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JUDO STRATEGY Διπλωματική εργασία

ABSTRACT

Σε αυτή την εργασία θα γίνει μια ανάλυση της θεωρίας Judo Strategy (David Β. 

Yoffie1). Η θεωρία αυτή αφορά στις τακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι 

επιχειρήσεις κατά τον σχεδίασμά της στρατηγικής ανταγωνισμού τους, ούτως ώστε 

να επιτύχουν σταθερή και μακρόχρονη ανάπτυξη όταν εισέρχονται σε νέες αγορές 

που υπάρχουν ήδη καθιερωμένοι παίκτες.

Οι πολιτικές αυτές αφορούν περισσότερο αυτές τις επιχειρήσεις που καλούνται να 

ανταγωνιστούν άλλες μεγαλύτερες ή δυνατότερες. Ειδικότερα, τα οφέλη της Judo 

Strategy είναι προφανή για τις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις της νέας οικονομίας 

(πχ. κλάδος πληροφορικής), χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι περιορίζονται μόνο σε 

αυτές και δεν μπορούν να επωφεληθούν και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της παλαιάς 

οικονομίας.

Αρχικά θα γίνει μια παρουσίαση του υποδείγματος των ανταγωνιστικών δυνάμεων 

(five forces) του Μ. Porter2, που βρίσκεται στη βάση της Judo Strategy. Κατόπιν θα 

γίνει ανάλυση της Judo Strategy, η οποία θα συνδεθεί με το γενικότερο μοντέλο του 

Porter, με παράλληλες αναφορές σε πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων. Ακόμα, 

θα γίνει μια αναφορά στην τακτική sumo που ανταποκρίνεται στις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις και η εργασία θα κλείσει με συμπεράσματα για την judo strategy.

David Β. Yoffie (ο εισηγητής του Judo Strategy): κατέχει την θέση Max and Doris Professor στο 
τμήμα International Business Administration του Harvard Business School, ενώ προεδρεύει στο 
Strategy Dpt. και στο Advanced Management Program. Είναι μέλος του ΔΣ της Intel corporation και 
άλλων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.
2 Michael Ε. Porter κατέχει την θέση C. Roland Christensen στο τμήμα Business Administration του 
Harvard Business School.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας ή της 

αποτυχίας των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια ο ανταγωνισμός που υπάρχει σε μια 

αγορά αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας συγκεκριμένων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την άποψη της συμβολής τους στην 

αποτελεσματική ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην αγορά αυτή. Κάθε επιχείρηση 

αποσκοπεί στην επίτευξη και διατήρηση μιας κερδοφόρας και μόνιμα ανταγωνιστικής 

θέσης έναντι των δυνάμεων που καθορίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά. Στόχος 

της κάθε επιχείρησης είναι να βρει την κατάλληλη θέση στον κλάδο που ανήκει ή 

θέλει να εισέλθει, έτσι ώστε να αμυνθεί καλύτερα στις υπάρχουσες ανταγωνιστικές 

δυνάμεις και επιπλέον να τις επηρεάσει για δικό της όφελος. Για αυτό το λόγο κάθε 

επιχείρηση διαμορφώνει μια στρατηγική ανταγωνισμού: ένα συνδυασμό από στόχους 

τους οποίους έχει θέσει και από πολιτικές με τις οποίες επιθυμεί να επιτύχει τους 

στόχους αυτούς.

Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική που να 

ταιριάζει σε κάθε περίπτωση, αλλά η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο αυτή 

δραστηριοποιείται. Μια στρατηγική για να είναι εφαρμόσιμη και αποτελεσματική θα 

πρέπει να εναρμονίζεται τόσο με το εξωτερικό περιβάλλον όσο και με το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης.

Υπάρχουν δύο βασικά θέματα που προσδιορίζουν το πρόβλημα της διαμόρφωσης της 

στρατηγικής ανταγωνισμού. Το πρώτο είναι ο βαθμός ελκυστικότητας της αγοράς για 

μακροχρόνια κέρδη και οι παράγοντες που την καθορίζουν. Το δεύτερο είναι οι 

παράγοντες που καθορίζουν την σχετική ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης μέσα 

στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε μόνο με 

το δεύτερο θέμα.

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολλές προσεγγίσεις για να διαμορφώσουν την 

απαιτούμενη στρατηγική τους. Ένα όμως από τα πρώτα βήματα που πρέπει να
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κάνουν κατά το στάδιο της στρατηγικής ανάλυσης είναι η εξέταση της δομής του 

κλάδου με αντικειμενικό σκοπό την τοποθέτηση της επιχείρησης μέσα στον κλάδο 

και την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών. Το πλαίσιο που χρησιμοποιείται ευρέως 

για αυτή την ανάλυση και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση στην παρούσα εργασία, είναι 

το υπόδειγμα των 5 παραγόντων ανταγωνισμού (five forces) του καθηγητή Μ. Porter 

του Harvard Business School. Στο υπόδειγμα αναφέρονται οι εξής πέντε κύριες 

δυνάμεις/ παράγοντες ανταγωνισμού:

η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών

η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφισταμένων επιχειρήσεων και 

η πίεση ή απειλή από υποκατάστατα προϊόντα

(Πληρέστερη ανάλυση αυτού του υποδείγματος παρουσιάζεται στην επόμενη 

ενότητα.)

Εάν οι παράγοντες ανταγωνισμού και οι συνθήκες που προσδιορίζουν τη συγκρότησή 

τους σχετίζονταν μόνο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς, τότε η στρατηγική 

ανταγωνισμού θα βασιζόταν κυρίως στην επιλογή της σωστής αγοράς και στην 

κατανόηση των παραγόντων αυτών σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Όμως, η 

επιχείρηση δεν είναι συνήθως δέσμια της συγκεκριμένης δομής της αγοράς, 

δεδομένου ότι με την στρατηγική της μπορεί να επηρεάσει τους παράγοντες 

ανταγωνισμού. Έτσι, μια αποτελεσματική στρατηγική μπορεί να επιτύχει μετατόπιση 

των κανόνων ανταγωνισμού προς όφελος της.

Μελέτες που ξεκίνησαν στις Η.Π.Α. μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990, 

προσπάθησαν να εξηγήσουν γιατί εταιρείες που θέλησαν να δραστηριοποιηθούν στον 

ίδιο κλάδο (πχ. πληροφορική) έχοντας τους ίδιους κύριους ανταγωνιστές (πχ. 

Microsoft), στη μια περίπτωση (πχ. Palm) κατέληξαν σε λαμπρά παραδείγματα προς 

μίμηση και σε άλλη περίπτωση μετά από ένα πολύ ελπιδοφόρο ξεκίνημα (πχ. 

Netscape) οδηγήθηκαν σύντομα στην αφάνεια. Οι έρευνες εστιάστηκαν σε 

περιπτώσεις νέων και σχετικά μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων που κλήθηκαν να 

ανταγωνιστούν και να αντιμετωπίσουν πολύ μεγαλύτερες και καλά εδραιωμένες 

εταιρείες όταν προσπάθησαν να διεισδύσουν στον κλάδο δραστηριότητάς τους. Όμως
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και μεγάλες εταιρείες μπορούν να βρεθούν σε ανάλογη θέση στην προσπάθειά τους 

να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Ακόμα και μια μεγάλη εταιρεία με 

σημαντικούς πόρους μπορεί να βρεθεί σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση εάν 

θελήσει να εισέλθει σε μια αγορά που κυριαρχείται από μια δυναμική εταιρεία πολύ 

μικρότερου μεγέθους. Οι έρευνες αυτές προσπάθησαν να διερευνήσουν ποιες είναι 

τελικά εκείνες οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων, που μπορούν να επηρεάσουν και 

να μετατοπίσουν τους κανόνες ανταγωνισμού προς όφελος τους.
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1. Υπόδειγμα Porter

Ο έντονος ανταγωνισμός σε έναν κλάδο δεν αποτελεί ούτε τυχαίο γεγονός ούτε 

μπορεί να θεωρηθεί κακοτυχία. Επιπλέον στον αγώνα για την κατάκτηση μεριδίου 

αγοράς, ο ανταγωνισμός δεν προέρχεται μόνο από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. 

