγωγή της ομπρέλας υπηρεσιών "MYCOSMOS" (κινητή πύλη 
επικοινωνιών)

OcBoougoioc 2001: Ανάθεση στην εταιρία, σε κοινοπραξία με τον ΟΤΕ και την OTEnet, 
της Εθνικής Χορηγίας των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών.

A' Toiunvo 2001: Εγκατάσταση πανελλαδικού δικτύου GPRS και εκκίνηση της 
εμπορικής λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών. Παράλληλα παρουσιάζει σημαντικότατη 

αύξηση κερδοφορίας.

Maioc 2001; Εισαγωγή νέου πρωτοποριακού προϊόντος καρτοκινητής "WHAT'S UP" και 
υπηρεσία CHAT σε όλους τους συνδρομητές

Iouvioc 2001: Επέκταση υπηρεσιών "MYCOSMOS" με τη δημιουργία φωνητικής πύλης.

IouAioc 2001: Απόκτηση άδειας 3ης γενιάς (UMTS - Universal Mobile

Telecommunications Service)

OeBpouqpioc 2002: Μεταβίβαση στην εταιρία της άδειας Σταθερής Ασύρματης 

Πρόσβασης (LMDS) που κατείχε ο ΟΤΕ στα 25 GHz.

Η εταιρία COSMOTE δύναται, μεταξύ άλλων και σύμφωνα με το καταστατικό της, 
να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με οργανισμούς, εταιρίες, νομικά 
πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, να οδηγείται στη 
δυναμική ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βασίζονται στις τελευταίες τεχνολογίες. ’Ετσι, η 
COSMOTE από την εμπορική της λειτουργία και μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει σε 
συνεργασίες-κλειδιά με διαφορετικό κάθε φορά αντικείμενο. Οι συνεργασίες και οι βάσεις 
αυτών εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Συνεργαζόμενες Εταιρίες / Αντικείμενο Συνεργασίας
Χρόνος συνεργασίας

ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS 
Sh.a. (Αύγουστος 2000)

Επέκταση αγοράς στις Βαλκανικές Χώρες

NOKIA
(Νοέμβριος 2000)

Παροχή Τεχνολογικού εξοπλισμού
συστήματος GPPS (General Packet Radio 
Service)

Εφημερίδα ΝΑΥΓΕΜΠΟΡΙΚΗ 
(Απρίλιος 2001)

Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 
που εντάσσονται στην πύλη κινητών 
επικοινωνιών με το όνομα MyCosmos

ALPHA BANK & ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
(Απρίλιος 2001)

Δυνατότητα ανανέωσης χρόνου ομιλίας για 
τους πελάτες της COSMOKAPTA από το 
δίκτυο Αυτόματος Ταμιακών Μηχανών 
(ΑΤΜ) μέσω ειδικής εφαρμογής

ΔΙΑΛΟΓΟΣ & NUANCE 
(Μάιος 2001)

Δημιουργία φωνητικής πύλης MyCosmos 
(σύστημα αναγνώρισης και επεξεργασίας 
φωνής)

Total Care Network 
(Φεβρουάριος 2002)

Παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω της 
«Γραμμής Υγείας»

VIRGIN MEGASTORES 
(Φεβρουάριος 2002)

Νέα υπηρεσία «Ringtones & Logos», στα 
πλαίσια της ομπρέλας MyCosmos

FLASH MULTIMEDIA 
(Φεβρουάριος 2002)

Νέα υπηρεσία «Μουσικά Νέα», στα πλαίσια 
της ομπρέλας MyCosmos

MOTOROLA 
(Απρίλιος 2002)

Νέα υπηρεσία «Ποιος θέλει να γίνει 
εκατομμυριούχος», στα πλαίσια της 
ομπρέλας MyCosmos

Eurocom Expertise & Sportnews.gr 
(Μαϊος 2002)

Νέα υπηρεσία «Mundial», στα πλαίσια της 
ομπρέλας MyCosmos

MC.N (αποκλειστικά δικαιώματα MTV) 
(Ιούνιος 2002)

Νέα υπηρεσία «MTV Ringtones & Logos», 
στα πλαίσια της ομπρέλας MyCosmos

Flash.gr 
(Ιούλιος 2002)

Νέα υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», 
στα πλαίσια της ομπρέλας MyCosmos

Η COSMOTE, στα πλαίσια του οργανωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ που 
εμφανίζεται να υλοποιεί ιδιαίτερα επιτυχημένα μέχρι τα τέλη του 2001, εντάσσει δύο 
σημαντικές δράσεις. Η μία από αυτές αναφέρεται στο συγκεκριμένο σχέδιο προώθησης 
των προϊόντων και υπηρεσιών της, ενώ η δεύτερη αφορά στην προβολή της ευαισθησίας 
και της κοινωνικής της συνείδησης μέσω συμμετοχής σε χορηγίες διαφόρων γεγονότων.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προώθησης και προβολής των υπηρεσιών και προϊόντων 
της πραγματοποιείται μέσα από τον συνδυασμό χρήσης όλων των διαθέσιμων μέσων
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μαζικής και προσωπικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. ’Ετσι, παρατηρούμε την ιδιαίτερα 
συχνή διαφήμιση μέσω τηλεοράσεως της ομπρέλας MyCosmos και των 
συμπεριλαμβανομένων νέων υπηρεσιών, καθώς και των νέων τιμολογιακών προσφορών 
που πραγματοποιούνται κστά καιρούς, όπως περιόδους ύφεσης της χρήσης κινητής 
τηλεφωνίας, καλοκαιρινή περίοδο κ.ά., ενώ γίνεται εκμετάλλευση επικείμενων εθνικών 
γεγονότων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Από την άλλη, αντιπροσωπευτικό 
δείγμα της σε προσωπική βάση ενημέρωσης για τις νέες εξελίξεις και προσφορές της 
εταιρίας αποτελεί η αποστολή στους χρήστες μέσω συμβολαίου ενημερωτικού φυλλαδίου 
με τον τίτλο «(ΖοεπιοΝέα», που συνοδεύει το λογαριασμό χρέωσης (Βλέπε Παράρτημα).

Επιπλέον, σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας που εντάσσονται 
στις δράσεις βελτίωσης και διατήρησης της καλής φήμης της αποτελεί και η συμμετοχή 
της ως χορηγός σε ενέργειες τομέων, όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, ο αθλητισμός, η 
επιστήμη, το επιχειρείν, η κοινωνική στήριξη. Η πιο πρόσφατη και σημαντικότατη για την 
COSMOTE συμμετοχή της είναι ως Μέγας Χορηγός στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, 
με στόχο «την ανάπτυξη της κατάλληλης τηλεπικοινωνιακής υποδομής πριν και κατά τη 
διάρκεια των Αγώνων», καθώς και «στην όλη διοργάνωση παράλληλα με τη χορηγία 
Ολυμπιονικών, και διακεκριμένων αθλητών».

Η COSMOTE αποτελεί μια ιδιαίτερα δυναμική εταιρία που αναζητά νέες 
δραστηριότητες στο εσωτερικό και εξωτερικό. 'Ετσι, η διαρκής αναζήτηση τόσο στον 
Ελλαδικό χώρο, όσο και στις Βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Ρουμανία) την έχει οδηγήσει 
στο σχεδίασμά των ακόλουθων δράσεων:

• Εξαγορό του 85% της αλβανικής εταιρίας κινητών τηλεπικοινωνιών AMC

• Συμμετοχή στη δημιουργία της cosmoONE, της πρώτης εταιρίας διεπιχειρησιακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου (Β2Β) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον παγκόσμιο ηγέτη 
COMMERCE ΟΝΕ.

• Συνεργασία με την VIRGIN με σκοπό τη δημιουργία του Cosmo-ΜΕΓΑΛΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, το μεγαλύτερο μουσικό site, για την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού εμπορίου και σε καταναλωτές.

• Συμφωνία με την YAHOO! με στόχο την παροχή στους πελάτες εξειδικευμένων 
υπηρεσιών πληροφορικής

Παράλληλα, η εταιρία έχει αναπτύξει πανελλαδική κάλυψη παρέχοντας τις 
υπηρεσίες της σε 99% του ελληνικού πληθυσμού, σε χρονικό διάστημα λιγότερο από το 
ένα τρίτο του χρόνου που χρειάστηκαν οι ανταγωνιστές για τον ίδιο σκοπό. Η εταιρία
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θεωρείται σήμερα ως η πιο επιτυχημένη εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη, από 
όλες όσες εισήλθαν τρίτες στην αγορά.

Για την διευκόλυνση της περαιτέρω ανάλυσης, είναι χρήσιμο να γίνει μια σύντομη 
αναφορά στις δράσεις στις οποίες προχώρησε η εταιρία από την εμπορική της λειτουργία 
(1998) έως σήμερα. Η αναφορά γίνεται ανά έτος και σε τέσσερα επίπεδα δράσεων. Αυτά 
είναι η εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, οι συνεργασίες ή συμμαχίες με διάφορες 
εταιρίες, η συμμετοχή σε χορηγίες ή εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών. 
Συγκεκριμένα, έχουμε:

1998 ΓΕναοΕπ εμπορικής λειτουργίας της εταιρίας)
Νέο ποοϊόν: COSMOKAPTA (Δεκ.)_____________________________________________
1999 Μη δραστηριοποίηση της εταιρίας σε κανένα τομέα__________________________
2000
Νέο ποοϊόν: Ομπρέλα υπηρεσιών MyCosmos (Σεπτ.)
Συυυαγίεε: - Αλβανική AMC για καρτοκινητή τηλεφωνία στην Αλβανία (Αυγ.)

- NOKIA για GPRS (Νοε.)
Χοοπνίεε: Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Δεκ.)________________________________________
2001
Νέο ποοϊόν: - Υπηρεσίες GPRS (Μαρτ.)

- MyCosmos - φωνητική πύλη (Μάι.)
- WHAT'S UP - καρτοκινητό για νέους (Μάι.)

Συυυαγίεε: - ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ -υπηρεσίες MyCosmos (Απρ.)
- ALPHA BANK & ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -χρόνος ομιλίας μέσω ΑΤΜ (Απρ.) 

Χοοηνίες: 2 κοινωνικές, 2 αθλητικές, 1 πολιτιστική
Επίσημος Μέγας Χορηγός ΑΘΗΝΑ 2004

Τεγνολονία: - Άδεια παροχής κινητών τηλεπ.υπηρεσιών 3ης γενιάς για δίκτυο GMTS (Αύγ.)
- Ανανέωση χρόνου ομιλίας για COSMOKAPTA μέσω OTEnet Shop (Οκτ.) 

Τιυολονιακή Πολιτική: Προσφορές (Μάρ., Οκτ., Δεκ.), Μειώσεις τιμών (Ιούλ., Δεκ.)
2002
Νέο ποοϊόν: -Υπηρεσίες MyCosmos

(«Ελευθ. Βενιζέλος»-Ιαν., «Ποιος..,εκστομμυριούχος»-Απρ., MTV 
Ringtones & Logos, «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις»-Ιουλ.)
- Ringtones & Logos μέσω SMS (Φεβρ.)

Συυυαγίεε: Για εμπλουτισμό υπηρεσιών MyCosmos
- VIRGIN MEGASTORES & FLASH MULTIMEDIA (Φεβρ.)
- MOTOROLA (Απρ.)
- MTV (Iouv.)

Χοοπνίεε: 2 κοινωνικές , 2 αθλητικές, 1 πολιτιστική, 1 επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, 1 
διαγωνισμός (WHAT'S UP-Art is up)
Τεγνολονία: Κατακύρωση επιπρόσθετου φάσματος 2ης γενιάς
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Στο σημείο αυτό και έχοντας αναφερθεί με τον πλέον δυνατό και αναλυτικό τρόπο 
στο σημερινό ηγέτη της αγοράς κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, καθώς και δεδομένης 
της διάθεσης για ανάλυση της συμπεριφοράς της εταιρίας έναντι των ανταγωνιστών της, 
κρίνεται απαραίτητη και η αναφορά στο σημαντικότατο ανταγωνιστή της που είναι η
PANAFON-VODAFONE.

6.3.2.0 κύριος ανταγωνιστής PANAFON-VODAFONE

mm * Η εταιρία αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρίες
κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιήθηκαν στον 

γο Πλμ χτμμ fmmuiiutwM κλάδο στην Ελλάδα, και πριν την εμπορική λειτουργία

ενός Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ, υποβοηθώντας κατά ένα τρόπο και την COSMOTE 
στη μελλοντική της πορεία.

Η PANAFON-VODAFONE, όπως αποδεικνύεται από τα Δελτία Τύπου της και τις 
σχετικές ανακοινώσεις, προσπάθησε να εγκατασταθεί στην ηγετική θέση του κλάδου και 
στο μυαλό του έλληνα χρήστη κινητής τηλεφωνίας μέσω πελστοκεντρικών και 
εσωτερικών δράσεων, όπως:

• Εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

• Στρατηγικές συμμαχίες(συγχωνεύσεις) και εταιρικές συμφωνίες με σκοπό τον 
εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων (πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) στο 
εξωτερικό

• Συμμετοχή σε χορηγίες και εκδηλώσεις αθλητικού, περιβαλλοντικού, εκπαιδευτικού 
και άλλου χαρακτήρα

Είναι χρήσιμο για την PANAFON-VODAFONE και την ανάλυσή μας αναφερθεί 
κανείς στα βασικά προϊόντα της εταιρίας και τις βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες. 'Ετσι, 
αναφερόμαστε στα ακόλουθα:

VODAFONE A LA CARTE fPANAFON A LA CARTE!: Πρόκειται για το πρώτο προϊόν 

της εταιρίας για χρήση κινητής τηλεφωνίας μέσω κάρτας. Το πακέτο των υπηρεσιών

της COSMOTE. Στην πρωταρχική της μορφή με την 
επωνυμία PANAFON (η αλλαγή επωνυμίας 
πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2000), η εταιρία 
θέτει τις βάσεις και προσδιορίζει το πλαίσιο εφαρμογής
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ανανεώνεται διαρκώς χωρίς οι παλαιάτεροι χρήστες να αποκλείονται από την 
εκμετάλλευση των νέων υπηρεσιών. Το πακέτο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα 
προσφέρει δυνατότητα επιλογής συσκευής, αξίας κάρτας συνδιαλέξεων, περιαγωγής 
(roaming), καθώς και τις υπηρεσίες προσωπικού τηλεφωνητή, αναγνώρισης κλήσεων, 
αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων, αναμονής κλήσεων. Επιπλέον, πρόσβαση στο 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, δυνατότητα ανανέωσης αξίας συνδιαλέξεων από άλλο 
κινητό ή σταθερό τηλέφωνο ή μέσω Αυτόματης Ταμιακής Μηχανής (ΑΤΜ). Παράλληλα, 
δίνεται η δυνατότητα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ επιλογής 
συγκεκριμένου πακέτου υπηρεσιών.

CU: Πρόκειται για ένα νέο πακέτο καρτοκινητής τηλεφωνίας που κυκλοφόρησε στην 
Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2000. Απευθύνεται στους νέους και προσφέρεται τόσο σε 
οικονομική τιμή, όσο και με υπηρεσίες που ανανεώνονται διαρκώς και αναλαμβάνουν να 
υπηρετήσουν τις ανάγκες και δραστηριότητες των νέων.