Σύμφωνα με τον Μ.Porter, ο ανταγωνισμός βρίσκεται ριζωμένος στα θεμελιώδη 

μεγέθη κάθε κλάδου και οι ανταγωνιστικές δυνάμεις δεν περιορίζονται μόνο στις 

εταιρείες του κλάδου. Οι προμηθευτές, οι πελάτες, οι πιθανές νέο-εισερχόμενες 

επιχειρήσεις στον κλάδο και τα υποκατάστατα προϊόντα είναι δυνάμεις που ανάλογα 

με τον κλάδο μπορεί να παίζουν λιγότερο ή περισσότερο καθοριστικό ρόλο.

Το υπόδειγμα του Porter είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά και διαρκή θεωρητικά 

υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της φύσης του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος και την περιγραφή της δομής του κλάδου. Εκείνο όμως που πρέπει να 

τονιστεί είναι ότι το συγκεκριμένο υπόδειγμα αναφέρεται σε έναν ολόκληρο κλάδο 

και όχι σε μια μεμονωμένη επιχείρηση.

Το υπόδειγμα του Portrer παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα:
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Για τη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής της στρατηγικής, η επιχείρηση πρέπει να 

κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες του υποδείγματος Porter, 

καθορίζουν τόσο τη δομή του κλάδου όσο και τη μορφή των επιπτώσεων που 

συνεπάγονται σε αυτή. Στην παρούσα ενότητα θα κάνουμε μια ανάλυση του 

υποδείγματος του Porter, ενώ στην επόμενη ενότητα θα δούμε με ποιους τρόπους 

είναι δυνατό να εκμεταλλευτεί μια επιχείρηση αυτούς τους παράγοντες προς όφελος 

της.

1.1. Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον βιομηχανικό κλάδο

Οι διαφαινόμενες δυνατότητες εισόδου νέων ανταγωνιστών σε ήδη υπάρχουσες 

αγορές αποτελούν πρόκληση τόσο για τις νέες επιχειρήσεις όσο και για τις ήδη 

λειτουργούσες. Οι πιθανοί νέο-εισερχόμενοι, εξετάζοντας τα εμπόδια που έχουν να 

υπερνικήσουν ή να παραμερίσουν, ανησυχούν για το αν θα είναι σε θέση να 

αναπτύξουν τις στρατηγικές εισόδου, οι οποίες θα τους δώσουν τα απαιτούμενα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Από την άλλη πλευρά, οι ήδη υπάρχουσες 

ανταγωνιστές ίσως δεν αντιδράσουν πιστεύοντας ότι οι κερδοφόρες αγορές στις 

οποίες αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα προστατεύονται από 

υφιστάμενους φραγμούς, οι οποίοι ονομάζονται φραγμοί εισόδου.

Οι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν τους φραγμούς εισόδου νέων επιχειρήσεων 

σε μια αγορά είναι οι εξής:

a) Οικονομίες κλίμακας: Οι εν λόγω οικονομίες κλίμακας εμποδίζουν την 

είσοδο μιας νέας επιχείρησης, γιατί την αναγκάζουν είτε να παράγει μεγάλες 

ποσότητες προϊόντος προκειμένου το μοναδιαίο κόστος να μειωθεί, τις οποίες 

όμως για να διαθέσει θα πρέπει να μειώσει σημαντικά και την τιμή 

(μειονέκτημα τιμής) είτε να δεχθεί να λειτουργεί με χαμηλό βαθμό 

αξιοποίησης της παραγωγικής της δυναμικότητας και επομένως με υψηλό 

κόστος (μειονέκτημα κόστους). Οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να 

λειτουργήσουν σαν εμπόδια στη διανομή, στη χρηματοδότηση και σχεδόν σε 

οποιαδήποτε λειτουργία της επιχείρησης.
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b) Απαιτήσεις σε κεφάλαια για την είσοδο: Οι απαιτήσεις αυτές συνδέονται με 

τις οικονομίες κλίμακας. Για να εισέλθει μια επιχείρηση στην αγορά 

χρειάζεται να κάνει μεγάλες επενδύσεις προκειμένου να ανταγωνιστεί τις 

υπάρχουσες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες απαιτήσεις σε κεφάλαιο δημιουργούν 

εμπόδια εισόδου, ιδιαίτερα όταν η νέα επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιήσει 

επενδύσεις οι οποίες δεν αποδίδουν άμεσα (πχ έρευνα και ανάπτυξη, 

διαφήμιση). Οι ανάγκες σε κεφάλαια δεν περιορίζονται απαραίτητα στη 

χρηματοδότηση των παγίων εγκαταστάσεων αλλά επίσης στην κάλυψη του 

απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης.

c) Διαφοροποίηση προϊόντος: Η διαφοροποίηση αναφέρεται σε ορισμένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προϊόντος, τα οποία αξιολογούνται θετικά 

από τους αγοραστές. Τα γνωρίσματα αυτά σχετίζονται με το όνομα ή την 

εικόνα του προϊόντος, το δίκτυο διανομής, το σύστημα εξυπηρέτησης κλπ. 

Είναι δυνατόν ο βαθμός της διαφοροποίησης του προϊόντος να ποικίλει 

μεταξύ των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων και ακόμη να μεταβάλλεται με 

την πάροδο του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι νέες επιχειρήσεις για 

να εισέλθουν στην αγορά θα πρέπει να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους για 

να ανταγωνιστούν τις υπάρχουσες γνωστές επιχειρήσεις.

d) Πρόσβαση σε κανάλια διανομής: Η νεοεισερχόμενη επιχείρηση θα πρέπει να 

έχει εξασφαλίσει τη διανομή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχει. 

Πολλές φορές τα εμπόδια είναι τόσο υψηλά που οι νέο εισερχόμενες 

επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν νέα κανάλια διανομής. Αδυναμία στην 

πρόσβαση των υφιστάμενων καναλιών και η αδυναμία δημιουργίας νέων 

αποτελούν εμπόδια για την είσοδο νέων επιχειρήσεων.

e) Μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος: Σε ένα μεγάλο 

βαθμό τα μειονεκτήματα αυτά αναφέρονται στην εμπειρία που έχουν 

αποκτήσει άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα στον κλάδο. Τα πλεονεκτήματα που έχουν ήδη αποκτηθεί 

από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις μπορεί να προέρχονται από τα αποτελέσματα 

της καμπύλης εμπειρίας, από τη γνώση της τεχνολογίας, από τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε πηγές άριστης ποιότητας πρώτων υλών ή σε αγορές υλικών με 

χαμηλές τιμές κλπ.
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f) Κυβερνητική πολιτική: Η κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει ή ακόμη να 

εμποδίσει την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε ένα βιομηχανικό κλάδο. Για τη 

λειτουργία συγκεκριμένων επιχειρήσεων απαιτείται μερικές φορές άδεια η 

οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, 

περιβαλλοντολογικοί περιορισμοί μπορεί να αυξήσουν τις ανάγκες για 

κεφάλαια και να καταστήσουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων δυσχερέστερη.

1.2. Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και των 
αγοραστών

Οι δύο αυτοί ανταγωνιστικοί παράγοντες μπορούν να εξεταστούν μαζί λόγω των 

όμοιων αποτελεσμάτων που έχουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι προμηθευτές 

μπορούν να αποκτήσουν διαπραγματευτική δύναμη έναντι των πελατών τους με την 

απειλή της αύξησης των τιμών ή της μείωσης της ποιότητας των υλικών και 

υπηρεσιών που προσφέρουν.

Ισχυροί προμηθευτές μιας επιχείρησης είναι σε θέση να ιδιοποιηθούν ένα μεγάλο 

μέρος της αξίας που δημιουργεί το προϊόν στην επιχείρηση αυτή, με αποτέλεσμα τα 

κέρδη της να είναι μικρά λόγω της αδυναμίας να μετατοπίσει την αύξηση του 

κόστους στους τελικούς καταναλωτές με αντίστοιχη αύξηση των τιμών του 

προϊόντος.

Από την άλλη πλευρά οι αγοραστές μπορούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να 

μειώσουν τις τιμές των προσφερόμενων από την επιχείρηση προϊόντων και να 

απαιτήσουν καλύτερη ποιότητα ή καλύτερη εξυπηρέτηση, με αποτέλεσμα τα 

περιθώρια κέρδους της επιχείρησης να είναι μικρά.

Γενικά οι δύο αυτές αντίθετες ομάδες ανταγωνιστών επηρεάζουν τα περιθώρια 

κέρδους της επιχείρησης ως εξής: όσο μεγαλύτερη είναι η διαπραγματευτική τους 

τόσο αυξάνει η πιθανότητα τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης να είναι 

μικρότερα.
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Η διαπραγματευτική δύναμη κάθε μιας ομάδας εξαρτάται από έναν αριθμό 

χαρακτηριστικών και επίσης από τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Οι προμηθευτές είναι δυνατό να έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη όταν:

Ο βαθμός συγκέντρωσης των προμηθευτών είναι μεγάλος και ο όγκος 

πωλήσεων σε κάθε αγοραστή είναι μικρός σχετικά με το ολικό μέγεθος της 

αγοράς.

Δεν υπάρχουν στους αγοραστές εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού ή το προϊόν 

των προμηθευτών είναι έντονα διαφοροποιημένο. Η δύναμη των 

προμηθευτών είναι ακόμα μεγαλύτερη στην περίπτωση που το προϊόν τους 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εισροή στην παραγωγή περισσότερων 

προϊόντων.

Η συμμετοχή του μεταβλητού κόστους ή του κόστους των υλικών στο ολικό 

κόστους παραγωγής είναι μικρή. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής του σταθερού 

κόστους, υπάρχουν υψηλά εμπόδια εισόδου νέων προμηθευτών και η 

επιχείρηση δεν είναι σε θέση να επιτύχει καλύτερες συμφωνίες με 

εναλλακτικούς προμηθευτές.

Το προϊόν των προμηθευτών αποτελεί σημαντική εισροή στην παραγωγική 

διαδικασία της επιχείρησης και επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του 

παραγόμενου προϊόντος.

Η επιχείρηση αντιμετωπίζει υψηλό κόστος μετακίνησης σε άλλους 

προμηθευτές με αποτέλεσμα να δένεται με τον συγκεκριμένο προμηθευτή. 

Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων γιατί η ποιότητα των πρώτων υλών και οι 

προτιμήσεις της επιχείρησης ταιριάζουν απόλυτα με τις προσφερόμενες από 

των προμηθευτή πρώτες ύλες, ή η επιχείρηση έχει κάνει ήδη μεγάλες 

επενδύσεις σε ειδικά βοηθητικά μηχανήματα για το χειρισμό των εν λόγω 

πρώτων υλών.

Υπάρχει δυνατότητα για τον προμηθευτή να ολοκληρωθεί προς τα εμπρός εάν 

δεν επιτευχθούν ικανοποιητικές τιμές πώλησης και συνεπώς, τα περιθώρια 

κέρδους που αυτός επιθυμεί, δηλαδή όταν είναι συμφέρουσα η επέκταση του 

προμηθευτή σε δραστηριότητες όμοιες με αυτές της επιχείρησης.
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Η επιχείρηση δεν είναι σημαντικός πελάτης για τον προμηθευτή. Σε αυτή την 

περίπτωση ο προμηθευτής δεν ενδιαφέρεται για τις μελλοντικές σχέσεις του 

με την επιχείρηση με αποτέλεσμα να μη του δίνει κίνητρα για μακροχρόνια 

συνεργασία.

Από την άλλη πλευρά οι αγοραστές είναι δυνατόν να έχουν μεγάλη διαπραγματευτική 

δύναμη όταν:

ο βαθμός συγκέντρωσης των αγοραστών είναι υψηλός και ο όγκος αγορών 

που πραγματοποιούν είναι μεγάλος.

Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού του προϊόντος, όπως στις 

περιπτώσεις που το προϊόν αυτό δεν διαφοροποιείται από επιχείρηση σε 

επιχείρηση.

Η συμμετοχή του μεταβλητού κόστους ή του κόστους υλικών στο ολικό 

κόστος του προϊόντος είναι μεγάλη. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν η 

είσοδος ανταγωνιστών της επιχείρησης να είναι πιο εύκολη λόγω του χαμηλού 

σταθερού κόστους, και ο αγοραστής του προϊόντος μπορεί να ερευνήσει για 

καλύτερες συμφωνίες με άλλες επιχειρήσεις.

Υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης του αγοραστή προς τα πίσω αν δεν 

επιτευχθούν ικανοποιητικές τιμές ή ποσότητες προμηθειών.

Οι αγοραστές αντιμετωπίζουν χαμηλό κόστος μετακίνησης από προμηθευτή 

σε προμηθευτή. Η δύναμη του αγοραστή είναι μεγάλη όταν η επιχείρηση 

αντιμετωπίζει υψηλό κόστος μετακίνησης από αγοραστή σε αγοραστή.

Οι αγοραστές έχουν μικρά κέρδη. Τα μικρά κέρδη δημιουργού κίνητρα για 

επίτευξη χαμηλότερων τιμών τις προμήθειες υλικών και πρώτων υλών.

Οι αγοραστές έχουν πλήρη πληροφόρηση. Στην περίπτωση που οι αγοραστές 

έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών ζήτησης, των πραγματικών τιμών αγοράς, 

και του κόστους παραγωγής, τότε είναι σε θέση να ασκήσουν μεγαλύτερη 

πίεση στην επιχείρηση από ότι εάν η πληροφόρησή τους είναι φτωχή. Με 

πλήρη πληροφόρηση, ο αγοραστής μπορεί να είναι σίγουρος ότι επιτυγχάνει 

τις καλύτερες δυνατές τιμές και επίσης είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα 

παράπονά της επιχείρησης ότι με τέτοιες τιμές κινδυνεύει η βιωσιμότητά της.
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1.3. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα

Ο επόμενος ανταγωνιστικός παράγοντας, ο οποίος προσδιορίζεται από τον Porter, 

είναι η απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα. Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει 

είναι το εξής: σε ποια έκταση μια επιχείρηση θεωρείται ότι λειτουργεί σε μια 

συγκεκριμένη αγορά με ένα περιορισμένο αριθμό όμοιων ανταγωνιστικών προϊόντων 

ή σε μια αγορά στην οποία ανταγωνίζεται με ένα μεγάλο εύρος υποκατάστατων 

προϊόντων; Όπως αναφέρει ο Porter η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων περιορίζει 

τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών κερδών θέτοντας ανώτερα όρια στις τιμές που η 

επιχείρηση θα μπορούσε να καθορίσει.