Επιπρόσθετα, η εταιρία, στα πλαίσια εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των 
εταιρικών αναγκών, προσφέρει Εταιρικές Υπηρεσίες Vodafone που βασίζονται σε 
τέσσερα (4) επίπεδα:

• Διερεύνηση και αναγνώριση των αναγκών της ενδιαφερόμενης εταιρίας

• Σχεδιασμός λύσεων αποκλειστικά για την ενδιαφερόμενη εταιρία

• Εφαρμογή λύσεων

• Υποστήριξη μετά την πώληση των υπηρεσιών

Οι προσφερόμενες λύσεις αφορούν τους τομείς της κινητής τηλεφωνίας, της διασύνδεσης 
δικτύων, Internet, διαχείρισης και εσωτερικής επικοινωνίας, υποστήριξης υπηρεσιών μέσω 
χρήσης και εκμετάλλευσης των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών (GPRS, SMS, mVPN).

Σημαντικό τμήμα του εύρους των προϊόντων της αποτελεί η δημιουργία 
ιστοσελίδων για λογαριασμό της με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες 
πακέτων κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας και των ιστοσελίδων της. Μέχρι σήμερα έχουν 
δημιουργηθεί τρεις (3) πύλες, οι εξής: www.pan.ar.www.panafon-hello.Qr,
www.vizzavi.gr . Οι μέχρι τώρα δράσεις της εταιρίας που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες 
αυτές αφορούν αρχικά των εμπλουτισμό τους με διάφορες υπηρεσίες επικοινωνίας και 
ενημέρωσης, και τελικά τη μεταφορά των υπηρεσιών αυτών στους χρήστες καρτοκινητής 
ή συνδρομητικής τηλεφωνίας της εταιρίας.
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Επιπλέον, η προβολή της γενικότερης εικόνας της εταιρίας πραγματοποιείται μέσω 
συμμετοχής της σε εκθέσεις όπως την Infoworld '98, καθώς και την εμφάνισή της ως 
χορηγός ή αρωγός σε εκδηλώσεις με εκπαιδευτικό, αθλητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, 
όπως Panafon Money Show '99 (Δεκέμβριος 1999), Panafon-Panathlon (Ιούνιος 1998), 
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (Ιούλιος 1999) και άλλα.

Στο εξωτερικό η εταιρία επεκτείνει τις εμπορικές της δραστηριότητες με τη 
σύναψη συμφωνιών παροχής υπηρεσιών και συστημάτων πληροφορικής. Παράδειγμα 
τέτοιων κινήσεων αποτελεί η πώληση του πληροφοριακού συστήματος MANTIS σε 
θυγατρικές εταιρίες της VODAFONE σε Αγγλία και Ολλανδία, ενώ δημιουργία στρατηγικού 
πλάνου πληροφορικής και παροχή υπηρεσιών τιμολόγησης και έκδοσης λογαριασμών 
ανέλαβε η εταιρία για ρουμανική, βρετανική και ουγγρική εταιρία αντίστοιχα.

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να παρατεθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας 
των δραστηριοτήτων της εταιρίας από το 1998 έως το 2002. Η επιλογή του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος έχει γίνει με σκοπό τη διευκόλυνση της συγκριτικής 
ανάλυσης με τις χρονικά και θεματικά αντίστοιχες δραστηριότητες της COSMOTE, που θα 
διεξαχθεί σε επόμενο τμήμα της μελέτης. Η παράθεση των δραστηριοτήτων της εταιρίας 
γίνεται στις βάσεις Νέο ποοϊόν. Συυυαγίεε. Χοοπνίεε. Τιυολονιοκή Πολιτική. Άλλεε 
Δοσστηοιότητεε.

1998 (Το προϊόν PANAFON a la Carte προϋπάρχει)
Συυυαγίεε: Επέκταση εμπορικού δικτύου μέσω UNIFON, ONEWAY (Δεκ.)
Χοοπνίεε: 2 αθλητικές, 1 πολιτιστική, συμμετοχή σε 1 έκθεση 
Τιυολονιοκή Πολιτική: Νέα προγράμματα & νέες χρεώσεις (Νοέ.)
Άλλεε δοοστηοιάτητεε: Ευποοική διάθεση Πληροφοριακού Συστήματος MANTIS (Ιούλ.)
1999
Νέο ποοϊόν: Panafon Netoall - Σύνδεση με Internet μέσω κινητού (Απρ.)
Συυυαγίεε: - Επέκταση εμπορικού δικτύου μέσω MOBITEL (Φεβρ.)

- Franoe Teleoom (Σεπτ.)
Χοοπνίεε: 1 πολιτιστική, 1 κοινωνική, 1 επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, 1 αθλητική 
Τιμολογιακή Πολιτική: Νέα προγράμματα Panafon Value Plus (Ιούλ.)
Άλλεε δοαστηοιότπτεε: - Εμπορική διάθεση Πληροφοριακού Συστήματος MANTIS (Ιούλ.)

- Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής για Mobil Rom (Αύγ.)
- Παροχή υπηρεσιών τιμολόγησης & έκδοσης λογαριασμών για

_____________________την Primatel (Οκτ.)______________________________________
2000
Νέο ποοϊόν: - Διάφορες υπηρεσίες, όπως SMS Info (Ιαν.), περιαγωγή (Απρ.), WAP (Μάι.)

- Νέα ιστοσελίδα (ηλεκτρ. Κατάστημα) www.panafon-hello.ar (Μάι.)
- Υπηρεσία Κλειστών Εταιρικών Δικτύων VPN (Μάι.)_____________________
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- Υπηρεσίες «Panorama Γνώσεων & Πληροφοριών» (Ιούλ.)
- CU - Σύστημα επικοινωνίας με κάρτα (Οκτ.)
- pan.gr, Panafon-Hello στο κινητό τηλέφωνο (Νοε. & Δεκ.)
- Υπηρεσία mVPN για την επικοινωνία των επιχειρήσεων (Νοέ.)

Συυυαγίεε: - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ για ανανέωση χρόνου ομιλίας μέσω ATM (Μαρ.)
- Ραδιοφωνικός σταθμός Flash 9.64 για εκλογές (Απρ.)
- Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Κύπρου για ίδρυση Internet Service Provider (Μάι.)
- Mad για εμπλουτισμό των υπηρεσιών του www.pan.ar (Ιούν.)
- UNIFON & PANAFON Εμπορικής (Στρατηγική Συμμαχία) (Ιού.-Οκτ.)
- BYTE & θυγατρική της PANAFON -λύσεις πληροφορικής για επιχειρ. (Σεπτ.)
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για πληρωμή λογ/σμού μέσω ΑΤΜ (Οκτ.)
- ALPHA Χρηματιστηριακή για ενημέρωση Χ.Α.Α. (Δεκ.)

Χορπνίεε: 2 πολιτιστικές, 1 αθλητική, 1 μουσική & 1 διαγωνισμός 
Τιυολονιακή Πολιτική: - Αναβάθμιση προγραμμάτων (Φεβρ.)

- Panafon Value (Map., Απρ.)
- Νέα προγράμματα και μειώσεις τιμών (Ιουν.)

Τεγνολσνία: - Αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) (Ιούν.)
- mVPN για επικοινωνία επιχειρήσεων (Νοέ.)
- Απόκτηση άδειας λειτουργίας LMDS (Δεκ.)

Άλλεε δοαστποιστπτεε: - Ευποοική διάθεση Πληροφοριακού Συςτήματος MANTIS (lav.)
2001
Νέο ποοϊόν: - Πακέτο για φιλάθλους του ΠΑΟΚ (Ιαν.)

- Υπηρεσία Ringtones (Φεβρ.)
- Υπηρεσία περιαγωγής σε καρτοκινητά (Απρ.Ο
- Νέο portal www.vizzavi.ar (Ιούλ.)
- Πιλοτική παροχή υπηρεσιών LMDS (Σεπτ.)
- Υπηρεσία διασκέδασης GUESS WHO? (Οκτ.)

Συυυανίεε: - Άδεια κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία (Φεβρ.)
- Ideal Telecom απόκτηση 51% από PANAFON
- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ & ΝΕΧΤΝΕΤ ΑΕ. (Στρατηγική συγχώνευση) (Μάι.)

Χορπνίεε: Επίσημος χορηγός του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, 1 περιβαλλοντική, 1 μουσική, 1 αθλητική 
(ΣΕΓΑΣ), συμμετοχή σε 1 έκθεση,

Τεγνολσνία: - GPRS (Μάρ.)
- Άδεια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 3ης γενιάς (Ιούλ.)
- LMDS (Σεπτ.)

Τιυολονιακή Πολιτική: - Μειώσεις τιμών για τις διεθνείς κλήσεις, αλλά και αναπροσαρμογή
λόγω Ευρώ (Ιούλ., Δεκ.)

Άλλεε Δοαστηοιστπτεε: - Νέα εταιρία Vodafone Albania (Αυγ.)
_______ _____________- Επέκταση Δικτύου (14 νέοι κόμβοι) (Αύγ.)___________________
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2002
Νέο ποοϊόν: - Chat 'η' Flirt (Μάρτ.)

- Vodafone «Αφιερώσεις» (Απρ.)
- Mundial 2002 στο κινητό μέσω www.vizzavi.Qr (Ιούλ.)

Συυυσγίεε: - Επίσημος χορηγός της Ferrari (Φεβρ.)
Χοοπνίεε: 1 μουσική (προώθηση δίσκου) (Απρ.), 1 αθλητική (ενημέρωση για 

στίβο)(Απρ.), 1 εκπαιδευτική (παροχή Η/Υ σε σχολεία όλης της χώρας) 
Τεγνολονίσ: Αποστολή και λήψη MMS (μηνυμάτων πολυμέσων) (Ιούλ.)
Τιυολονιακή Πολίτικη: Μειώσεις τιμών (Φεβρ., Ιούν.)______________________________

6.3.3. Ανάλυση της περίπτωσης του ανταγωνισμού COSMOTE και PANAFON-
VODAFONE

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας είναι ιδιαίτερα νέος για την Ελλάδα, αφού η 
πρώτη εταιρία, σύμφωνα με στοιχεία της COSMOTE δραστηριοποιήθηκε στην χώρα πριν 
περίπου οκτώ χρόνια. Η κατάσταση στον κλάδο στα τέλη του 2001 καταλήγει στην 
ακόλουθη δομή:

1" επιχείρηση (Ηγέτιδα): COSMOTE (37%)

2η επιχείρηση: PANAFON-VODAFONE (36%)

3η επιχείρηση: STET Hellas (27%)

Είναι κρίσιμο στο σημείο αυτό να τονιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου 
της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα:

• Περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων και ομοιογενή προϊόντα δημιουργούν 
καταστάσεις μονοπωλιακού ανταγωνισμού

• Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση του ηγέτη της αγοράς, όπως αποδεικνύεται από την μικρή 
απόκλιση των μεριδίων αγοράς των δύο πρώτων επιχειρήσεων

• Η κυριαρχία στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας είναι θέμα αμφιλεγόμενο, αφού 
κάθε επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως πρώτη σε διαφορετική βάση, παραδείγματος 
χάριν αριθμός συνδρομητών, χρήστες υπηρεσιών προπληρωμένης κινητής 
τηλεφωνίας ή μέσω συμβολαίου, γεωγραφική κάλυψη, χρήση και εμπορική διάθεση 
νέων τεχνολογιών κ.ά.

• Στόχος των τριών εταιριών είναι η διατήρηση ή η βελτίωση της ανταγωνιστικής τους 
θέσης μέσω ενίσχυσης των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων και της ήδη 
διαμορφωμένης φήμης τους.
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• Έντονη είναι η τάση μίμησης μεταξύ των επιχειρήσεων αναφορικά με τα 
προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και άλλες δραστηριότητες, όπως 
χορηγίες και επεκτάσεις. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στον τομέα της προβολής 
και παρουσίασης των εταιριών και των υπηρεσιών τους.

• Η βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (χρήση και επέκταση 
τηλεπικοινωνιακού φάσματος) είναι δυνατή από τις επιχειρήσεις μετά την απόκτηση 
σχετικής άδειας, παραδείγματος χάριν για την χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
3ης γενιάς.

• Η καινοτομία στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας συνίστσται περισσότερο στον 
έγκαιρο εντοπισμό των καταναλωτικών - ιδιωτικών και επιχειρησιακών - αναγκών, 
καθώς και των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών.

Μετά τον εντοπισμό των γενικών χαρακτηριστικών του κλάδου κινητής 

τηλεφωνίας είναι χρήσιμο να γίνει μια ακόμα ανάλυση για τις δύο μεγαλύτερες και 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του κλάδου, αρχίζοντας από την PANAFON-VODAFONE, 
προκειμένου να αποδοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην COSMOTE. Σημειώνουμε ότι για τις δύο 
εταιρίες θα δοθεί έμφαση σε διαφορετικά σημεία, λόγω μιας τάσης μίμησης μεταξύ των 
δύο. Έτσι, για την PANAFON-VODAFONE αναλύεται ο τρόπος επιλογής του εύρους των 
δραστηριοτήτων που ανέλαβε, ενώ για την COSMOTE ο τρόπος συμπεριφοράς του 
απέναντι στις κινήσεις των ανταγωνιστών της, η συσχέτιση των κινήσεων και της 
φιλοσοφίας με την «Marketing-As-Warfare Metaphor».

PANAFON-VODAFONE * •

Η PANAFON-VODAFONE αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα. Η πρωτιά της αυτή συνοδεύτηκε από τη 
δυνατότητα πειραματισμού σε διάφορες δράσεις που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
και προϊόντα, καθώς σε διαφορετικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να τίθενται οι 
βάσεις του κλαδικού ανταγωνισμού. Το αποτέλεσμα ήταν η εταιρία να καθορίσει από την 
αρχή τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης των προϊόντων της. Συγκεκριμένα:

• Η εταιρία εισήγαγε το PANAFON a la Carte, πακέτο προπληρωμένης κινητής 

τηλεφωνίας. Το πακέτο παρείχε όλες τις συνηθισμένες υπηρεσίες. Μετά την 
παρέλευση αρκετών χρόνων και αφού δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς, η 

εταιρία, εντοπίζοντας ένα ειδικό τμήμα της αγοράς, τους νέους, και μέσα από niche
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μάρκετινγκ, προώθησε ένα νέο προϊόν καρτοκινητός τηλεφωνίας, το CU (Οκτώβριος 

2000).

• Η εταιρία, υποθέτοντας άτι οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν στον ίδιο 
βαθμό το διαδίκτυο και δεδομένης της διαρκώς μεγαλύτερης διείσδυσης του 
διαδικτύου στις καθημερινές δραστηριότητες, προχώρησε στη δημιουργία τριών 
πυλών-ιστοσελίδων (portals) με σκοπό την παροχή διαρκώς ανανεώσιμων υπηρεσιών 
ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και διασκέδασης (Μάιος 2000 και Ιούλιος 2001). 
Προηγουμένως, είχε δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο μέσω 
του κινητού τηλεφώνου (Panafon Netcall, Απρίλιος 1999)

• Η ανάγκη των χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε πληροφορίες που αρχικά παρέχονταν 
από το διαδίκτυο οδήγησε:

- Στη δημιουργία της υπηρεσίας «Panorama Γνώσεων και Πληροφοριών» 
(Ιούλιος 2000)

- Στη μεταφορά των υπηρεσιών των ιστοσελίδων στα κινητά τηλέφωνα 
(Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2000)

• Η εταιρία έδωσε ιδιαίτερη σημασία και στα προϊόντα που απευθύνονταν σε 
επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή οδήγησε την εταιρία στην αναζήτηση τεχνολογικών 
επιτευγμάτων και την απόκτηση αδειών εμπορικής διάθεσης προϊόντων νέας 
τεχνολογίας που απευθύνονταν σε επιχειρήσεις. Παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες 
Κλειστών Εταιρικών Δικτύων (VPN) (Μάιος 2000) και mVPN (mobile Virtual Private 
Networks) για την επικοινωνία των επιχειρήσεων (Νοέμβριος 2000), καθώς και η 
απόκτηση άδειας λειτουργίας Δικτύων Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (LMDS) για 
ιδιώτες και επιχειρήσεις (Δεκέμβριος 2000) και πιλοτική εφαρμογή του συστήματος 
μετά από ένα χρόνο (Σεπτέμβριος 2001).

• Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των ιδιωτών και την κάλυψη των προκυπτουσών 
αναγκών, η PANAFON-VODAFONE διευκόλυνε τόσο την ενημέρωση και ψυχαγωγία 
των χρηστών κινητής τηλεφωνίας, όσο και την επαφή τους με την εταιρία. 
Συγκεκριμένα:

- Εμπλούτισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες διασκέδασης, ψυχαγωγίας και 

ενημέρωσης για τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας, όπως SMS Info (Ιανουάριος 
2000), WAP (Μάιος 2000), περιαγωγή (roaming) για συνδρομητές μέσω 

συμβολαίου (Απρίλιος 2000) και σε καρτοκινητά (Απρίλιος 2001), υπηρεσία
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Ringtones (Φεβρουάριος 2001), GUESS WHO? (Οκτώβριος 2001), Chat 'n' Flirt 
(Μάρτιος 2002), «Αφιερώσεις» (Απρίλιος 2002).

- Συνεργάστηκε με εταιρίες για την παροχή πληροφοριών περιορισμένης 
διάρκειας, ενόψει συγκεκριμένων γεγονότων. Παράδειγμα αποτελεί η 
συνεργασία της εταιρίας με ραδιοφωνικό σταθμό για την απευθείας 
αναμετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων (Απρίλιος 2000), με το Mad για 
τον εμπλουτισμό του περιεχομένου ιστοσελίδας (Ιούνιος 2000), με την Alpha 
Χρηματιστηριακή για ενημέρωση των εξελίξεων του Χ.Α.Α. (Δεκέμβριος 2000).

- Επέκτεινε το εμπορικό της δίκτυο μέσα από συνεργασίες με εταιρίες, όπως 
MOBITEL (Φεβρουάριος 1999), UNIFON, ONEWAY (Δεκέμβριος 1999).

- Συνεργάστηκε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αρχικά, για την ανανέωση 
χρόνου ομιλίας μέσω ΑΤΜ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΓΕΩΣ, Μάρτιος 2000) και, στη 
συνέχεια, για την πληρωμή των λογαριασμών μέσω ΑΤΜ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Οκτώβριος 2000).

• Προκειμένου για τη διατήρηση και αύξηση του πελατολογίου της στους χρήστες 
κινητής τηλεφωνίας, η εταιρία προχώρησε σε μια ιδιόμορφη τιμολογιακή πολιτική. 
Αυτή συνίσταται στη μείωση των τιμολογίων κλήσεων και αποστολής γραπτών 
μηνυμάτων, αλλά περισσότερο στην εισαγωγή στην αγορά προϊόντων - ή πακέτων 
κινητής τηλεφωνίας - με εξορισμού χαμηλά τιμολόγια, όπως το Panafon Value 
(2000).

• Η εταιρία προχωρά στην επέκταση των εμπορικών της δραστηριοτήτων στο 
εξωτερικό με τρεις βασικούς τρόπους:

- Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής. Παράδειγμα αποτελεί η 
εμπορική διάθεση του Πληροφοριακού Συστήματος MANTIS σε θυγατρικές της 
VODAFONE σε Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία (Ιούλιος 1999 και Ιανουάριος 
2000), η δημιουργία Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής για ρουμανική εταιρία 
(Αύγουστος 1999), η παροχή υπηρεσιών τιμολόγησης και έκδοσης 
λογαριασμών για ουγγρική εταιρία (Οκτώβριος 1999).

- Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μεγάλων εταιριών του εξωτερικού, όπως η 
γαλλική Ideal Telecom, 51% μετοχικό κεφάλαιο της οποίας απέκτησε η 
PANAFON-VODAFONE (Φεβρουάριος 2001).
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- Δημιουργία θυγατρικών εταιριών στα Βαλκάνια. Παράδειγμα αποτελεί η 
Vodafone Albania (Αύγουστος 2001) μετά από απόκτηση άδειας κινητής 
τηλεφωνίας στην Αλβανία το Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου.

• Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε 
προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και πληροφορικής επιτυγχάνεται μέσω στρατηγικών 
συμμαχιών και συγχωνεύσεων, όπως έγινε με την UNIFON (Ιούλιος - Οκτώβριος 
2000) και με την ΝΕΧΤΝΕΤ ΑΕ. (Μάιος 2001).

• Τέλος, η PANAFON-VODAFONE, στα πλαίσια του σχεδίου της μάρκετινγκ και 
προκειμένου να παρουσιάζεται σε κάθε επικοινωνιακή δραστηριότητα του ανθρώπου, 
επισημαίνει την ανάγκη προβολής της εαυαισθησίας της απέναντι σε θέματα 
κοινωνικού, αθλητικού, περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος. Ο στόχος αυτός της 
εταιρίας επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή της ως χορηγός ή αρωγός διαφόρων 
εκδηλώσεων. Παράδειγμα αποτελεί η καθιέρωση της εταιρίας ως επίσημος χορηγός 
της ομάδας του Ολυμπιακού (Νοέμβριος 2001) και της Ferrari (Φεβρουάριος 2002).

Η PANAFON-VODAFONE υπήρξε μία από τις κυριστερες εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα που ενέργησε στην αγορά με βάση τις ισχύουσες τότε 
συνθήκες, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου και 
συνοδευτικών υπηρεσιών ήταν ακόμη κάτι πρωτόγνωρο και νέου για την ελληνική αγορά.

COSMOTE

Η εταιρία κινητής τηλεφωνίας COSMOTE εισήχθη στον κλάδο κινητής τηλεφωνίας 
στην Ελλάδα πέντε χρόνια μετά τους ανταγωνιστές. Ξεκίνησε τη λειτουργία της με τις 
καλύτερες προϋποθέσεις παρέχοντας το κατάλληλο έδαφος για την εξασφάλιση μιας 
εξαιρετικής πορείας στον κλάδο.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) 
κστά 70% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήμαινε ότι η υπάρχουσα τεχνολογική 
υποδομή και το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο περιερχόταν και στη χρήση της COSMOTE. Αυτή 
η παροχή σήμαινε την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για τη νέα εταιρία. Επιπλέον, το 
χρονικό διάστημα των πέντε ετών λειτούργησε ως στάδιο προετοιμασίας για εμπλοκή στο 
«πεδίο της μάχης», αφού τα στελέχη της νέο-ιδρυθείσας εταιρίας προχώρησαν στη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων, των ευκαιριών και των απειλών που έκρυβε ο κλάδος για 

μια εταιρία που στην ουσία λειτουργούσε με την εύνοια του Δημόσιου Τομέα. Με άλλα
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λόγια, η εταιρία προχώρησε στην «προετοιμασία για πόλεμο» κάνοντας «αρχικές 
εκτιμήσεις» για το είδος και το βαθμό του ανταγωνισμού του κλάδου.

Η μέχρι τώρα λειτουργία της COSMOTE αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια 
«στρατιωτική ομάδα» που με την εύνοια του «στρατηγού» της επιδιώκει την 
«κστάκτηση» του μεγαλύτερου τμήματος ενός «γεωγραφικού χώρου» μέσα από 
«στρατηγικές κινήσεις» σε δεδομένο και διαρκώς διευρυνόμενο «πεδίο μάχης», ορισμένο 
από τους ήδη εγκατεστημένους εκεί «εχθρούς». Με άλλα λόγια, η COSMOTE αποτελεί μια 
οργανωμένη δομή στελεχών και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού που στοχεύουν στην 
απόκτηση του μεγαλύτερου δυνατού μεριδίου αγοράς από τον κλάδο της κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η ανάπτυξη 
σχεδίων προώθησης και προβολής αυτών και της γενικότερης εικόνας της εταιρίας, η εκ 
των προτέρων διαμορφούμενη φήμη της αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και 
υπηρεσιών αποτελούν τα «όπλα» με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει να ικανοποιήσει τις 
διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών-χρηστών κινητής τηλεφωνίας.

Η COSMOTE εμφανίζεται να κατανοεί πλήρως άτι η είσοδός της στον ελληνικό 
κλάδο της κινητής τηλεφωνίας συνοδεύεται από την κατανόηση ότι αυτόματα η 
οποιαδήπστε νέα εταιρία εμπλέκεται σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο δραστηριοποίησης, σε 
ένα «πόλεμο» του οποίου οι κανόνες είναι σχετικά προκαθορισμένοι, αλλά μπορούν στην 
πορεία να παραβιαστούν. Διαφαίνεται ότι η εταιρία βάσισε την οργάνωση και επιλογή των 
κινήσεών της σε τέσσερις ικανότητες του οργανισμού που έρχονται σε άμεση συμφωνία 
με το σύστημα των «Τεσσάρων Ικανοτήτων» («The Four Skills») του Sun-tzu. 
Ειδικότερα, η εταιρία:

• Γνώριζε ότι εισέρχεται στην αγορά ως τρίτη επιχείρηση, έχοντας να αντιμετωπίσει 
δύο δυναμικές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με εμπειρία άνω των πέντε ετών στον 
κλάδο και την ελληνική αγορά.

• Είχε ως όραμα την εδραίωση της κυριαρχίας της σε συνδρομητές, ποιότητα 
υπηρεσιών και κερδοφορία, με στόχο την δημιουργία σημαντικής ωφελιμότητας προς 
τους πελάτες και τους μετόχους της.

• Επέλεξε να κινηθεί με ένα ιδιόμορφο τρόπο έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί 
καταστάσεις, σφάλματα των ανταγωνιστών, δυνάμεις και προνόμια της ίδιας της 
εταιρίας. Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

- να συμπεριφέρεται ως «ακόλουθος» μιμούμενη προϊόντα και υπηρεσίες, 
εντοπίζοντας και διορθώνοντας λάθη των άλλων επιχειρήσεων
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- να συμπεριφέρεται ως «ηγέτης» προωθώντας νέες υπηρεσίες, επεκτείνοντας 
τις δραστηριότητες της, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες και συμμετέχοντας σε 
στρατηγικές συμμαχίες

- να κινείται με άμεσους (νέα προϊόντα και υπηρεσίες, χορηγίες, εκδηλώσεις, 
τιμολογιακή πολιτική) και έμμεσους (εταιρικές συνεργασίες) τρόπους, όταν οι 
καταστάσεις απαιτούν την εγρήγορση και την οργάνωση επιθετικών (ως 
ακόλουθος) ή αμυντικών (ως ηγέτης) δράσεων

- να παραμένει φαινομενικά αδρανείς με σκοπό τη διερεύνηση του «πεδίου της 
μάχης», της συμπεριφοράς των ιδιωτών και των επιχειρήσεων στα προϊόντα 
που προσφέρονται από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, την πραγματοποίηση 
προβλέψεων αναφορικά με τις κινήσεις των ανταγωνιστών

• τοποθετήθηκε στον κλάδο κοινοποιώντας το στόχο της τους βασικούς άξονες των 
κινήσεών της.

Επιπρόσθετα, η εταιρία κατανοώντας την μορφή του ανταγωνισμού και έχοντας 
εκτιμήσει τις δυνατότητες και τους κινδύνους του «πεδίου της μάχης» δίνει έμφαση στη 
διασφάλιση ποιότητας των «στρατιωτών» και των «συμμάχων» της μέσα από:

• την εκπαίδευση του στελεχιακού της δυναμικού και τη διαρκή επιμόρφωσή του σε 
νέες τεχνολογίες και θέματα όπως η εξυπηρέτηση των πελατών

• την προσεκτική επιλογή των επικείμενα μελλοντικών εταιριών-συνεργστών για 
επέκταση των δραστηριοτήτων της και εμπλουτισμό των υπηρεσιών της.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η φιλοσοφία του Κινέζου στρατηγού Sun-tzu 
εφαρμόζεται μερικώς και περισσότερο αυτόματα από την εταιρία στα στάδια της 
εμφύσησης της αποστολής στους «στρατιώτες» της, καθώς και στο στάδιο της 
πραγματοποίησης των αρχικών εκτιμήσεων («Initial Estimations», «Configuration 
of Terrain»), της προετοιμασίας για τον πόλεμο («Waging War»), τη διασφάλιση 
υλικών και άυλων πόρων. Η παραπάνω διαπίστωση οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχές 
του Sun-tzu αναφέρονται σε συγκεκριμένες συνθήκες πολέμου που διεξάγεται με 
διαφορετικά μέσα και στον οποίο εμπλέκονται δυνάμεις ανθρώπων με στόχους 
διαφορετικούς από αυτούς που θέτει η σύγχρονη οργανωμένη επιχείρηση.

Ο βαθμός συμφωνίας της στρατηγικής συμπεριφοράς της COSMOTE με τις εννέα 
αρχές του Πρώσου στρατηγού Clausewitz, όπως αυτές εντοπίστηκαν και απαριθμήστηκαν 
σε προηγούμενο τμήμα της ανάλυσης μας, είναι σχετικός, αφού η τήρησή τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 106



ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ MARKETING

αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτές είναι δυνατό να ισχύουν στο σύγχρονο 
επιχειρησιακό πόλεμο και, πιο συγκεκριμένα, στον ανταγωνισμό του κλάδου της κινητής 
τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα:

• Η αρχή της απλότητας διαφαίνεται για το συγκεκριμένο κλάδο στον καθορισμό της 
αποστολής της COSMOTE, στις διακριτές κινήσεις και την εύκολη πραγματοποίηση 
των προβλέψεων για τις κινήσεις των ανταγωνιστών. Κάθε εταιρία του κλάδου 
αναμένει τη μίμηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και της επέκταση των 
δραστηριοτήτων της προς συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, όπως τα Βαλκάνια.

• Η αρχή της ενέργειας για την COSMOTE εμφανίζεται να τηρείται τόσο σε περιόδους 
φαινομενικής αδράνειας όσο και σε περιόδους μεγάλης δραστηριότητας. Στην πρώτη 
περίπτωση, περίοδος που για την COSMOTE ήταν τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας η 
ενεργητικότητα της εταιρίας διαπιστώθηκε αργότερα, αφού εκείνο το χρονικό 
διάστημα χρησιμοποιήθηκε για την περαιτέρω διερεύνηση της νέας κατάστασης μετά 
την είσοδό της στον κλάδο, την λήψη στρατηγικών αποφάσεων για κινήσεις στο 
μέλλον και την εξασφάλιση πόρων που εγγυούνταν την επιτυχία των μελλοντικών 
κινήσεων. Στη δεύτερη περίπτωση της ιδιαίτερα υψηλής δραστηριοποίησης των 
εταιριών του κλάδου, δηλαδή τα τρία τελευταία χρόνια 2000-2002, το άριστα 
καταρτισμένο στις νέες τεχνολογίες στελεχιακό δυναμικό της COSMOTE ανέλαβε τη 
δραστηριοποίηση της εταιρίας σε νέους τομείς μιμούμενη σε ορισμένο βαθμό τις 
κινήσεις των ανταγωνιστών και, ταυτόχρονα, διορθώνοντας τα σφάλματα των 
τελευταίων. Επιπλέον, χάριν στην επέκταση του ομίλου στον οποίο ανήκει η 
COSMOTE, η εταιρία εκμεταλλεύτηκε την εισροή των ελληνικών κεφαλαίων στα 
Βαλκάνια και εισέβαλλε πρώτη στην αγορά της Αλβανίας (COSMOTE και AMC τον 
Αύγουστο του 2000, άδεια κινητής τηλεφωνίας από την PANAFON-VODAFONE στην 
Αλβανία το Φεβρουάριο του 2001).