Η ύπαρξη πολλών χαμηλού κόστους υποκατάστατων ενός προϊόντος περιορίζει τις 

δυνατότητες υψηλής οικονομικής απόδοσης για την επιχείρηση που παράγει το 

προϊόν. Οι περιορισμένες δυνατότητες απορρέουν από τον ανταγωνισμό τιμών των 

υποκατάστατων προϊόντων, τις διαφημιστικές δαπάνες ανταγωνισμού και τις 

καινοτομίες που εισάγονται για τα υποκατάστατα προϊόντα.

Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές. Είναι 

δυνατόν να έχουμε υποκατάσταση ενός προϊόντος από ένα άλλο. Ακόμη μπορεί ένα 

υποκατάστατο να διατηρεί σε χαμηλό ύψος ή ακόμη να συμπιέζει τα περιθώρια 

κέρδους.

Είναι επίσης δυνατόν οι παραγωγοί ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας να 

ανταγωνιστούν με απρόβλεπτα υποκατάστατα εξ' αιτίας πχ της οικονομικής ύφεσης ή 

οποία μειώνει την καταναλωτική δυνατότητα των πολιτών μιας χώρας.

1.4. Ένταση ανταγωνισμού μεταξύ υφισταμένων επιχειρήσεων

Η εξασφάλιση μιας ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης αποτελεί το σημαντικότερο ίσως 

στόχο κάθε επιχείρησης μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτός είναι και ο 

λόγος ύπαρξης της έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ των υφισταμένων

Executive MBA Σελ 12/60



JUDO STRATEGY Διπλωματική εργασία

επιχειρήσεων. Οι μορφές τις οποίες παίρνει ο ανταγωνισμός μεταξύ των υφισταμένων 

επιχειρήσεων συνήθως είναι ο ανταγωνισμός στις τιμές, ή εισαγωγή νέων προϊόντων 

στην αγορα, η βελτίωση της ποιότητας ων προϊόντων, η καλύτερη εξυπηρέτηση, οι 

διαφημιστικές εκστρατείες, η παροχή εγγυήσεων κλπ

Η ένταση αυτή του ανταγωνισμού οδηγεί το βιομηχανικό κλάδο στο σύνολό του σε 

απώλεια κερδών καθώς οι ανταγωνιστές αγωνίζονται για την απόκτηση κάποιου 

πλεονεκτήματος. Όταν ο ανταγωνισμός αυτός προκαλεί μείωση της τιμής του 

προϊόντος, τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι αν και κάποια από τις ανταγωνιζόμενες 

επιχειρήσεις θα είναι ενδεχομένως κερδισμένη, όμως ο κλάδος στο σύνολό του θα 

έχει χαμηλότερη οικονομική απόδοση.

Για αυτό το λόγο η αντιμετώπιση από την επιχείρηση των ανταγωνιστών της δεν 

πρέπει να σημαίνει πάντοτε προσπάθεια εξόντωσής τους. Αντίθετα μια μακροχρόνια 

αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης απαιτεί την ύπαρξη ισχυρών 

ανταγωνιστών. Έχοντας τους κατάλληλους ανταγωνιστές μια επιχείρηση πρέπει να 

βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση, ώστε να απολαμβάνει υψηλότερα κέρδη, να 

αναπτύσσει νέες αγορές και να δημιουργεί αποτελεσματικότερους φραγμούς και 

εμπόδια εισόδου από αυτά που θα πετύχαινε μόνη της. Η στρατηγική αντιμετώπιση 

του ανταγωνισμού στην περίπτωση αυτή επιβάλλει να ξέρουμε πότε πρέπει να 

ανταγωνιζόμαστε και πότε και πώς να συνεργαζόμαστε με τους ανταγωνιστές μας για 

την επίτευξη κοινών στόχων.

Ο Porter έρχεται να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων όπως: Ποια είναι η ένταση του 

ανταγωνισμού; Που βασίζεται ο ανταγωνισμός; Πως μπορεί να επηρεαστεί η ένταση 

του ανταγωνισμού προς όφελος της επιχείρησης; Συγκεκριμένα κατά τον Porter η 

ένταση του ανταγωνισμού θα είναι μεγάλη λόγω της αλληλεπίδρασης των εξής 

παραγόντων:

Μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών ή ανταγωνιστές με ισοδύναμο μέγεθος. Όταν 

υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές, μερικές επιχειρήσεις ενδεχομένως να 

πιστεύουν ότι μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγές πολιτικής χωρίς να
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γίνουν αντιληπτές, και επομένως χωρίς να αντιδράσουν οι ανταγωνιστές τους. 

Και όταν ακόμη υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις είναι πιθανό να υπάρχει έντονος 

ανταγωνισμός, εάν οι επιχειρήσεις είναι περίπου ίδιου μεγέθους. Από την 

άλλη πλευρά ο μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης ή η κυριαρχία της αγοράς από 

μια ή μερικές επιχειρήσεις μειώνουν την ένταση του ανταγωνισμού

- Χαμηλός βαθμός ανάπτυξης της αγοράς. Ο χαμηλός βαθμός ανάπτυξης της 

αγοράς ιδίως όταν τα προϊόντα βρίσκονται στη φάση της ωρίμανσης εντείνει 

τον ανταγωνισμό για την απόκτηση ή την διατήρηση των μεριδίων αγοράς.

Μεγάλη ποσοστιαία συμμετοχή του σταθερού κόστους ή του κόστους 

αποθήκευσης στο ολικό κόστος. Όταν υπάρχει πλεόνασμα παραγωγικής 

δυναμικότητας η παρουσία υψηλού σταθερού κόστους δημιουργεί πιέσεις στις 

επιχειρήσεις να αυξήσουν τον ρυθμό παραγωγής του και να διαθέσουν το 

προϊόν σε μειωμένες τιμές. Ο ανταγωνισμός είναι επίσης έντονος στην 

περίπτωση που το κόστος αποθήκευσης του προϊόντος που ήδη έχει παραχθεί 

είναι πολύ μεγάλο. Οι επιχειρήσεις θα προτιμούν να διαθέσουν το προϊόν αυτό 

έστω και σε μειωμένες τιμές παρά να το αποθηκεύσουν.

Χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης του προϊόντος ή έλλειψη κόστους 

μετακίνησης. Εάν οι αγοραστές θεωρούν ότι το προϊόν είναι ομοιογενές, τότε 

η επιλογή τους βασίζεται μόνο στην τιμή και στην ποιότητα εξυπηρέτησης, με 

αποτέλεσμα την παρουσία πιέσεων για έντονο ανταγωνισμό στους τομείς 

αυτούς. Η διαφοροποίηση του προϊόντος ή η παρουσία υψηλού κόστους 

μετακίνησης από προμηθευτή σε προμηθευτή δημιουργεί στεγανά που 

μειώνουν την ένταση του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι αγοραστές έχουν 

προτιμήσεις και δείχνουν αφοσίωση σε συγκεκριμένους προμηθευτές.

Εγκατάσταση πρόσθετης παραγωγικής δυναμικότητας σε μεγάλα μεγέθη. 