• Το στοιχείο της δύναμης που υπερισχύει των αδυναμιών μιας εταιρίας και η σημασία 
αυτής είχε γίνει κατανοητή από την COSMOTE. Η δύναμη της εταιρίας στηρίζονταν 
στις σχέσεις με τον κάτοχο του μεγαλύτερου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου, 
τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και στην καθυστέρηση εισόδου της 
εταιρίας στον κλάδο, προσφέροντας το πλεονέκτημα της άνετης παρακολούθησης και 
προσεκτικής εκτίμησης των πεπραγμένων από τις άλλες επιχειρήσεις και, φυσικά, του 
εντοπισμού στρατηγικών ευκαιριών.

• Η έννοια της συγκέντρωσης των δυνάμεων σε ένα σημείο μπορεί να θεωρηθεί ότι 
γίνεται το ίδιο κατανοητό από την COSMOTE όπως και στον Clausewitz. Η
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επικέντρωση στη φιλοσοφία, το όραμα και την αποστολή της εταιρίας, καθώς και στη 
συνεχή εγρήγορση των κινητήριων δυνάμεων της εταιρίας, όπως το απασχολούμενο 
ανθρώπινο δυναμικό, εξυπηρετεί την αποτελεσματική επίτευξη κάθε 
βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στόχου.

• Το στοιχείο της έκπληξης δεν είναι κύριο χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς της 
εταιρίας έναντι των ανταγωνιστών της. Αυτό αιτιολογείται πλήρως από το γεγονός ότι 
η COSMOTE δραστηριοποιήθηκε τρίτη στον κλάδο, ώστε τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες της να μην συλλαμβάνουν ολοκληρωτικά προ εκπλήξεως τον ανταγωνιστή. 
Αντίθετα, θα μπορούσε να σημειωθεί ότι η έκπληξη των ανταγωνιστών 
πραγματοποιήθηκε σε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας, που ουσιαστικά βασίστηκαν στη διόρθωση των λαθών των 
αντίστοιχων υπηρεσιών των ανταγωνιστών, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στην 
επέκταση δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες περιοχές του εξωτερικού.

• Ο βαθμός στον οποίο το στοιχείο της εξαπάτησης του ανταγωνιστή αποτελεί 
χαρακτηριστικό της COSMOTE δεν είναι δυνστό να διερευνηθεί. Η μυστικότητα του 
πραγματικού τρόπου επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, απαραβίαστη αρχή που 
τηρείται από κάθε επιχείρηση, θέτει φραγμό στη δυνατότητα εντοπισμού των τρόπων 
αυτών.

• Η αρχή της σκοπιμότητας των πράξεων ακολουθείται πλήρως από την COSMOTE, 
αφού κάθε κίνηση αποτελεί αποτέλεσμα λήψης συγκεκριμένης απόφασης και 
στρατηγικού σχεδιασμού που βασίζεται στους διαθέσιμους πόρους και δυνάμεις, 
καθώς και στην επικρατούσα ή προβλεπόμενη κατάσταση στο εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας και του κλάδου. Επιπλέον, η ύπαρξη κάποιας 
σκοπιμότητας χαρακτηρίζει ακόμα και την συμμετοχή της εταιρίας σε εκδηλώσεις 
ανθρωπιστικού περιεχομένου ως χορηγός ή αρωγός.

• Η αρχή της διεξαγωγής του πολέμου μέχρι το τέλος, αν και διαπνέει τη φιλοσοφία 
κάθε δραστήριας εταιρίας, όπως η COSMOTE, δεν μεταφέρεται αυτούσια από την 
εποχή του Clausewitz στην εποχή του σύγχρονου επιχειρησιακού ανταγωνισμού. Το 
«τέλος» του πολέμου των επιχειρήσεων δεν υφίστσται παρά μόνο με την κατάκτηση 
του μεγαλύτερου δυνατού μεριδίου σε μια διαρκώς διευρυνόμενη αγορά, γεγονός 
που μπορεί να χαρακτηριστεί ως αδύνατο, δεδομένης της συνεχώς αναπτυσσόμενης 
τεχνολογίας και τη μικρή ή μεγαλύτερη πιθανότητα εισόδου νέων επιχειρήσεων στον 
κλάδο.
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• Η εμμονή στο στόχο και την αποστολή της απστέλεσε βασική προϋπόθεση για την 
COSMOTE ώστε να επιτύχει την κυριαρχία της σε συνδρομητές, ποιότητα υπηρεσιών 
και κερδοφορία μεταξύ των εταιριών του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας.

Αν υποτεθεί από κάποιον ότι το γεγονός της λειτουργίας μιας επιχείρησης στον 
κλάδο όπου ανήκει και στην αγορά όπου δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις αρχές των 
θεμελιωτών της «Marketing-As-Warfare Metaphor» αποδεικνύει την ισχύ της παραπάνω 
μεταφοράς, τότε έχει επιτευχθεί και ο στόχος εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης. 
Ωστόσο, λόγω της διαφωνίας μεταξύ των σύγχρονων αναλυτών και παρατηρητών του 
επιχειρησιακού κόσμου αναφορικά με την ισχύ της μεταφοράς, κρίνεται κρίσιμο να γίνουν 
οι ακόλουθες διαπιστώσεις αναφορικά με τη συμπεριφορά της COSMOTE οδηγώντας σε 

επιμέρους συμπεράσματα. Ειδικότερα:

• Η εταιρία λόγω των θετικών προϋποθέσεων λειτουργίας της (τεχνολογική υποδομή 
και φήμη του κύριου μετόχου) προχωρά από την αρχή της δραστηριοποίησης της σε 
κινήσεις ηγέτη. Με άλλα λόγια, επιλέγει αμυντικές κινήσεις με σκοπό τη βελτίωση, 
αρχικά, και τη διατήρηση, στη συνέχεια, της ηγεπκής της θέσης, κατάσταση στην 
οποία είχε πλησιάσει από το 2000 (μερίδιο αγοράς 35% έναντι 38% της PANAFON- 
VODAFONE. Σε μικρότερο βαθμό και εξαιτίας των χαρακτηριστικών του κλάδου, 
σχετικά με την τεχνολογία, η COSMOTE λειτουργεί ως ακόλουθος, αναφορικό με την 
εισαγωγή νέων προϊόντων.

• Η ηθική πλευρά των δράσεων της δεν είναι εύκολο να διερευνηθεί για την 
συγκεκριμένη επιχείρηση, αφού γίνεται η υπόθεση ότι η μυσπκοπάθεια και η 
διακριτικότητα σε ορισμένες «εσωτερικές» κινήσεις αποτελούν βασικά 
χαρακτηριστικά για την επιτυχή εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ.

Η μέχρι τώρα γνωστή και δημοσιευμένη συμπεριφορά της εταιρίας COSMOTE 
έρχεται σε συμφωνία με υποστηρικτές της ισχύος της «Marketing-As-Warfare Metaphor» 
που προχώρησαν σε διατύπωση απόψεων και παρουσίαση συμπεριφορικών μοντέλων για 
επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε «πόλεμο». Συγκεκριμένα, η εταιρία εμφανίστηκε να 
αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην εκτενέστατη και μεγάλης διάρκειας διερεύνηση των 
βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς στην οποία εισήχθη το 1998, δηλαδή των «Πέντε 
Δυνάμεων» που προσδιορίζουν το μέγεθος του ανταγωνισμού του κλάδου και που 
καθόρισε ο Porter. Το αποτέλεσμα ήταν η COSMOTE να αποδειχθεί σε μια ιδιαίτερα 
προσεκτική, σύμφωνα με τους Kotler & Singh, επιχείρηση με πελατοκεντρική φιλοσοφία 
και με βασικό στόχο την ενίσχυση των προτιμήσεων των καταναλωτών προς τα δικά της 
προϊόντα και υπηρεσίες, θέτοντας σε εφαρμογή το στρατηγικής σημασίας σχέδιο
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μάρκετινγκ, μεταβάλλοντας τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών, 
προσδιορίζοντας την τιμολογιακή της πολιτική, ανακαλύπτοντας τρόπους πρόσβασης των 
πελατών (χορηγίες) και προώθησης των προϊόντων.

Ανάγοντας τη συμπεριφορά της COSMOTE στο μοντέλο των Kotler & Singh, η 
εταιρία εμφανίζεται να κινείται χρησιμοποιώντας κυρίως αμυντικές τακτικές, ως 
«δυνητικός» και, στη συνέχεια, πραγματικός ηγέτης του κλάδου στην Ελλάδα. Ειδικότερα, 

επιλέγει:

• την άμυνα με αντεπιθέσεις, κατά την οποία, ως ηγέτης, χρησιμοποιεί όλους τους 
διαθέσιμους πόρους της (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογική υποδομή, προϋπάρχον 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, φήμη του ΟΤΕ) και δύνσται να «χτυπήσει» το μεγαλύτερο 
ανταγωνιστή της με διάφορους τρόπους και σε διάφορα σημεία, παραδείγματος χάριν 
στα προσφερόμενα προϊόντα, στις συνοδευτικές υπηρεσίες, στην επέκταση των 
εμπορικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

• την προληπτική άμυνα, κατά την οποία η COSMOTE, έχοντας πρώτα προχωρήσει 
σε μιμητικές κινήσεις εισαγωγής και προώθησης παρόμοιων με του ανταγωνιστή 
προϊόντων, τα βελτιώνει και τα προσαρμόζει καλύτερα στις ανάγκες των πελατών 
της. Παράδειγμα αποτελεί ο διαρκής εμπλουτισμός της ομπρέλας υπηρεσιών 
MyCosmos έναντι επιμέρους υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν από την PANAFON- 
VODAFONE (Ιανουάριος 2000) πριν την δημιουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών από 
την COSMOTE (Σεπτέμβριος 2000).

• την υπεράσπιση της θέσης της, ως πραγματικός ηγέτης, προκειμένου η COSMOTE 
να διαφυλάξει τα ανταγωνιστικά ιδρυτικά της πλεονεκτήματα. Η εταιρία αναλαμβάνει 
να προστατέψει εκείνα τα χαρακτηριστικά της και να εκμεταλλευτεί εκείνες τις 
μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται στον ελλαδικό χώρο και το εξωτερικό που θα 
τη βοηθήσουν στη διατήρηση του ήδη ταχύτατα αναπτυσσόμενου μεριδίου αγοράς 
της. Συγκεκριμένα, η COSMOTE προχωρά στην επέκταση της γραμμής του προϊόντος 
«καρτοκινητή τηλεφωνία» και συνοδεύει την COSMOKAPTA (Δεκέμβριος 1998) με το 
WHAT'S UP (Μάιος 2001), ταυτόχρονα ως απαντήσεις σε δύο προϊόντα της 
PANAFON-VODAFONE, την PANAFON a la Carte (πριν το 1998) και το CU (Οκτώβριος 
2000), αντίστοιχα. Η προάσπιση της «ηγετικής» της θέσης επιτεύχθηκε από την 
COSMOTE και μέσω διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της, προχωρώντας στην 
παροχή επιχειρησιακών λύσεων (Business Solutions) επεκτείνοντας το πελατολόγιο 
και σε επιχειρήσεις, πέραν των ιδιωτών. Η διαφοροποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε 
με την απόκτηση αδειών λειτουργίας νέων τεχνολογιών, απαραίτητων για τις
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προτεινόμενες επιχειρησιακές λύσεις, όπως η τεχνολογία GPRS που αναπτύχθηκε από 
την COSMOTE σχεδόν ταυτόχρονα με την mVPN της PANAFON-VODAFONE 
(Νοέμβριος 2000).

Η παραπάνω συμπεριφορά της COSMOTE και η διεξαγωγή αμυντικών κινήσεων 
από μέρους της δικαιολογείται πλήρως και από τους ΑΙ. Ries & J. Trout, σύμφωνα με τους 
οποίους κινήσεις άμυνας μπορούν να πραγματοποιηθούν από επιχειρήσεις-ηγέτες. 
Αποδεικνύεται ότι η COSMOTE εντάσσεται σε εκείνες τις μεγάλες επιχειρήσεις που, 
σύμφωνα με τους δύο συγγραφείς, βρίσκονται στην πλεονεκπκή θέση επέκτασης στην 
αγορά τις ανάγκες της οποίας αναλαμβάνουν να καλύψουν, δεδομένων των διαθεσίμων 
πόρων και της χρηματοοικονομικής τους δυναμικότητας. Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό 
χαρακτηριστικό των σύγχρονων επιχειρήσεων, και συνεπώς της COSMOTE, που χρίζουν 
της αμυντικής διάθεσης στα πλαίσια του κλαδικού ανταγωνισμού είναι η οργάνωση του 
τρόπου επικοινωνίας και το επίπεδο του στελεχιακού και λοιπού δυναμικού της. 
Επιπρόσθετα, είναι χρήσιμο να σημειωθεί άτι η υιοθέτηση αμυντικών τακτικών από την 
COSMOTE έρχεται σε συμφωνία με τις προϋποθέσεις που έθεσαν οι δύο συγγραφείς για 
την επιτυχία και αποτελεσματικότητα των αναλαμβανόμενων κινήσεων. Συγκεκριμένα:

• Η COSMOTE, στην αρχή της λειτουργίας της, δεν ήταν ηγέτης στην αγορά, αλλά 
ξεκίνησε με την φιλοσοφία του «δυνητικού ηγέτη» για τα μέλη/στελέχη της, με 
αποτέλεσμα να πάρει τη θέση του «πραγματικού ηγέτη» στο μυαλό των πελατών 
της.

• Η επιλογή της COSMOTE να εισάγει στην αγορά κινητής τηλεφωνίας το πακέτο 
καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT' S UP δεν αποδεικνύει τόσο την αντεπίθεση στην 
εισαγωγή από την PANAFON-VODAFONE του προϊόντος CU, αλλά τη δυνατότητα της 
ηγέτιδας επιχείρησης να αντιμετωπίσει τον ίδιο της τον εαυτό, δηλαδή το 
προϋπάρχον και καθιερωμένο προϊόν COSMOKAPTA.

• Η ευελιξία κινήσεων αποτελεί χαρακτηριστικό της εταιρίας και προκύπτει από τα 
αρχικά της ανταγωνιστικό πλεονεκτήματα, καθώς και την επιλογή της τόσο για 
καθυστέρηση διάρκειας πέντε ετών για είσοδο στον κλάδο, όσο και για την αδράνεια 
ενός έτους (1999) με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης στην αγορά μετά την 
εισαγωγή του πρώτου προϊόντος.

• Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2002 διαφαίνεται άτι οι κινήσεις στις οποίες προβαίνει η 
εταιρία πραγματοποιούνται με σκοπό τη διασφάλιση πόρων και δυνάμεων για 
μελλοντικές εξίσου επιτυχημένες κινήσεις.
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Η σχετική νεότητα του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμια και τοπική 
κλίμακα, καθώς και η συμμετοχή σε αυτό τριών μόνο μεγάλων επιχειρήσεων αποτελούν 
εμπόδια στον επιτυχή καθορισμό του πολέμου που πραγματοποιείται ως «μεγάλου», 
«σημαντικού τοπικού» ή «μικρού», σύμφωνα με το διαχωρισμό των επιχειρησιακών 
διενέξεων από τους Ρ. Seabury & A. Codevilla (1989). Ο λόγος για την παραπάνω 
δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ο «πόλεμος» του συγκεκριμένου κλάδου στην Ελλάδα 
συγκεντρώνει και αμφισβητεί χαρακτηριστικά των τριών παραπάνω κατηγοριών. 
Ειδικότερα:

• Δεν τίθεται πραγματικό θέμα επιβίωσης των εμπλεκομένων στη διαμάχη επιχειρήσεων 
λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και της σχεδόν ταυτόχρονης εμφάνισής τους 
στην ελληνική αγορά.

• Η ζημία ή το κέρδος που βιώνεται από τις επιχειρήσεις δεν υφίσταται μόνο στα 
ποσοτικά και συγκριτικά μεγέθη του αριθμού των συνδρομητών, του μεριδίου αγοράς 
ή του κύκλου εργασιών, αλλά οι απώλειες, κατά κύριο λόγο, επηρεάζουν και το 
ψυχισμό τόσο της ίδιας της επιχείρησης, όσο και των πελατών της, προκαλώντας 
ζημία στη φιλοσοφία και τη διάθεση για περαιτέρω δυναμικές κινήσεις.

• Οι διαμάχες που πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο δεν είναι ιδιαίτερα 
υψηλής έντασης. Ωστόσο, έχουν ως κύριο «πεδίο μάχης» τη χώρα στην οποία 
δραστηριοποιήθηκαν από την αρχή της λειτουργίας τους. Η επέκταση των 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό δεν αποβλέπει στην απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου 
αγοράς στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο στην εξασφάλιση υψηλών κερδών, στην 
περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων στο εσωτερικό.

• Οι σχετικά προκαθορισμένοι τρόποι δράσεως και η δυνατότητα εξάντλησης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάποιο μελλοντικό χρονικό σημείο, με άλλα λόγια, οι 
μελλοντικά περιορισμένες προοπτικές εξέλιξης των τριών επιχειρήσεων στον ελλαδικό 
χώρο ίσως προσδίδει στον πόλεμο του κλάδου το χαρακτηρισμό του «μικρού». Αυτό 
το συμπέρασμα έρχεται να συμπληρώσει και το γεγονός ότι οι μεταβολές στο 
εξωτερικό περιβάλλον του κλάδου απαιτεί τη σύναψη συμμαχιών με μικρότερες 
συμπληρωματικών προϊόντων επιχειρήσεις.
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6.4. Συμπεράσματα

Στο παρόν κεφάλαιο επιδιώχθηκε να μελετηθεί ο τρόπος ή ο βαθμός στον οποίο η 
«Marketing-As-Warfare Metaphor» έχει δύναμη και εφαρμόζεται τόσο στο εξωτερικό, όσο 
και στο εσωτερικό.

Η διερεύνηση στον εκτός της Ελλάδας επιχειρησιακό κόσμο, όπως αυτή 
πραγματοποιήθηκε μέσα από ιστοχώρους σχετικού περιεχομένου, βοήθησε στην 
κατάληξη στο συμπέρασμα ότι «πόλεμος» είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός του 
επιχειρησιακού ανταγωνισμού στο εξωτερικό. Αυτό αποδεικνύεται από τη διαπίστωση ότι 
η έννοια του πολέμου και οι τρόποι διεξαγωγής του μεταξύ των επιχειρήσεων είναι 
κατανοητοί στο μυαλό των σύγχρονων επιχειρηματιών και μάνατζερς, οι οποίοι είναι σε 
θέση να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις που σχετίζονται με την επιλογή:

• μεταξύ επιθετικής ή αμυντικής στάσης έναντι του μεγαλύτερου ανταγωνιστή

• των καταλληλότερων για την επιχείρηση και τον κλάδο επιθετικών ή αμυντικών 
κινήσεων

• του συμβούλου ή της σχετικής ομάδας «συμβούλων πολέμων», όπως The Guerrilla 
Group Inc. και Guerrilla Marketing Coach, για την οργάνωση των κινήσεων 
εμπλεκομένων και άμεσα σχετικών ανώτατων στελεχών, όπως διοικητικό συμβούλιο 
και διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση που προσανατολίστηκε στον ελληνικό 
επιχειρησιακό κόσμο και περιορίστηκε στον νέο, αλλά ταχύτατα αναπτυσσόμενο, κλάδο 
της κινητής τηλεφωνίας απέδειξε ότι το πολεμικό στοιχείο είναι εμφανέστατο και στην 
Ελλάδα. Ο βαθμός, όμως, στον οποίο αυτό παρουσιάζεται, εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως ο γενικότερος βαθμός επιχειρηματικότητας στον υπό εξέταση 
γεωγραφικό χώρο, οι εμπειρίες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, ο χαρακτήρας του υπό 
εξέταση κλάδου, τα χαρακτηριστικό της βιομηχανίας κ.ά.

Η εξέταση των παραπάνω στοιχείων για τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας και τις 
εταιρίες που εξετάστηκαν απέδειξε ότι ο πόλεμος στον συγκεκριμένο κλάδο αποτελεί μια 
ιδιαίτερα εξελιγμένη κατάσταση του υπάρχοντος ανταγωνισμού. Αυτό οφείλεται στον 
περιορισμένο αριθμό των δραστηριοποιημένων επιχειρήσεων, τη δυνατότητα επέκτασης 
ήδη γνωστών τεχνολογιών, καθώς και τη μη ταυτόχρονη εμφάνιση των τριών εταιρειών 

στον κλάδο. Συγκεκριμένα, ο ανταγωνισμός στον ελληνικό κλάδο της κινητής τηλεφωνίας 
περιορίζεται στην επιλογή του είδους των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και του 
χρονικού σημείου εμπορικής διάθεσής τους. Η σχετική, όμως, επέκτασή του αναφέρεται
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στη βελτίωση της εικόνας της κάθε επιχείρησης με τη συμμετοχή σε χορηγίες ή 
ανθρωπιστικές κινήσεις, που στοχεύουν στην κατάληψη καλύτερης θέσης στον 
αντιληπτικό χάρτη κάθε δυνητικού καταναλωτή.
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Συμπεράσματα

Ίσως η απλοποίηση των εννοιών της οργανωσιακής θεωρίας και η διευκόλυνση 
των λιγότερο επιτυχημένων επιχειρήσεων να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις ή τα κέρδη 
τους δεν υπήρξε η κύρια αιτία που πλήθος μελετητών ασχολήθηκαν με το θέμα του 
ανταγωνισμού.

Ίσως ήταν απλά η παρατήρηση ότι αφού η επιχειρηματικότητα στην πιο 
πρωτόγονη έως την πιο σύγχρονη μορφή της συμβαδίζει χρονικά με τη διάθεση του 
ανθρώπου για απόκτηση τροφής, εδάφους, χρημάτων, κέρδους από τον άλλο και την 
επέκταση αυτής σε σημείο εμπλοκής σε διαμάχες για να τα αποκτήσει, τότε υπάρχει ένας 
βαθμός συσχέτισης μεταξύ των επιχειρηματικών και έντονα ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο των έργων On War του Πρώσου 
στρατηγού Karl von Clausewitz και Art Of Warfare (The Ancient Bing-Fa) του Κινέζου 
στρατηγού Sun-tzu, σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι πολλές εκ των πιο 
επιτυχημένων σύγχρονων επιχειρήσεων διοικούνται από παλαίμαχους του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, που εμπλέκουν το διαμορφούμενο από τον πόλεμο χαρακτήρα 
τους στη διοίκηση των επιχειρήσεων, απστέλεσαν εκείνα τα στοιχεία που έδωσαν την 
αφορμή να σημειωθεί ότι τα παραπάνω έργα και οι εμπειρίες των πιο σύγχρονων από τις 
πολεμικές διενέξεις που έχουν βιώσει έχουν βρει την εφαρμογή τους στη μετέπειτα 
επιχειρησιακή ζωή και οικονομική ανάπτυξη.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω αναζήτησης υπήρξε ότι το μάρκετινγκ με τον τρόπο 
που ασκείται στα πλαίσια του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και ο πόλεμος στις 
διάφορες μορφές του και με την πληθώρα των μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί 
συσχετίζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε η σχέση τους να διατυπώνεται στη φράση 
«Marketing-As-Warfare Metaphor» και οι αρχές του ενός τομέα να εφαρμόζονται στον 
άλλον.

Το σχήμα αυτό σύγκρισης των δύο τομέων αποτέλεσε σημείο συμφωνίας πολλών 
μελετητών που ήθελαν τον πόλεμο, ως διαδικασία με αρχή, μέση και - αμφίβολο, κατά 
πολλούς - τέλος και τις αξίες του να εφαρμόζονται τυφλά στον τρόπο διαχείρισης των 
ζωογόνων για μια επιχείρηση στοιχείων, όπως ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικοοικονομικοί 
πόροι, προϊόντα, υπηρεσίες, πελάτες, κέρδη. Πρόκειται για τους υποστηρικτές της

ffftb&A&Tft FRAOMO 115



ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ MARKETING

«Marketing-As-Warfare Metaphor» που προχώρησαν στη διατύπωση απόψεων και τη 
διαμόρφωση συμπεριφορικών μοντέλων για τις επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά, όμως, υπήρξαν και εκείνοι οι μελετητές που θέλησαν να 
αποδείξουν ότι η «Marketing-As-Warfare Metaphor» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην 
οργανωσιακή θεωρία και την επιχειρησιακή και οικονομική ζωή για τους ακόλουθους 
λόγους:

• Υποκρύπτονται στοιχεία και από τους δύο τομείς που αποδεικνύουν τη μη ύπαρξη 
συσχέτισης μεταξύ τους

• Η διεξαγωγή του πολέμου και του κλαδικού ανταγωνισμού συνεπάγεται ζημίες προς 
κάθε κατεύθυνση, προκαλώντας βλάβες σε άμεσα, έμμεσα εμπλεκόμενους και μη, 
οπότε οι πολεμικές αρχές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την «βελτίωση» της 
οικονομικής ζωής των ανθρώπων.

• Ο ανταγωνισμός τόσο μεταξύ εθνικών κρστών όσο και μεταξύ οργανωσιακών μορφών 
δεν αποκλείουν ή, καλύτερα, επιβάλλουν τη χρήση μη συμβατών και ανήθικων μέσων 
για την επίτευξη των στόχων των εμπλεκομένων. Η ανηθικότητα των οργάνων 
διοίκησης και εκτέλεσης έργων αποτελεί βασικό λόγο μη περαιτέρω χρήσης της 
«Marketing-As-Wartare Metaphor» παρά μόνο ως εργαλείου μελέτης και εκτίμησης 
καταστάσεων.

Η διαφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες των μελετητών της οργανωσιακής θεωρίας 
δεν φαίνεται να προσφέρει σε τίποτα περισσότερο από το να αναζητηθεί ο τρόπος εκείνος 
βελτίωσης της οικονομικής ζωής ώστε να μην υπόκειται σε ζημία η υλιστική και 
ψυχολογική ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Η σε θεωρητικό επίπεδο ανάλυση που 
πραγματοποιήθηκε απστέλεσε τη βάση για το πρακτικό τμήμα της μελέτης που θέλει να 
αποδείξει το βαθμό κστό τον οποίο τελικά ισχύει η «Marketing-As-Warfare Metaphor» και 
κατά πόσο τα συμπεριφορικά επιχειρησιακά μοντέλα των υποστηρικτών της λειτουργούν 
στις σύγχρονες επιχειρήσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Για την εξέταση του θέματος στο εξωτερικό η ανάλυση βασίστηκε στο σύγχρονο 
εργαλείο ενημέρωσης, το διαδίκτυο. Αποδείχθηκε ότι η «Marketing-As-Warfare Metaphor» 
έχει τρομακτική ισχύ στην Αμερική, ενώ έχουν εντοπιστεί τα «σκοτεινά σημεία» του 
πολέμου που εφαρμόζονται στον επιχειρησιακό ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα:

• έχει προσδιοριστεί η μορφή του πολέμου που έχει τα περισσότερα θετικά 
αποτελέσματα για τον ένα εμπλεκόμενο και τα περισσότερα αρνητικά για τον άλλο
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• γίνονται προσπάθειες επίλυσης, ή επικάλυψης, του ανήθικου χαρακτήρα του 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων

• αναγνωρίζουν ότι απαιτείται συντονισμός και οργάνωση κινήσεων προκειμένου μια 
επιχείρηση να επιβιώσει στο σύγχρονο σκληρό ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να 
αναζητείται εξωτερικός «σύμβουλος πολέμου».

Ο βαθμός ισχύος της «Marketing-As-Warfare Metaphor» στην Ελλάδα 
αναζητήθηκε με μικροοικονομικό τρόπο, δηλαδή εξετάζοντας ένα συγκεκριμένο 
τριτογενούς οικονομικής δράσης κλάδο, αυτό της κινητής τηλεφωνίας με σκοπό την 
αναγωγή σε γενικότερα συμπεράσματα. Οι παρατηρήσεις που έγιναν για τις δύο 
σημανπκότερες εταιρίες του κλάδου, COSMOTE και PANAFON-VODAFONE, μεταξύ των 
οποίων παρατηρείται μια ανταγωνιστική συμπεριφορά, οδηγούν στο τελικό συμπέρασμα 
ότι η συσχέτιση των τομέων του μάρκετινγκ και του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη τόσο 
στο συγκεκριμένο κλάδο, όσο και σε άλλους.

Ωστόσο, η νέα τάση των επιχειρήσεων για προστασία των πελατών τους, ως 
αποτέλεσμα της προηγούμενης τάσης για εκμετάλλευσή τους σε οικονομικό (υψηλές τιμές 
για χαμηλής ποιότητας προϊόντα), ηθικό, ψυχολογικό και σωματικό (βλάβες στην υγεία 
από τη χρήση διαφόρων προϊόντων, ακόμα και κινητά τηλέφωνα) επίπεδο έχει οδηγήσει 
στην επιφανειακή μετάλλαξη του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού των επιχειρήσεων 
σε μια πιο ανθρωπιστική εικόνα. Με άλλα λόγια, στους καταναλωτές ίσως διαφαίνεται μια 
συνεργατική συμπεριφορά των επιχειρήσεων προς όφελος των πρώτων, μέσα από τη 
σύναψη συνεργασιών, τη συμμετοχή σε ανθρωπιστικές εκδηλώσεις ως αρωγοί ή χορηγοί, 
τη συμφωνία για παροχή απαραίτητων υπηρεσιών ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας και για τη 
διατήρηση κοινής τιμολογιακής πολιτικής. Όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι υπαρκτός, το ίδιο και ο «πόλεμος» μεταξύ 
τους. Η μορφή του, όμως, διαφέρει από εκείνη στην οποία βασίζεται η θεμελιώδης 
«Marketing-As-Warfare Metaphor», αφού καταφέρνει να συγκαλύπτει καταστάσεις και 
διαδικασίες με τον πιο εύσημον τρόπο.