Στην περίπτωση που λόγω οικονομιών κλίμακας η πρόσθετη παραγωγική 

δυναμικότητα πρέπει να εγκατασταθεί σε μεγάλα μεγέθη, η προσθήκη της 

δυναμικότητας αυτής είναι πιθανό να διαταράξει βραχυπρόθεσμα την 

ισορροπία προσφοράς - ζήτησης. Ο κίνδυνος παρουσίας πλεονάσματος 

παραγωγικής δυναμικότητας αυξάνει τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα τη 

μείωση των τιμών.
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Παρουσία υψηλών εμποδίων εξόδου. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να αναφέρονται 

στην ύπαρξη εξειδικευμένου πάγιου εξοπλισμού που δεν μπορεί να 

αξιοποιηθεί σε εναλλακτικές χρήσεις, στο υψηλό κόστος εξόδου λόγω πχ του 

κόστους αποζημίωσης του προσωπικού, στις στρατηγικές συσχετίσεις μεταξύ 

των προϊόντων της επιχείρησης, πρόσβασης σε χρηματοδοτικές πηγές κλπ σε 

διάφορους συναισθηματικούς λόγους και σε κυβερνητικούς και άλλους 

κοινωνικούς περιορισμούς. Όταν τα εμπόδια είναι υψηλά είναι πιθανό να 

υπάρχει πλεόνασμα παραγωγικής δυναμικότητας και ένταση ανταγωνισμού.
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2. Judo Strategy

Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι η Judo strategy είναι μια προσπάθεια 

μεταφοράς της ομώνυμης πολεμικής τέχνης στον χώρο των επιχειρήσεων. Είναι 

φυσικό κάτι τέτοιο να μην είναι απόλυτα επιτυχημένο σε όλη του την έκταση και 

κάποιοι παραλληλισμοί που έχουν επιχειρηθεί να αφήνουν κάποια κενά. Η ουσία 

όμως είναι η υιοθέτηση, κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής ανταγωνισμού των 

επιχειρήσεων, των αρχών και του σκεπτικού που διέπει την πολεμική τέχνη του Judo.

Υπάρχουν τρεις γενικές αρχές που διέπουν το Judo: η κίνηση (movement), η 

ισορροπία (balance) και η μόχλευση (leverage). Κάθε μια από αυτές τις αρχές 

αποτελεί ένα διαφορετικό κομμάτι του Judo. Η κίνηση θέτει τον αντίπαλο εκτός 

ισορροπίας και εξουδετερώνει τα αρχικά πλεονεκτήματά του. Η ισορροπία δίνει 

πλεονέκτημα κατά την εμπλοκή μας με τους ανταγωνιστές και βοηθάει στην 

απόκρουση των επιθέσεών τους. Τέλος, η μόχλευση είναι αυτή που θα δώσει τη 

δυνατότητα εξουδετέρωσης των ανταγωνιστών και της νίκης. Η χρήση όλων αυτών 

των αρχών, κατά το σχεδίασμά της ανταγωνιστικής στρατηγικής μιας επιχείρησης, 

δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης οποιουδήποτε αντιπάλου, οποιουδήποτε 

μεγέθους.

Η Judo strategy δίνει μεγάλη έμφαση σε χαρακτηριστικά όπως η ταχύτητα, η ευελιξία 

και η καινοτομία. Τα χαρακτηριστικά αυτά απαντώνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

στους κλάδους της νέας οικονομίας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι αρχικές μελέτες 

γύρω από την Judo strategy έγιναν πάνω σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και 

internet.

2.1.1. Εξέλιξη της Judo strategy

Οι ρίζες της θεωρίας Judo strategy βρίσκονται σε αυτό που οι οικονομολόγοι Judith 

Gelman και Steven Salop ονόμασαν Judo economics. Ο όρος judo economics 

περιγράφει μια απλουστευμένη στρατηγική εισόδου σε έναν κλάδο ο οποίος 

κυριαρχείται από μια μεγάλη επιχείρηση. Η βασική ιδέα πίσω από αυτή τη
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στρατηγική είναι ότι εάν εξαπολύσεις μια κατά μέτωπο επίθεση προς έναν πιο δυνατό 

αντίπαλο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αντεπιτεθεί και τελικά θα νικήσει. Εάν όμως 

έχεις πείσει ότι θα παραμείνεις ικανοποιημένος με ένα μικρό μερίδιο της αγοράς και 

ίσως σε κάποιο κομμάτι που δεν αποτελεί το πιο βασικό ενδιαφέρον του αντιπάλου 

σου, τότε είναι πιθανό ότι αυτός θα ανεχθεί την είσοδό σου και την παρουσία σου 

στην αγορά, προκειμένου να ανοίξει έναν πόλεμο που πιθανόν να αποβεί επιζήμιος 

για όλο τον κλάδο.

Αυτή η στρατηγική έχει όμως αρκετούς περιορισμούς. Καταρχήν είναι δύσκολο να 

υλοποιηθεί. Είναι άλλο να διακηρύσσεις ότι στο μέλλον δεν θα απειλήσεις τους 

αντιπάλους σου και άλλο να πείθεις για κάτι τέτοιο. Ακόμα, εάν η κυρίαρχος 

επιχείρηση σε έναν κλάδο δεν αντιμετωπίζει πιθανό κίνδυνο από την είσοδο μιας 

μόνο νέας επιχείρησης αλλά πολλών, είναι μάλλον πιο πιθανό ότι θα πολεμάει 

οποιονδήποτε προσπαθήσει να εισέλθει στον κλάδο, θέλοντας να καταστήσει σαφές 

ακόμα και σε αυτές τις επιχειρήσεις που σκέφτονται να εισέλθουν στον κλάδο τι θα 

αντιμετωπίσουν. Η μεγαλύτερη αδυναμία όμως αυτής της θεωρίας είναι η 

μετριοπάθειά της. Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική μπορεί να επιβιώσει μια 

επιχείρηση με αντίτιμο όμως να παραμείνει μικρή.

Η Judo strategy, συνεχίζοντας εκεί που σταματάει η θεωρία judo economics, δίνει τα 

εργαλεία που θα επιτρέψουν σε μια επιχείρηση όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να 

αναπτυχθεί. Τα εργαλεία αυτά βασίζονται στην πολεμική τέχνη του Judo.

To Judo είναι η μετεξέλιξη της πολεμικής xtyvx\qjujutsu των samurai της Ιαπωνίας. Η 

πολεμική αυτή τέχνη διαμορφώθηκε κατά την περίοδο 1603-1867. Το 1882 

δημιουργήθηκε η πρώτη σχολή Judo από τον Jigoro Kano στο Τόκιο. Η ουσία του 

Judo κρύβεται στο ίδιο του το όνομα. Το πρώτο συνθετικό της λέξης - Ju - σημαίνει 

παραχώρηση και το δεύτερο συνθετικό - do- ηθικός κανόνας ή κίνηση. Ο ιδρυτής του 

Judo αναφέρει σε ένα βιβλίο του που γράφτηκε το 1937 για τους δυτικούς 

πολιτισμούς, ότι Judo σημαίνει πρώτα να παραχωρείς ούτως ώστε στο τέλος να 

κερδίζεις τη νίκη. Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η θεωρία του Judo ο Kano 

χρησιμοποιούσε το παρακάτω παράδειγμα:
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Αν υποθέσουμε ότι απέναντι μου βρίσκεται ένας άνδρας η δύναμη του οποίου 

είναι δέκα ενώ η δική μου δύναμη είναι μόλις επτά.. Αν με σπρώξει με όλη του τη 

δύναμη σίγουρα θα κάνω μερικά βήματα προς τα πίσω ή μπορεί ακόμα και να 

πέσω, παρόλο που θα προσπαθήσω να αντισταθώ και να κρατηθώ στην θέση μου 

με όλη μου την δύναμη. Αν όμως αντί να προσπαθήσω να αντισταθώ υποχωρήσω 

προς την κατεύθυνση που ο αντίπαλός μου σπρώχνει, μετακινώντας το σώμα μου 

χωρίς να χάσω την ισορροπία μου, ο αντίπαλός μου θα χάσει την δική του 

ισορροπία. Βρισκόμενος σε μια θέση χωρίς ισορροπία δεν θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει όλη του την δύναμη, οπότε αυτή θα έχει πέσει τώρα στο τρία. 

Επειδή όμως εγώ δεν έχω χάσει την ισορροπία μου καμία στιγμή, η δική μου 

δύναμη παραμένει στο επτά και έτσι τώρα είμαι πιο δυνατός και μπορώ να 

νικήσω τον αντίπαλό μου χρησιμοποιώντας μόνο τη μισή μου δύναμη.

Είναι φανερό ότι το judo δεν απαιτεί δύναμη αλλά δεξιοτεχνία. Κάθε judoka (αυτός 

που εφαρμόζει το judo) προσπαθεί να μειώσει, κατά το δυνατό, τη δύναμη που πρέπει 

να εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με την 

κίνησή του προσπαθεί να φέρει τον αντίπαλό του σε θέση που θα μπορέσει να 

εφαρμόσει τις καλύτερες τεχνικές του, αποτρέποντας την ίδια στιγμή τον αντίπαλό 

του να κάνει το ίδιο. Πίσω από τις κινήσεις του judoka βρίσκεται μια θεμελιώδης 

αρχή: σπρώξε όταν σε τραβάνε και τράβα όταν σε σπρώχνουν. Όταν σε σπρώξει ο 

αντίπαλός σου αντί να προσπαθήσεις να αντισταθείς για να τον σπρώξεις και εσύ, 

μπορείς να τον τραβήξεις να χάσει την ισορροπία του και να τον φέρεις στη θέση που 

θέλεις. Αντίστοιχα αν η δική σου κίνηση αποτύχει και χάσεις την ισορροπία σου, 

πρέπει να προστατέψεις τον εαυτό σου, χωρίς όμως να φοβηθείς το πέσιμο. Το πρώτο 

πράγμα που μαθαίνουν στο judo είναι το ukemi, η τεχνική με την οποία μπορείς να 

πέσεις χωρίς να τραυματιστείς ώστε να μπορείς άμεσα να επιστρέφεις στην επίθεση. 

Έχοντας φέρει τον αντίπαλό σου σε αδύναμη θέση μπορείς να εξαπολύσεις την 

επίθεσή σου. Εδώ χρησιμοποιείται η μόχλευση. Θα ήταν πολύ δύσκολο ίσως και 

αδύνατο να μπορέσεις να ρίξεις κάτω τον αντίπαλό σου εάν ήταν πολύ μεγαλύτερος 

από εσένα. Χρησιμοποιώντας όμως το σώμα σου ως μοχλό, η δύναμη που 

εφαρμόζεται είναι πολύ μεγαλύτερη και έτσι είναι εφικτό να πετύχεις αυτό που στην 

αρχή φάνταζε ακατόρθωτο.
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2.1.2. Γενικές Αρχές

Η θεωρία της judo strategy στηρίχθηκε στο judo economics το οποίο εμπλούτισε με 

τις αρχές και τις τακτικές της πολεμικής τέχνης του Judo. Όπως θα φανεί και 

παρακάτω, αρκετά στοιχεία αυτής της θεωρίας δεν είναι καινούργια (μεγάλο κομμάτι 

της θεωρίας όπως έχει ήδη αναφερθεί βασίζεται στις γενικές αρχές του Μ.Porter), 

όμως για πρώτη φορά όλες αυτές οι ιδέες έχουν μπει στο ίδιο πλαίσιο για να 

δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη θεωρία..

Οι γενικές αρχές που υιοθετούνται στην judo strategy είναι:

Η κίνηση (movement)

Η κίνηση μπορεί να δώσει την καλύτερη δυνατή θέσει για μια αναμέτρηση. 

Χρησιμοποιώντας την ταχύτητα και την ευκινησία μπορείς να μειώσεις την 

ικανότητα του αντιπάλου να αγωνιστεί βάσει του μεγέθους και της δύναμής του. 

Είναι έτσι δυνατό να κερδιθεί σημαντικό πλεονέκτημα στα πρώτα στάδια της 

εμπλοκής.

Στην παράγραφο 2.2 αναλύονται τρεις τακτικές που ενσωματώνουν διαφορετικές 

πλευρές της αρχής της κίνησης:

Μην προκαλείς την επίθεση (“the puppy dog ploy ”)

Καθόρισε το πεδίο του ανταγωνισμού 

Ακολούθα / αντέδρασε γρήγορα

Στόχος της πρώτης τεχνικής είναι να διευρύνεις το παράθυρο των ευκαιριών σου 

καθυστερώντας ή ακόμα και αποφεύγοντας την επίθεση του αντιπάλου σου. Έτσι για 

παράδειγμα η Capital One κατάφερε να βρεθεί μέσα στις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες 

έκδοσης πιστωτικών καρτών στην Αμερική. Κατάφεραν να δημιουργήσουν μια 

ισχυρή και κερδοφόρα επιχείρηση πριν οι leaders του κλάδου αντιληφθούν την 

γέννηση μιας νέας δύναμης. Βέβαια η εενδεχόμενη πετυχημένη πορεία της 

επιχείρησης κάποια στιγμή θα τραβήξει την προσοχή των ανταγωνιστών οι οποίοι θα 

αντιδράσουν. Τότε μπαίνει σε εφαρμογή η αρχή της ισορροπίας,
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Η ισορροπία (balance)

Η ισορροπία εξυπηρετεί τόσο την άμυνα όσο και την επίθεση και μάλιστα σε 

ορισμένες περιπτώσεις αυτό γίνεται ταυτόχρονα. Η διατήρηση της ισορροπίας είναι 

βασική για να αποφύγεις την ολοκληρωτική ήττα ή την συντριβή. Η ισορροπία όμως 

δεν έχει μόνο ως στόχο το να παραμείνεις όρθιος. Η σωστή χρήση της δίνει τη 

δυνατότητα να κατευθύνεις τις επιθέσεις του αντιπάλου σου εκεί που θέλεις και να 

παραμένεις έτοιμος για επίθεση.

Στην παράγραφο 2.3 αναλύονται τρεις τεχνικές που βοηθούν στην ενσωμάτωση της 

ισορροπίας στην στρατηγική της επιχείρησης:

Πιάσε σφιχτά τον αντίπαλο

Απέφυγε την πρόκληση «ένα σου και ένα μου»

Σπρώξε όταν σε τραβούν

Απώτερος στόχος και των τριών τεχνικών είναι να εμπλακείς με τον ανταγωνιστή σου 

αποφεύγοντας όμως την πλήρη αντιπαράθεση δυνάμεων. Με την πρώτη τακτική, για 

παράδειγμα, επιχειρείται να φέρουμε τον αντίπαλό μας σε θέση που θα είναι λιγότερο 

επικίνδυνος πριν εξαπολύσουμε τη δική μας επίθεση. Όταν όμως αυτή μας η 

προσπάθεια δεν έχει άμεσα αποτελέσματα πρέπει να αποφύγουμε τον πειρασμό να 

ακολουθήσουμε τον αντίπαλό μας σε κάθε του κίνηση (προσπαθώντας τις 

περισσότερες φορές να απαντήσουμε σε αυτές), γεγονός που θα φθείρει τις δικές μας 

δυνάμεις. Για παράδειγμα η εταιρεία Drypers κατάφερε να αντεπεξέλθει στην επίθεση 

που δέχτηκε από την κατά πολύ ισχυρότερη Procter & Gample. Η τελευταία, 

θέλοντας να βγάλει εκτός αγοράς την Drypers, έκανε μια πολύ μεγάλη διαφημιστική 

εκστρατεία στο Texas που συνοδευόταν από εκπτωτικά κουπόνια για τα προϊόντα 

της. Η Drypers αδυνατώντας να αντέξει το κόστος μιας τέτοιας διαφημιστικής 

εκστρατείας το μόνο που έκανε ήταν να αναγγείλει ότι θα δέχεται τα εκπτωτικά 

κουπόνια της P&G για τα δικά της προϊόντα. Το αποτέλεσμα ήταν όσο περισσότερα 

κουπόνια μοίραζε η P&G τόσο περισσότερο να πουλάν τα προϊόντα της Drypers.