Το τελικό συμπέρασμα που εξάγεται από την παραπάνω ανάλυση είναι ο 
σύγχρονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αποδεικνύει την ύπαρξη 
αντιπαλότητας και εχθρότητας. Η αντιπαλότητα των εταιριών που ανήκουν σε ένα κλάδο 
ή σε ανταγωνιστικούς κλάδους αποδεικνύεται καθημερινά με την ακολουθία στην 
εμφάνιση νέων προϊόντων και την κάλυψη ολοένα και περισσότερων αναγκών. Επιπλέον, 

η επίτευξη των στόχων τους με τη χρήση διαφόρων μέσων σημαίνει μεν την ύπαρξη
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ορισμένων χαρακτηριστικών του πολέμου, αλλά και τη δύναμη που έχουν οι σύγχρονες 
επιχειρήσεις να κατευθύνουν τις δυνάμεις της αγοράς, τη ζήτηση και την προσφορά, προς 
όφελος τους. Επιπρόσθετα, η εχθρότητα είναι και αυτή εμφανής, ενώ ενισχύεται από την 
τάση για απόκρυψη των στοιχείων που τη συνοδεύουν.
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία

Σιώμκος, Γεώργιος (1999), Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.266- 
272

Arndt, 3., (1985), "On Making Marketing Science more scientific: Role of 
Orientations, Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving", Journal of Marketing, 49, 
(Summer), pp. 11-23

Caudron, Shari, (2001), "Guerilla Tactics. (Marketing techniques)". Industry Week, 
(July 16th), (www.findarticles.comJ

Freedman, Lawrence (1994), War, Oxford Readers, Oxford University Press, 
pp.206-212, 228-23lHo, S. & Choi, Amy (1997), "Achieving marketing success through 
Sun Tze's Art of Warfard', Marketing Intelligence & Planning, 15/1, pp. 38-47

Hunt, Shelby D. & Anil Menon (1995), "Metaphors and Competitive Advantage: 
Evaluating the use of metaphors in Theories of Competitive Strategy", Journal of Business 
Research, pp. 81-90

Keegan, John (1997), Η Ιστορία του Πολέμου, «Νέα Σύνορα» -Α.Α. Λιβάνη

Kotler, Philip & Ravi Singh (1981), "Marketing Warfare in the 1980s", Journal of 
Business Strategy, pp. 30-41

Levinson, Jay Conrad (2002), "Guerilla Planning" (www.amarketina.comJ

Levinson, Jay Conrad (2002), "When to halt a Marketing Attack" 
(www.QmarketinQ.comJ

Marino, Sal, (1998), "What wins wars... and markets. (Ancient Chinese war 
philosophy of Sun-tzu translated into business terms)", Industry Week, (December 21st), 
(www.findarticles.comJ

Morgan, Gareth (1980), "Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving in Organization 
Theory", Administrative Science Quarterly, 25, December, pp. 605-622

Parks, B., St. Pharr & Br. Lockeman (1994), "A Marketer's Guide to Clausewitz: 

Lessons for Winning Market Share", Business Horizons, July-August, pp.68-73

Price, Terry L. (2000), "Explaining ethical failures of leadership", The Leadership & 
Organization Development Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 177-184 (www.emerald- 
librarv.comJ

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφια 119

http://www.findarticles.comJ
http://www.amarketina.comJ
http://www.QmarketinQ.comJ
http://www.findarticles.comJ
http://www.emerald-librarv.comJ
http://www.emerald-librarv.comJ


ΤΑΚΠΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ries, ΑΙ & Trout J. (1986), Marketing Warfare, International Edition. Singapore.Mc 
Graw-Hill Book Co.

Ries, Al (1988), "The Mind is the Ultimate Battlefield", The Journal Of Business 
Strategy, July-August, pp. 4-7Reitz, Joseph H., (1998), "Ethics in negotiation: oil and 
water or good lubricant?", Business Horizons, (May - June), fwww.findarticles.com)

Rindfleisch, Aric (1996), "Marketing As Warfare: Reassessing a dominant 
Metaphor", Business Horizons, September-October, pp. 3-10

Snowman, Daniel, (2000), "JOHN KEEGAN", History Today, (May), 
fwww.findarticles.com)

Sun Tzu & Sun Pin (1996), The Complete Art of War, (translated by Ralph D. 
Sawyer), Westview Press, pp.42-43

STRAmrPftdsiA ~ 120

http://www.findarticles.com
http://www.findarticles.com




C
LA

U
SE

W
IT

Z.
C

O
M

ε
04*ΌCOς>co
04JSΗ

ΛΟ;
|
ν>

5ζ:

G
Ο

04G
*<Ζ)3 -Ω
04

Η

S |
•Ό ’
" « >> 04 

*04 04U ς>3 α*35 
u ^
04 ·- J3-w ■Ο 3

Ξ §■

cj *5

'w'

04
OJD
CO

1 so 03 Λ u.

>> U
■S 2S <8
co T3 

— c3 
N 04 ,t5 Ό 
S c 0) 0> 
OO 04 
3 _C
i2 COU «
I-a

3
τ: o

C3 JC

^ eu g
"c ω

δ -3
p s

« ac ~— 3
04 -O

§ *3
04

18O C3

_ 3 
C3 <3
1ϋ
ε s
I ε
03 04 n JS3 o
Ό c3
04 04

&js Iq a 3•5» 0> CO 
w <14

S 8 f >5 ■ S ω
3 a *

ea
£ £ C 
lh§ υ o S

.2 ;
!i
“8.PCQ a.



ο
fit
Ε

8c

<υjz
-ΌCΛ

C
ω2c-

ο

8

·*-, cC CC
I I z ^5, s co2: Ο εΛ 
ί " ο,
® .£ a .« a«N T fO
I ^δΐ'§55Λ O' .2 00
3 a*- ^
* 2 '-5 !g UM'S .*.■£ oo oo 2» 5 o\ ■»- C c\ «Λ 
O 3, — <*}

ΟΜ
c;
ε-cο£

ucc
cou



usewitz in me business L ontext -fcAlUU 1 U_.

CLAUSEWITZ IN BUSINESS
I

"Von Clausewitzsummed up what it had all been about in his classic On War. Men 
could not reduce strategy to a formula. Detailed planning necessarily failed, due to the 
inevitable frictions encountered: chance events, imperfections in execution, and the 
independent will of the opposition. Instead, the human elements were paramount: 
leadership, morale, and the almost instinctive savvy of the best generals.

"The Prussian general staff, under the elder von Moltke, perfected these concepts in 
practice. They did not expect a plan of operations to survive beyond the first contact 
with the enemy. They set only the broadest of objectives and emphasised seizing 
unforeseen opportunities as they arose. Strategy was not a lengthy action plan. It was 
the evolution of a central idea through continually changing circumstances."

Jack Welch

Need a Speaker? Click HERE.

Clausewitz Homepage Clausewitz and Complexity Readings on Clausewitz

^/www.clausewitz. com/C WZHOME/CWZbiz.htm 21/8/20C

http://www.clausewitz
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Good Evening

New? Click here for a 
quick overview

Aug 21. 2002

Speak your mind on the 
message board

Read Sonshi.corn’s Sun 
Tzu Art of War

Best Sun Tzu Art of War 
books to buy

Read other great works 
on strategy

Maintain sharpness and 
learn every day

Plan the day by making 
your to-do list

The latest in world news 
and events

Make Sonshi.com your homepage

Copvngrt c': 2C02 5onshi.com AH lights Raserved

απυ

p://www.sonshLcoin/ 21/8/200
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“Τ']" Sun Tzu Strategy

Home j Sun Tzu 1 Temple Purchase | About Us 1 Contact

SUN TZU: THE ART OF WAR
Sonshi.corn's Sun Tzu the Art of War took over a year to complete Countless 
hours were required to meticulously translate each individual character from 
the original Chinese text, in addition to cross references with more than six 
major English editions. Our hard work is your gain Finally, an Art of War 
version you can feel good about reading!

You can also enjoy our translation using the auto-scroller by clicking on any 
of the ’S" items located to the right of each corresponding chapter below. A 
new window will open. To stop midway or when finished, close the window

./sdiu'hi

► Introduction by Sonshi.corn

Chapter One: Calculations Ξ= S-l

Chapter Two: Doing Battle S-2

Chapter Three: Planning Attacks m S-3

jfr Chapter Four: Formation S-4

Chapter Five: Force — S-5

Chapter Six: Weakness and Strength S-6

Chapter Seven: Armed Struggle m S-7

Chapter Eight: Nine Changes S-8

Chapter Nine: Army Maneuvers S-9
Chapter Nine: Army Maneuvers (Continued) S-9x

$$$$ Chapter Ten: Ground Formation s S-10

Chapter Eleven: Nine Grounds S-ll
Chapter Eleven: Nine Grounds (Continued) S-l lx

Chapter Twelve: Fire Attacks s S-12

Chapter Thirteen: Using Spies Ξ S-13

• Want to have our complete Sun Tzu the Art of War all on one page’ 
Also, you can view it in these formats: .txt, .doc, .pdf.

• For comprehensive explanations of each concept (in order) for Sun Tzu 
the Art of War, in progress are the interpretations •

• Sun Tzu not enough? Read other great strategy works available on 
Sonshi.com.

p://www.so nshi.com/leam.html 21/8/200

http://www.so


Table of Contents and Download Sun Tzu The Art ot war and strategy site. 2.E/UOU L· U71

• As editors of the Netscape Open Directory Project, Sonshi.com has 
compiled a comprehensive listing of other Sun Tzu sites on the Web 
(used bv various search engines like Google.com).

Also, go to another listing we maintain for Sun Tzu related sites.

• Should you have problems understanding any of the many concepts in 
Sun Tzu, please feel free to email us.

Home l Top of Page

Copyright © 2001 Sonshi.com. All Rights Rasarvad.

http://www.so nshLcom/leariLhtml 21/8/:

http://www.so
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strategy...

A mental tapestry of changing intentions 
for harmonizing and focusing our efforts

·* as a basis for realizing some aim or purpose in an 
unfolding and often unforeseen world 

■* of many bewildering events and many contending 
interests 
? John R. Boyd

This site features articles and presentations on agility and 
time-based competition with a focus on their application to 
business strategy. The unifying theme comes from maneuver 
warfare?or more broadly, maneuver conflict?as was 
described by the late American strategist, Col John R. Boyd, 
USAF, in his briefing "Patterns of Conflict" (PDF document 
on Defense end the National Interest.)

In armed conflict, maneuver warfare requires the ability to 
operate with rapid decision cycles (or "OODA loops," for 
observe - orient - decide - act). Such mental and physical 
quickness produces "agility," to generate ambiguity, isolation, 
confusion, and panic in the opposing side. Commanders who 
can achieve these effects gain victory without bloody and 
"decisive" battles.

In business strategy, agility allows one to respond to 
market conditions, of course, but that is passive and 
misleading. This ability to manipulate time gives an agile 
company a powerful tool to shape the marketplace and in turn 
be shaped by it.

The effects of this strategy in business are as dramatic as they 
are in war. Customers of agile companies often become 
fanatic loyalists, raving to their friends about the levels of 
customer service and value they receive. As a result, 
companies with fast decision cycle time are also often the 
leaders in profitability in their industry. For an introduction to 
OODA loops in business, with an emphasis on the marketplace 
effects they produce and why, we recommend the article 
"Riding the Tiger."

news...

"Strategy of the 
Fighter Pilot" by
Keith Hammonds. 
Excellent article on 
Boyd and the OODA 
loop in the June 2002
Fast Company.

recent articies...

The Boyd Cycle and 
Business Strategy
Fred Thompson. 
Business, like war, is 
a struggle for survival 
and dominance, 
and?like war?it takes 
place in time.

Business is War,
August 1997, by Gary 
I. Wilson, Colonel, 
USMCR. Business, 
like war, is the art of 
out-doing the 
competition. So 
businesses, like 
armies, need to 
understand the nature 
of competitive conflict 
and the benefit of 
strategic thinking.

"Rugby and the 
OODA Loop", by
Captain Toby Edison, 
USAF. Everybody 
expects rugby players 
to be agile, but as AF 
Academy coach Capt 
Toby Edison shows,

py/www.belisarius.com/ 21/8/200

http://www.belisarius.com/
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In business as in war, agility rests on an underlying cultural 
foundation. Sun Tzu, writing sometime before 400 B.C., made 
the earliest known identification of the elements of such a 
high-performing culture. Chief among these is trust, which is 
so fundamental that he simply called it, "The Way." Mutual 
trust is now recognized as essential by every successful 
practitioner of agility from the US Marine Corps to Japanese 
industrialists to General Electric.

Many of our articles explore the relationship between 
trust?along with Boyd's other cultural attributes, including 
"focus and direction" and "mission orientation"?and fast 
OODA loop speed. You will also find advice on specific actions 
you can take to create this culture in your organization.

We invite you to browse our site and return often, as new 
material is added on a regular basis. We would also welcome 
contributions from readers who have applied these ideas to 
their own companies.

the team has to be 
agile, too.

"Killing Rage," by
Dr. Jonathan Shay. A 
study of the nature of 
intercommunal 
violence by the 
author of Achilles in 
Vietnam. (389 KB MS 
Word document).

observatiotis...

Sun Tzu believed that the moral strength and 
intellectual faculty of man were decisive in war, and that 
if these were properly applied war [ed. note: and 
business] could be waged with certain success 
?Brig Gen Samuel B. Griffith, USMC

What is the aim or purpose of strategy? To improve our 
ability to shape and adapt to unfolding circumstances, 
so that we (as individuals or as groups or as a culture or 
as a nation-state) can survive on our own terms 
?John R. Boyd

© 2002 Kettle Creek Corporation - All Rights Reserved

p://www.belisarius.com/ 21/8/200
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Resources

oac
Coach Training

Welcome to Guerrilla Marketing!
Join our worldwide team of entrepreneurs and business owners of 
all sizes dedicated to low-cost, high Impact marketing and salesl

This week learn the 15 Secrets of Guerrilla Marketing with our 
Flash Movie.

Enjoy!
Mitch Meyerson, Founder of GMC

"Are You Looking for an Expert Marketing Coach 
To Partner with you on the Road to Success?"

""The Guerrilla Marketing Coach Program developed by Mitch 
Meyerson is the only coaching program I highly recommend. A 
GMCoach will definitely supercharge your marketing program, not to 
mention your profitability."

—Jay Conrad Levinson,
Author, "Guerrilla Marketing’ series of books

■__in the next few years, coaching will become the norm In the business world.'
—The Washington Past

For more information on GM coaching and consulting.

Motivational Quote 
for Today

Bookmark this page and come back for a new quote every day!

"Enthusiasm is contagious. It's difficult to remain neutral 
or indifferent in the presence of a positive thinker." - 
Denis Waitley

New Course!

Make Passive Income Now!

Create Virtual Income in Just 8 Weeks

Aug 19,2002 
For More Information

New!

The Guerrilla 
Marketing 

Affiliate Progam 
Click here to earn money

Free
Guerrilla Marketing 

Online Report
from the best-selling 

marketing series in history 
by Jay Conrad Levinson

SIGN UP
Learn tactics you can put to 
work immediately to earn 

bigger profits!
Register now and receive 
a FREE marketing report.

Jay Conrad Levinson 
LIVE in Tiburon, CA! 

November 1,2 
For More Info

Recommended 
Product of the 

Week!

Ebook
Secrets Exposed

$49.00 (50% off)

Create a Best-Selling 
Ebook...without 

writing! A wealth of 
invaluable 

information.