Βέβαια, εκτός και αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο που οι κινήσεις 

του πρωτοπόρου είναι καθοριστικές, οι δύο αρχές της κίνησης και της ισορροπίας δεν
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μπορούν να οδηγήσουν στην νίκη. Αυτό μπορεί να γίνεν εμπλέκοντας την αρχή της 

μόχλευσης.

Η μόχλευση (leverage)

Το κλειδί για να εφαρμοστεί η αρχή της μόχλευσης είναι να εντοπίσουμε τα 

πολυτιμότερα χαρακτηριστικά του ανταγωνιστής μας (κατά την άποψή του) και να 

τον εξαναγκάσουμε είτε να τα καταστρέψει προκειμένου να ανταποκριθεί στη δική 

μας επίθεση είτε να παραμείνει άπραγος (με τον κίνδυνο να χάσει την μάχη του 

ανταγωνισμού). Οι περισσότεροι ανταγωνιστές θα είναι πάρα πολύ διατακτικοί στο 

να προχωρήσουν σε κανιβαλισμό των πολύτιμων στοιχείων που διαθέτουν ή θα το 

κάνουν όσο πιο καθυστερημένα μπορούν, γεγονός που τελικά θα τους έχει κοστίσει 

πάρα πολύ. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς ουσιαστικά να στρέψεις την ίδια τη δύναμη 

και το μέγεθος του ανταγωνιστή σου εναντίον του, οδηγώντας τον σε ήττα.

Στην παράγραφο 2.4 αναλύονται τρεις τεχνικές που βοηθούν στον εντοπισμό και την 

αξιοποίηση των αδυναμιών που κρύβονται πίσω από την υπεροχή του αντιπάλου μας:

Χρησιμοποίησε τα περιουσιακά του στοιχεία

Χρησιμοποίησε τους συνεργάτες του ανταγωνιστή σου

Χρησιμοποίηση τους ανταγωνιστές του ανταγωνιστή σου 

Κάθε μια από τις παραπάνω τεχνικές μπορεί να βοηθήσει να μετατραπεί μια αρχική 

θέση υπεροχής του ανταγωνιστή μας σε αδυναμία. Για παράδειγμα, η Freeserve 

κατάφερε να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών internet (Internet 

Service Provider) στη Μεγάλη Βρετανία υπερνικώντας την AOL. Η Freeserve 

έστρεψε εναντίον της AOL τις τεράστιες επενδύσεις, που η ίδια είχε κάνει, τόσο σε 

περιεχόμενο σε προσφερόμενες υπηρεσίες κλπ όσο και στην απόδοση αυτών. 

Δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο όπου η Freeserve μπορούσε να παρέχει 

δωρεάν σύνδεση στο internet, έβαλε την AOL μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα: να 

προσφέρουν το ίδιο μοντέλο κανιβαλίζοντας το πολύ κερδοφόρο αν και με υψηλό 

λειτουργικό κόστος μοντέλο που αποτελούσε την κύρια εργασίας τους (core business) 

ή να παραμείνουν πιστοί στο δικό τους μοντέλο και απλά να παρακολουθούν το 

μερίδιο αγοράς τους να συρρικνώνεται.
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2.2. Κίνηση (Movement)

Όταν η απόλυτη δύναμη γίνει η βάση της αντιπαράθεσης, σε οποιονδήποτε κλάδο, 

είναι φυσιολογικό να ευνοούνται οι μεγαλύτερες και παλαιότερες, άρα και καλύτερα 

εδραιωμένες εταιρείες με σταθερούς προμηθευτές, εκτεταμένα κανάλια διανομής, 

μεγαλύτερη εμπειρία και εξειδίκευση. Από την άλλη πλευρά όμως, η έλλειψη όλων 

των προαναφερθέντων δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις μια επιχείρησης, που 

μπορεί να αξιοποιήσει το λευκό μητρώο της για να μεταβάλει τις δυναμικές του 

ανταγωνισμού.

Η κίνηση χρησιμοποιείται τόσο για να βρεθούμε εμείς σε ευνοϊκή θέση όσο και για 

να αποφύγουμε τις λαβές των αντιπάλων μας. Ακόμα, η κίνηση χρησιμοποιείται για 

να θέσουμε τον αντίπαλό μας έξω από τα νερά του. Εάν ωθήσουμε τον αντίπαλό μας 

σε άγνωστες για αυτών καταστάσεις ή σε θέση που δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτό 

στο οποίο είναι καλός, τότε η δύναμή του εξανεμίζεται και μπορεί να ηττηθεί. Τότε 

πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα και συχνά να χρησιμοποιήσουμε αρκετές τεχνικές, 

καθότι είναι πιθανό μια μόνο τεχνική να μην επαρκεί, για να πετύχουμε το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.

2.2.1. Μην προκαλείς την επίθεση (the Puppy Dog Ploy)

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο που πρέπει να επιτύχουμε είναι να παραμείνουμε στο 

παιχνίδι. Είναι λοιπόν λογικό να μην προκαλούμε τους αντιπάλους μας, έως ότου να 

ήμαστε σε θέση να τους αντιμετωπίσουμε. Τραβώντας την προσοχή των αντιπάλων 

μας πολύ σύντομα μπορεί να είναι καταστροφικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό σε 

κλάδους με υψηλά σταθερά κόστη (εντάσεως κεφαλαίων) όπου υπάρχει μεγάλη 

ευαισθησία στις μειώσεις των πωλήσεων, αλλά και σε περιπτώσεις όπου η εξαπόλυση 

μιας αντεπίθεσης από τον αντίπαλό μας, πχ με τη μείωση των τιμών σε ορισμένα 

προϊόντα, δεν θα έχει ιδιαίτερα μεγάλο κόστος γι αυτόν.

Είναι λογικό οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις σε έναν κλάδο να θεωρούν ότι πρέπει 

να ακουστούν προκειμένου να γίνουν γνωστές και να αναπτυχθούν, ακόμα και μέσα
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από τα ΜΜΕ, για να κερδίσουν πελάτες, συνεργασίες με προμηθευτές, αίγλη και 

δύναμη. Φαινομενικά αυτό έρχεται σε αντίθεση με την τακτική του Judo. Όμως είναι 

δυνατό να επιτευχθεί ο στόχος της νεοεισερχόμενης επιχείρησης χωρίς να προκαλέσει 

την προσοχή των ανταγωνιστών της.

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται, όπως θα φανεί και από τα παραδείγματα είναι: 

Κράτα χαμηλό προφίλ και μην κάνεις γνωστές τις προθέσεις και το παιχνίδι 

σου

Τοποθετήσου παράλληλα με τους ανταγωνιστές σου και όχι αντιμέτωπος τους 

Μην ερεθίσεις τους μεγάλους παίκτες εκτός αν θέλεις να χάσεις.