>://www.gmarketingcoach.coin/ 21/8/200
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(To hear an Audio Welcome - 
Real Player needed 

www.real.com)

Guerrilla Marketing Coach 
2736 Hampden Ct #207 · Chicago, IL 60614 
Phone:(773) 929-0465 · Fax (773)929-3615 

E-mail: mjtchfliomarkeMnocoach.com

© 2002 Guerrilla Marketing Coach”*. All Rights Reserved Worldwide
About GMC I Business Owners | Resources | Partners | Coach Training | Newsletter | Contact

'>://www.gmarketingco ach.com/ 21/8/20C

http://www.real.com
http://www.gmarketingco
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Listen 
to audio

A
Meet the 
Speakers

Custom
Training

Browse the 
Bookstore

Peruse Tip of the Guerrillas in 
Articles Week the News

ΓΗΕ GUERRILIA GROUP
Jnconventional Weapons and Tactics for Increasing Your Sales

lome of:
Guerrilla Selling 
Guerrilla Marketing 
Guerrilla Negotiating 
Guerrilla TeleSelling 
Guerrilla Trade Show Selling

guerriMa n: one who engages in irregular warfare esp. as a member of an independent 
unit.

guerriMa group η 1: an international training and consulting firm dedicated to increasing your 
sales and profits. 2: speakers, seminars, and long-term consulting on sales, marketing and 
management, customized to fit your business, your schedule and your budget. 3: books, tapes, 
newsletters, and seminars that wifi revolutionize the way you do business.

SUBSCRIBE FREE
The GUERRILLA SELLING TIP of the WEEK
Now you can get the latest unconventional weapons and tactics every week via e-mail.

Watch our video brochure
and find out more about our service
'Encoded as Real Video, and recomended for 56 Kbps or higher connections. 

(Click here to download the free RealOne Player)

Speakers | Custom Training | Seminars | Book Store 
Articles | Tips | News | Contact Us | Home

OMMII THE GUEPRTT.I.A GROUP, inc. * W0-247-9I45 · Fa 3C343M476 · lOCQ Wikna Sme, Suie 101. Bouldtr. CO USA

i/www.guerrillagroup.com/ 21/8/2 (X

http://www.guerrillagroup.com/
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To learn more about the Army PaYS Program, please enter here.

PaYS information for individuals

Human .Resourees.Recruitmg.Corporate.Military.Occupation.Training.F.mployees.Career .Job, 
Profession-Army JncentiveJxianagementJ’aYS

'Avvw.armypays.com/ 21/8/2 0(



Icome to the Home ot'Armv and Army Reserve Recruiting —I u. .

• additional information 
cut the PaYS program 
:k here

PaYS (Partnership for Youth Success) is a unique ocpcrtur.ity for ndviduals. employers, and tne U.S. Army. Employers will partner with the 
Army to prov*de quality jobs to qualified youth after serving their ccuntry Th s cartnershio will be integral to tne process of "Reconnecting Amenca 
with the Army.-'

The Individual: PaY5 is a win-win proposibon for qua.ified individuals, ~he U.S. Army provides sk'll training ara nands-on expenence to tens of 
thousands of individuals each year. After successfully completing their tour of enlistment, the indiv-duai is pre-quanfied for employment with, a pre
selected PaYS employer. The PaYS agreement between the ndividuai. the employer, and the Army -s established when the individual enlists in the 
Amy.

The Emoioyer: PaYS will provide employers with quality employees n a varety of job skills. At tne same time, employers will save precious 
recruiting and tram'ng costs by becoming 3 PaYS partner today. 3y acting now, employers have access to trained, experienced, and successful 
soldiers returning to civilian life *n the future. The employers who partic oate π the Pa>3 program know the value of Amy training and the 
dedicated service experiences of young men and women. To find out more about tne opportunities avai'able to employers reck here

The U.S. Army: The Army is committed to attracting nighty motivated ana qualified young men and women to serve their country in a variety of 
skills. Rather than competing with employers for the sane scarce resource, the Army established the PaYS program as means to share these 
qualified individuals with employers. The Army carefully screens, selects, trams and provides hands-on expenence to individuals in many different 
skills. In many cases these skills and experience have direct application n the civilian sector. The ultimate benefactor of PaYS is the individual who 
values service, skill training, 3nd a bnght future with an employer after :ompletirg their 3cbve duty tour.

Site Navigator 33CWRMY.COM

y/www.goarmy.com/new/paysJitm 21/8/201

http://www.goarmy.com/new/paysJitm
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Xopriyics & 2004 : Press Centre : Δίκτυο Πωλήσεων : Περιεχόμενα : Αναζήτηση Επικοινωνία : FAQ : English Version

αμα
?ια Ορόσημα 
Γοχ·κή Σύνθεση 
μονόγραμμα 
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Ιούλιος 2002: Σε 4 χρόνια εμπορικής λειτουργίας η COSMOTE καλύπτει πάνω από το 99% του ελληνικού 
πληθυσμού, λεπουργώντας με το σύστημα GSM 1800. Κατακτά το μεγαλύτερο μερίδιο στο τμήμα της αγοράς 
συμβολαίων (1.512.941 συνδρομητές με συμβόλαιο*) και ανεβάζει το σινολικό μερίδιό της στην αγορά άνω του 
37,5%* με 3.211.607 πελάτες*.

ητής Τηλεηκονϊας 
ιονομικά Στοιχεία 
ινδΰσεις 
ριες
αστηριότητες 
ϊς Δραστηριότητες 
τυο GSM-1800 

*Η*.Π.................

Η COSMOTE είναι σήμερα η πρώτη εταιρία σε καθαρές νέες συνδέσεις αλλά και σε αφοσιωμένους πελάτες αφού 
εμφανίζει το χαμηλότερο δείκτη αποσυνδέσεων.
Η νέα χιλιεπα βρίσκει την COSMOTE ισχυρή, να πρωταγωνιστεί στο χώρο των κινητών επικοινοτνιών στη χώρα 
μας.

*σπς 30/06/2002

(c) Copyright 2002 · COSMOTE

p://www.cosmote.gr/etairia/eteria.htm 21/8/200
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...με ευχές που γίνονται πράξη
Και φέτος η COSMOTE προσέφερε τη συνολική αξία ίων γραπτών μηνυμάτων ms Πρωτοχρονιάς στα παιδιά το 
Σωματείου «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής - Ανοικτή Αγκαλιά», της «Φλόγας», της «Ελπίδας» και του «Χαμόγελου το 
Παιδιού». Ευχή όλων μας, η προσφορά αυτή να δώσει νέα πνοή ελπίδας και χαράς σε αυτά τα παιδιά που το έχοι. 
περισσότερο ανάγκη.

...που έχουν περισσότερο ανάγκη
Φέτος τα Χριστούγεννα η COSMOTE διέθεσε το ποσό που προοριζόταν για τα εταιρικά δώρα στα παιδιά που έχοι 
ιδιαίτερες ανάγκες, στηρίζοντας έτσι το έργο ms Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκαιαστάσεως Αναπήρων Παίδω 
Η ΕΛΕΠΑΠ προσφέρει εδώ και χρόνια διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση στα προβλήματα χιλιάδων παιδιών, που 
έλλειψη πόρων για την αντιμετώπισή τους δεν τους επιτρέπει να απολαύσουν as χαρές της ζωής.
Η COSMOTE, στηρίζοντας τα παιδιά, έδωσε το δικό της χρισιουγεννιάακο μήνυμα ελπίδας σε εκείνα που έχουν ανάγι 
την προσοχή και τη συμπαράστασή μας.

Η COSMOTE καλωσορίζει 
ίο ευρώ μαζί σας

Το ευρώ είναι πια γεγονός αφού από την 1η Ιανουάριου 2002 η δραχμή αποσύρειαι.
Η COSMOTE ανταποκρίνεται σας προσδοκίες σας και υποδέχεται το ευρώ με ξεκάθαρες χρεώσεις σταθερά 
προς όφελος σας. Έτσι, μετατρέπει ας χρεώσεις της σε ευρώ και ας στρογγυλοποιεί προς το συμφέρον σας. 
Καλωσορίστε, λοιπόν, το ευρώ μαζί μας με ξεκάθαρες χρεώσεις. Γιαά η COSMOTE σέβεται την εμπιστοσύνη σας

Με τον ερχομό του νέου έτους, εκτός από το νόμισμα άλλαξαν και οι αριθμοί των σταθερών τηλεφώνων: Π 
από κάθε νούμερο τηλεφώνου και για κάθε κλήση - αστική ή υπερασακή - προστέθηκε ο κωδικός 
περιοχής και το 0 (π.χ. για Αθήνα 01-0-6177777)! Έτσι, ο αριθμός που καλείτε παραμένει ίδιος από όπ 
σημείο της Ελλάδας κι αν τηλεφωνείτε. Απλά μην ξεχνάτε να συμπληρώνετε κάθε φορά τον κωδικό 
περιοχής και το 0.



H COSMOTE παρούσα /
στην έκθεση COMDEX 2002!

J

Η COSMOTE δίνει άλλη μια φορά χη δυναμική ms παρουσία στην έκθεση COMDEX που πραγματοποιείται στον 
εκθεσιακό και συνεδριακό χώρο ins HELEXPO (Λ. Kntpioias 39, Μαρούσι) από as 17 μέχρι as 20 Ιανουάριου 
2002. Σε ένα χώρο που θα παρουσιαστούν ortes οι τελευταία εξελίξει και εφαρμογέε orous ιομει'5 
Πληροφορία και Επικοινωνιών, η COSMOTE θα είναι παρούσα με νέα προϊόντα και υπηρεσία uijinAhs 
τεχνολογία που θα διαθέσει στην ελληνική αγορά το 2002.

Πάμε Στοίχημα στα... οίγουρο,
m με προγνωστικά

από ns Υπηρεσία MYCOSMOS

6

Είστε από auio0s που «Πάνε Στοίχημα»; Τώρα, οι Υπηρεσία Ενημέρωση5 MYCOSMOS θέτουν στη διάθεσή 
oas προγνωστικά για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Ποδόσφαιρο από ανθρώπου με εμπειρία και γνώση του χώρου 
του ποδοσφαίρου, για να μην εξαρτάσιε μόνο από την τύχη. ΕσειΤ στείλτε anitos στο 1651 το μήνυμα 
ΣΤΟΙΧ ΠΡΟ και η απάντηση που θα λάβετε θα περιλαμβάνει as προβλέψεΐ5 για το αποτέλεσμα επιλεγμένων 
αγώνων. Αν θέλετε περισσότερε5 πληροφορία για οποιονδήποτε από tous επιλεγμένοι αγώνε$, δεν έχετε 
παρά να επιμείνετε στέλνοντα$ στο 1651 το μήνυμα ΣΤΟΙΧ ΠΡΟ και τον κωδικό του αγώνα που oas ενδιαφέρει 
(π.χ. ΣΤΟΙΧ ΠΡΟ 413). Η απάντηση που θα λάβετε, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που οδήγησαν σιη 
συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Σημειώσει:
Η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με τον ANTENNA, ο onofos φέρο και την ευθύνη του περιεχομένου.
Τα προγνωστικά του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Ποδόσφαιρο αποτελούν εκτιμήσεκ ειδικών και δεν εγγυώνται το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, το οποίο 
διαμορφώνουν μόνο οι ομάδεε.

ψ ψ COSMOTE BUSINESS SOLUTIONS.
" ^ Γνωρίστε T1S ειαιPIKES λύσειs

επικοινωνία ms COSMOTE
Η COSMOTE, με as Υπηρεσία COSMOTE BUSINESS SOLUTIONS, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένε$ και 
οικονομικέ5 λύσεΐ5 επικοινωνία5 και στη δική oas επιχείρηση. Οποιε5 κι αν είναι οι ανάγκε$ ms επιχείρησή$ 
oas, η COSMOTE μπορεί να προσαρμόσει os υπηρεσία ms στα μέτρα oas. Γνωρίστε as εφαρμογέ5 και τα 
προνόμια των Υπηρεσιών COSMOTE BUSINESS SOLUTIONS, συνδυάστε αυτέ$ που καλύπτουν as ανάγκε$ oas 
και οργανώστε την εταιρική oas επικοινωνία σύμφωνα με as απαιτήσει oas.



l"la)S μπορώ

Αν to κινητό oas είναι συμβαιό με την τεχνολογία WAP αλλά 
δεν το ενεργοποιήσατε ποτέ, η COSMOTE oas προτείνει ένα 
νέο, εύκολο και γρήγορο τρόπο. Με 1 μόνο γραπτό μήνυμα 
στο 1651 μπορείτε αυτόματα να ρυθμίσετε τη συσκευή oas και 
να ενεργοποιήσετε το WAP! Ειδικά, αν το κινητό oas είναι 
NOKIA (7110, 6210 ή 3330), στείλτε το γραπτό μήνυμα WAP Ν 
ή στείλτε το μήνυμα WAP Ε αν έχετε ERICSSON (R320, Τ20, 
Τ39, Τ29, R580 ή R520). Μέσα oris επόμενε$ 24 cbpES 
πραγματοποιείται η ενεργοποίηση του WAP και έτσι είστε σε 
θέση να απολαμβάνετε as Υπηρεσία MYCOSMOS με την 
άμεση πρόσβαση που oas εξασφαλίζει το WAP.

Πώ5 μπορώ να μάθω xous BiopuGpoiis μου;

Τώρα, με την Υπηρεσία MYCOSMOS ΒΙΟΡΥΘΜΟΙ tns 
COSMOTE μπορείτε να ανακαλύψετε πού κυμαίνονται οι 
βιορυθμοί oas και να ενημερωθείτε για το σωματικό, 
συναισθημαηκό και πνευμαακό oas κύκλο. Στείλτε από 
το κινητό oas COSMOTE στο 1651 το γραπτό μήνυμα 
ΒΙΟ και την ημερομηνία γέννησή5 oas (π.χ. αν έχετε 
γεννηθεί oas 23/04/1976, στείλτε το μήνυμα ΒΙΟ 230476) 
και μάθετε τι έχουν να oas πουν σώμα, καρδιά και 
μυαλό για την κάθε μέρα.
Πρόσβαση στην Υπηρεσία ΒΙΟΡΥΘΜΟΙ έχετε επίση$ μέσω 
WAP και μέσω tns κάρταε MYCOSMOS SIM tns COSMOTE.

Για περισσότερέ πΑηροφορίέ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησή Πεήατών COSMOTE 
(164 από κινητό ή 0971000164 από σταθερό τηήέφωνο) ή επισκεφτεΐτε το site Tns COSMOTE (http://www.cosmote.gr).

http://www.cosmote.gr
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δελτία TurtdiDinn
25/07/2002
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ MMS ΓΊΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .. 
22/07/2002 
Στο 3.041.912 η 
ουνδοουητικη Βάση me 
Vodafone-Panafon στο tcAoc 
Iouviou 2002 .. 
21/06/2002
Παρουσίαση ολοκληοωυένων 
\ύσεων νιο εταιρίες ..

Ο
vodafone

Vodafone MMS
Πρώτη η Vodafone αλλάζει την επικοινωνία με την 
υπηρεσία Vodafone MMS. Τώρα εικόνα, κείμενο και ήχος 
στο κινητό σας...

Η συμμαχία Vodafone - Ferrari
Η μεγαλύτερη εταιρία κινητής επικοινωνίας στον κόσμο 
είναι ο βασικός χορηγός της Ferrari στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Formula 1...
ι·ί

Vodafone Στίβος
Η Vodafone, επίσημος χορηγός της Εθνικής Ομάδας 
Στίβου έως το 2004, με τη νέα υπηρεσία Vodafone Στίβος, 
δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που αγαπούν το στίβο να 
μαθαίνουν κάθε στιγμή...
•ίιί ί^·4^·υ 4ν

Γ Π

J

Copyright 2001 © Vodafone Group | Όροι Χρήσης - Εμπιστευτικότητα

://www. vodafone.gr/NASApp/vodafone/voda/gr_index_vod.jsp 21/8/200:

http://www.vodaFone.gr




ίΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟ Υ 
MARKETING

Ανάλυση της 
περίπτυστης της 

ετ«η>ί«ς COSMOTE

Λ»-■ .y. . 
λ-,*. Οι μκταφορές

Η σημαντικότητα me αεταφορας

• Παρέχει τη βάση για τη σύλληψη ιδεών (fundamental)
■. 1 * Αποτελεί εργαλείο μετατροπής εννοιών από σύνθετες

:·. σε απλέ; (instrumental')
1 § 1 *
ggfeSi

Συστηματικά μετακινεί ιδέες από ένα τομέα σε έναν
άλλο (systematic)
Επιλέγει τις προς μετακίνηση ιδέες (partial)
Βασίζεται στην εμπειρία του ανθρώπου (grounded in

BMP experience)
Διαμορφώνει τη σκέψη και τις πράξεις (shape thought
and action)

Rindfleisch Aric (1996)

Ox αηυαντικότερει: μεταφοοέο της

Wbi
The Organism Metaphor

The Game Metaphor
*

The Marriage Metaphor

\‘0-
The Marketing-as-Warfare Metaphor

Οι σημαντικότερες μεταφορές της

ΟργανωσιακήςΟίΧορίοο

Wk i’ i;he..CH”anj
ψζξ&ΐΐ?.

ί Ιδέα της εξελικτικής Ο «οργανισμός»
αγοράς - Κύκλο; Ζωής βρίσκεται σε μια
Προϊόντος (ΚΖΠ) 
Το μέλλον του

διαρκώς μεταβαλλόμενη 
και εξελισσόμενη 
κατάσταση σε μια

p#,S «οργανισμού» προσπάθεια
επηρεάζεται από το «επιβίωσης»
εςωτερικό του Λεν είναι όλοι οι

k H περιβάλλον «οργανισμοί» το ίδιο
δυνατοί

Ο «οργανισμός» πρέπει να αναλύει δυνά|ΐεις.
j|f αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές (SHOT Analysis)

LLk

1



·(, *,;■ Οι σημαντικότερβς μεταφορές της
Ο)τ·'ανιοσ;ακ·ή,~ Θεο ipiac

W& ' J heG «me Metapht j
MM) Επιτυχής μεταφορά όρον και ιδεών:

«ομάόα», «παίκτες», «πρωταθλητής», «κοινό».
«χορηγός», «άμυνα», «επίθεση»

§14
/ Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση:

στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης
την ομαόικότητα kui το πνεύμα συνεργασίας
την επίτευξη στόχον

■r i την ανταγωνιστική συ|ΐπεριφορά μεταξύ
επιχειρήσεων ή τμημάτων μιας επιχείρησης

~ ;Ot σημαντικχ;τερες μεταφορές της
Opvavoxnotidic Oeopiac

£Jjc .Nfpmtme Metaphor
mi : «Γάμος» ή «Συμμαχία»

* Δύο μέλη ίδιου ή διαφορετικού φύλου/κλάδου
«Συμπληρωματική λειτουργία 
' Ενοποίηση περιουσιακόν στοιχείων
Διάθεση για υποχωρήσεις
Στόχος η επιτυχία του «γάμου» με κοινές
προσπάθειες
Λρνητικές συνέπειες της λύσης του «γάμου»

ψί Δύο μειονεκτήματα της μεταφοράς
* Παράδοση, μονογαμία, αμοιβαία ε μπιστοσύνη

[£j ■ Μη έμφαση στους εξωτερικούς παράγοντες

* Tie M;H-ketmg-as-\Varfare .Metaphor
.■ft

Sun-t/u. Κινέξος στρατηγός (473-211 π.Χ.)

m «... Ο πόλεμος είναι το σημαχτικότερο φαινόμενο στον
κόσμο, είναι η βάση της ζοιής και τον θανάτου...»

;
* Σχεδιασμός επίθεσης Καιροσκοπία

Οργάνωση & όιατηρηση πόρων 9 Εκτίμηση

Ειδική συμπεριφορά στο στρατό πεδίου μάχης

Hr Εκτίμηση ιδίου και αντιπάλου 

διάθεση/κατανομή στρατηγικής

* Έκπληξη 

9 Κατασκοπεία

Hg· - jg
δύναμης « Ο «στρατηγός»

β The Marketiiiu-as-Warfare Metaphor
A '

Karl von C lausewit/.. 11 ρώσος στρατηγός (1780-1831)

«... Ο πόλεμος είναι τελικά η εξάσκηση όύναμηςμε
σκοπό τον εξανατ/κασμό του εχθρού στη θέλησή μας...»

ijirp * Απλότητα Εξαπάτηση

||§'
Ενέργεια 1 Μυστικοπάθεια

λύναμη Σκοπιμότητα

IP Συγκέντρωση ΙΙόλεμος μέχρι τέλους

* Έκπληξη Εμμονή στο στόχο
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*
The Markcvinu-as-Warfare Metaphor

O; o7K®mpncic·.;

SfW 1 V A.R.Oxenfeldt & W.L.Moore (1978)
Οι αγορές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
πεδία μάχης μεταςό εταιριών με σκοπό την

Βλρ απόκτηση του βραβείου του marketing, το μυαλό

Irir
του τελικού καταναλωτή.

Wt- M.Porter (1980)
Το «Μοντέλο των 5 Δυνάμεων»

ft τ

h κ The Markettiig-ίis-War&re Metaphor
..« Οι or

map* Ρ. Kotler & r. Singh (1981)

Kut0 μέτωπο επίθεση Κινητή άμυνα

mm ΙΙλευρική επίθεση Προληπτική άμυνα

? Κυκλωτική επίθεση Πλευρική άμυνα

ΙΙαρακαμπτήρια 10 Αμυνα με αντεπιθέσεις

ψ,βΓuLa

επίθεση

Ανταρτοπόλεμος 

Υπεράσπιση θέσης

11 Στρατηγική υποχώρηση

The Marketing-as
(Λνπςκ

-Warfare Metaphor

A. Ries & J. Trout (1986)

>- 1 η Επιχ/ση (Ηγέτης) Αμυντικές προσπάθειες
2η Επιχ/ση μ«βββμβ&ε»· Επιθετικές κινήσεις
3η Επιχ/ση WSSSBBU^fc* 1 Ό I 1 Μ J

4η Κπιχ/ση ΚΒΒ&ΒΒθφΐ> Ανταρτοπόλεμος

lllljr The .Viarkef: ftgrasr Wart are .·Vkrtaphoj
iX<2i&25epjb'E£

p

P. Seabury & A.C'odevilla (1989)
* «μεγάλοι πόλεμοι» (επίπεδο βιομηχανίας)
* «σημαντικοί τοπικοί πόλεμοι» (επίπεδο επιχ/κής 

μονάδας)
* «μικροί πόλεμοι» (επίπεδο λειτουργικής μονάδας)

Marino Sal (1998) 

J.C. Levinson (2001)

Έμφαση σε:

« καινοτομία 

ευελιςία κινήσεων

3
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Αναγνωρίζεται ως επιτυχής κίνηση 0 ανταρτοπόλεμος
ν Τονίζεται ο νόμιμος και «ηθικός» χαρακτήρας των

χρησιμοποιούμενων μέσων
Έμφαση στην οργάνωση των κινήσεων, την

Si εκπαίδευση των στελεχών, την παρατήρηση του
εξωτερικού περιβάλλοντος
Έμφαση στην καινοτομία, την χρήση της τεχνολογίας
Εμπορευματοποίηση των απαιτήσεων για επιβίωση
μιας επιχείρησης από εταιρίες παροχής

w && «συμβουλευτικών» υπηρεσιών (Guerrilla Marketingpr; Coach, The Guerrilla Group Inc.)

~*7 The Marketina-as-Warfare Metaphor
g ' &25lK!lS?SCT,H

"> J. Keegan (1994) «Υπάρχει
v J. Arndt (1985) αντιπαλότητα, αλλά
> A. Rindfleiseh (1996) όχι εχθρότητα»

0
II ηθική πλευρά

‘mm- * Εξαπάτηση

Κατασκοπεία

i · 1 Απόκρυψη πληροφοριών

Wfif'

Wa

Λποδυνάμωση αντιπάλου

Me
iffeui. m The Market utg-as-Warfare Metaphor

1 :£
&L9 Ο Κλάδος της Κινητής Γηλίφωνίας

Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός
Αεν είναι ςεκάθαρη η θέση του ηγέτη
Αμφιλεγόμενο το θέμα της κυριαρχίας στον κλάδο
Στόχος κάθε εταιρίας η ενίσχυση της θέσης της μέσω

|pjr των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και της ήδη
διαμορφωμένης φήμης
Έντονη η τάση μίμησης σε προϊόντα, υπηρεσίες.
τρόπους προβολής και προώθησης
Αυνατή η βελτίωση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

IP μετά από σχετική άδεια
Καινοτομία 0®ς· έγκαιρος εντοπισμός των αναγκών

Wa
και των σχετικό»»· τεχνολογικών επιτευγμάτων

The Marketing-as-Warfare Metaphor

O KfoifoK -nt. Κινητήν Τηλεφωνίας

2001
COSMOTE 37% 
PANAFON 36%

“ Νέα προϊόντα/υπηρεσίες 
Συμμαχίες 

* Χορηγίες 
Τιμολογιακή Πολιτική 
Αλλες δραστηριότητες

20%

0%

ί!

1999 2001

laCOSMOTE «PANAFON aSTEtj
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Από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου, προσδιορισμός
της βάσης του κλαδικού ανταγωνισμού

- PANAFON a la Carte (Οκτ. ‘00)
Portals & sites για παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης 
& ψυχαγωγίας (Μάιος ‘00, Ιούλ/01)
«Panorama Γνώσεων & Ιίληροφοριών» (Ιούλ-’ΟΟ),
μεταφοράς υπηρεσιών-sites σε κινητά τηλέφωνα 
(Νοέ.-Αεκ. ’00)

WW Λύσεις για επιχειρήσεις—νέες τεχνολογίες (’ΟΟ-’ΟΙ)

• The Marketing,-as-Warfare Metaphor
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Υπηρισιών ψυχαγωγίας-ενημέ:ρωσης( ’ Θ0-Ό2)
• Συνεργασίες με εταιρίες-επέκταση εμπορικού

δικτύου (’99-’00)
Τιμολογιακή πολιτική μέσω νέων φθηνών
προϊόντων
Επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό

r wf Χορηγίες σε κοινωνικές, αθλητικές.
«- περιβαλλοντικές εκδηλώσεις
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The Marketinu~; ts-Warfare Metaphor
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Οι καλύτερες προϋποθέσεις εισόδου της εταιρίας:
5 χρόνια μετά τους ανταγωνιστές

Μίμηση προϊόντων και υπηρεσιών 
Μη επανάληψη των λαθών των ανταγωνιστών 

τεχνολογική υποδομή και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
του ΟΤΕ

Οι «Τέσσερις Ικανότητες» του Sun-tzu
• Γνώση της θέσης της
• Όραμα την εόραίωση της κυριαρχίας της
■ Επιλογή κινήσεων με ιδιόμορφο τρόπο 
(«ακόλουθος» & «ηγέτης»)

■ Σωστή τοποθέτησή της στον κλάδο

'file Maric4*nig-ag-Waffefc. Metaphor
Ηώαρμσ»ή στο Λσοιτ^ιχή 

cOSMorrsmote
νΛψημ.ιηψι:

«ΗΓΕΤΗΣ» & «ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ» 
Επηρεασμός από βασικές αρχές του Sun-tzu

■ προσεκτική πραγματοποίηση των πρώτων 
εκτιμήσεων

* προετοιμασία για πόλεμο
■ διασφάλιση υλικών και άυλων πόρων
■ έμφαση στην εκπαίδευση των «στραπωτών»
■ προσεκτική επιλογή των «συμμάχων»
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«ΗΓΕΤΗΣ» & «ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ»
■ fmm'·· a Επηρεασμός από βασικές αρχές του ( lausewitz

Απλότητα στην αποστολή, στις κινήσεις, στις
προβλέψεις
Επιλογή της διάθεσης της ενέργειας: 

Φαινομενική αδράνεια (1993-1999)

hr
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Περίοδοι μεγάλης δραστηριότητας (2000-2002)
Δύναμη (Φήμη & υποδομή του ΟΤΕ)

HM\·;·*Λ Συγκέντρωση των δυνάμεων
Σκοπιμότητα πράξεων (σωστή διερεύνηση)

WL&
Εΐιΐιονή στο στόγο

*■'is· Sί The Marketinu-av· Warfare Metaphor
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WMM « ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ»
Αμυνα με αντεπιθέσεις

Χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων 
Επιλογή αντεπιθέσεων σε προϊόντα, υπηρεσίες.
δραστηριότητες στο εξωτερικό

ΙΙροληπτικη Αμυνα
■ Μιμητικές κινήσεις εισαγωγής και προώθησης

fw.
προϊόντων
Βελτίωση και καλύτερη προσαρμογή αυτών

\ki > Υπεράσπιση της θέσης
Διαφύλαξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

[Q Εκμετάλλευση ευκαιριών σε εσωτερικό και εξωτερικό

The Marketina-a$-Warfare Metaphor
ftrmore sk>.> miwm

(OSMOTE

«ΗΓΕΤΗΣ» & «ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ»

Mn έντονο to στοι/είο της έκπληξης 
Λεν μπορεί να διερευνηθεί το στοι/είο της 
εξαπάτησης

" Πόλεμος μέχρι το τέλος ;

\ΕΛ

k *r The Marketine-as-Warfare Metaphor 
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Κινητής Τη^φιτνώς

«Με/άώς». «σημαντικός τοπικός» ή «μικρός» πόλεμος :

Λεν υπάρχει θέμα επιβίωσης των εταιριών
Λίγες επιχειρήσεις

93 * Σχεδόν ταυτόχρονη εμφάνισή τους

Mm Ζημίες σε ποσοτικά μεγέθη, ψυχολογία εταιριών και§g£$m πελατών
L.m Οι διαμάχες δεν είναι ιδιαίτερα υψηλής έντασης

Προκαθορισμένοι τρόποι δράσειος
gPgf --^8% - Σύναψη συμμαχιών με μικρότερες συμπληρωματικών

προϊόντων επιχειρήσεις
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H ur/ύς me «Marketina-as-Warfare Metaphor» rival
γεγονός.

l'-Λ ' Ομως:
Η μορφή του «πολέμου» διαφέρει μεταξύ κλάδων.mi λόγω βασικών χαρακτηριστικών

Wmn
Έχουν εντοπιστεί οι αρνητικές συνέπειες του
«πολέμου»

L
Χρήση «ηβικών» και «ανήθικων» μέσων

Συγκάλυψη αυτών με εξαπάτηση ανταγωνιστών και
καταναλωτών, μυστικοπάβεια. καιροσκοπία
Υπάργει αντιπαλότητα και ετθοότητα ιιε βυιιατα στον

κοσιιο των ετη'/ειοήσεων και των καταναλωτών
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