Transmeta

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995, με στόχο την κατασκευή μικροεπεξεργαστών που θα 

κατανάλωναν μικρά ποσά ενέργειας. Η εταιρεία δεν αποκάλυπτε κανένα από τα 

σχέδιά της και μάλιστα αυτή η σιωπή κέντρισε το ενδιαφέρον όλων, με αποτέλεσμα 

το 1998 να είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες start up εταιρείες της Silicon 

Valley. Η αγορά γνώριζε σε πολύ γενικές γραμμές τι έκανε η εταιρεία και όλοι 

περίμεναν με ανυπομονησία κάποιες αποκαλύψεις. Τελικά, το 2000 η εταιρεία 

ανακοίνωσε την κατασκευή ενός μικροεπεξεργαστή για Windows και Linux, με πολύ 

μικρή κατανάλωση ενέργειας (πολύ μικρότερη από αυτή των αντίστοιχων 

επεξεργαστών της Intel) που θα τον καθιστούσε ιδανικό για τα φορητές συσκευές 

όπως τα laptop (μια αγορά που διαφαινόταν ότι θα έχει πολύ μεγάλη άνθιση). Η Intel 

(ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του κλάδου) χρειάστηκε αρκετούς μήνες μέχρι να βγάλει 

στην αγορά ένα ανταγωνιστικό προϊόν και έτσι η Transmeta κατάφερε να υπογράψει 

συμβόλαια συνεργασίας με αρκετές εταιρείες μεταξύ των οποίων η IBM και η Sony. 

Η τακτική της εταιρείας ίσως να είχε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα (κάποιες από τις 

εταιρείες που έδειξαν αρχικά την πρόθεση να συνεργαστούν μαζί τους τελικά 

υπαναχώρησαν) εάν καθυστερούσαν λίγο ακόμα την ανακοίνωση του νέου προϊόντος 

ή γινόταν σε χαμηλότερους τόνους. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους η Transmeta μπήκε 

στο χρηματιστήριο με κεφαλαιοποίηση που πολύ σύντομα έφτασε τα $6 billion.
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2.2.2. Καθόρισε το πεδίο ανταγωνισμού

Ενώ η προηγούμενη τεχνική αφορά βασικά την άμυνα, με αυτή την τεχνική 

αρχίζουμε να προετοιμάζουμε την επίθεσή μας. Ο σκοπός πλέον δεν είναι απλά να 

παραμείνουμε στο παιχνίδι αλλά να αποκτήσουμε πλεονέκτημα με τον καθορισμό 

των κανόνων, των παραμέτρων και των συνόρων του ανταγωνισμού. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο CEO της Netscape «στη μάχη μεταξύ της αρκούδας και του 

αλιγάτορα το αποτέλεσμα εξαρτάτε από το πεδίο της μάχης».

Στόχος λοιπόν είναι να απομακρύνουμε τους ανταγωνιστές μας από τον γνώριμό τους 

χώρο. Πρέπει να βρεθούν τρόποι για να τους εξαναγκάσουμε να ανταγωνιστούν με 

διαφορετικούς όρους, είτε επιβάλλοντας νέα standards, είτε στοχεύοντας σε άλλο 

target group, είτε χρησιμοποιώντας καινούργια κανάλια διανομής, αλλά και βάζοντας 

στο παιχνίδι νέους παίκτες. Το καλύτερο είναι να εντοπίσουμε τις κρυμμένες 

αδυναμίες του αντιπάλου μας που οφείλονται ακριβώς στο γεγονός ότι έχει επενδύσει 

πάρα πολύ σε κάποιους τομείς που αποτελούν το κύριο πλεονέκτημά του και να 

στρέψουμε το παιχνίδι του ανταγωνισμού προς όφελος μας.

Βέβαια, αυτή η τεχνική δεν εξασφαλίζει τη νίκη σε βάθος χρόνου, διότι ένας ικανός 

αντίπαλος θα μάθει τελικά να ανταγωνίζεται και με τους νέους όρους. Μέχρι εκείνη 

τη στιγμή όμως θα έχουμε κερδίσει πολύτιμο χρόνο όπως θα φανεί και στο παρακάτω 

παράδειγμα.

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται είναι:

Άλλαξε το πρότυπο επανακαθορίζοντας τα δεδομένα της αγοράς 

Τμηματοποίησε την αγορά και επικεντρώσου στο κλειδί της επιτυχίας

Χρησιμοποίηση το πλεονέκτημα που σου δίνει το να είσαι πρωτοπόρος για να 

κτήσεις μια αγορά όπου εσύ θα ορίζεις τους κανόνες.

Intuit

Η Intuit δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή personal finance software σε μια περίοδο 

(μέσα της δεκαετίας του 1980), όπου στην αγορά υπήρχε ένα καλά εδραιωμένο
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μοντέλο ανταγωνισμού. Όποιο πρόγραμμα είχε τη μεγαλύτερη λίστα 

χαρακτηριστικών (features) ήταν ο νικητής. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 

Managing Your Money κατείχε το 70% της αγοράς και μαζί με το Dollars and Sense 

κυριαρχούσαν στον χώρο. Η Intuit ήταν μια πολύ μικρή εταιρεία με περιορισμένη 

χρηματοδότηση από φίλους και 7 μόνο υπαλλήλους. Ο ιδρυτής της χρησιμοποίησε 

μια νέα προσέγγιση και προσπάθησε να επανακαθορίσει το standard του 

ανταγωνισμού. Δεν προσπάθησε να φτιάξει ένα καλύτερο πρόγραμμα, καθότι ήξερε 

ότι δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσει τον ανταγωνισμό, αλλά προσπάθησε να 

φτιάξει το «σωστό» πρόγραμμα.

Το νέο προϊόν (Quicken) είχε την ακριβώς αντίθετη φιλοσοφία από τα υπάρχοντα και 

καλά εδραιωμένα προγράμματα της εποχής. Είχε πολύ λίγα χαρακτηριστικά και δεν 

έκανε τα περισσότερα από τα πράγματα που έκαναν τα άλλα προγράμματα, 

εκτελούσε όμως κάποιες πολύ βασικές και ιδιαίτερα χρήσιμες λειτουργίες πιο 

αξιόπιστα και πολύ πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα προγράμματα. Η επιτυχία της Intuit 

βασίστηκε στην ευρεία έρευνα αγοράς που οδήγησε στην ανάπτυξη ενός προϊόντος 

που είχε ακριβώς εκείνα να χαρακτηριστικά που πραγματικά χρειαζόταν ο πελάτης 

(ήταν κάτι που δεν εφαρμοζόταν μέχρι τότε από τις εταιρείες πληροφορικής, ήταν 

όμως κάτι που ο CEO της εταιρείας είχε μάθει από την εμπειρία του στην Procter & 

Gamble). Μάλιστα, η εταιρεία προχώρησε και πιο κάτω κάνοντας εκτεταμένα 

usability tests διορθώνοντας τις όποιες ατέλειες, σύμφωνα πάντα με τους χρήστες, 

είχε το προϊόν. Κατά τις πρώτες παρουσιάσεις του προϊόντος σε όλες τις πολιτείες 

των ΗΠΑ ο CEO της εταιρείας προκαλούσε τους δημοσιογράφους να εκτυπώσουν 

μια επιταγή με το δικό του και με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Η πλήρης αποτυχία 

των υπολοίπων προϊόντων, σε μια τόσο σημαντική λειτουργία, έδωσε ξεκάθαρο 

προβάδισμα στο Quicken το οποίο πολύ σύντομα καθιερώθηκε.

Οι ανταγωνιστές της Intuit αρχικά θεώρησαν ότι πρόκειται απλά για μια προσπάθεια 

παραγωγής ενός πιο φθηνού προγράμματος (Quicken $99 αντί $199 του Managing 

Your Money) και προσπάθησαν να απαντήσουν βγάζοντας και αυτοί κάποια πιο 

φτηνά πακέτα. Οι προσπάθειες τους όμως απέτυχαν τελείως διότι η Intuit έκανε κάτι 

τελείως διαφορετικό.
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Την ίδια τεχνική ακολούθησε η Intuit λίγα χρόνια αργότερα για να νικήσει τη 

Microsoft στο κομμάτι των λογιστικών πακέτων για μικρές επιχειρήσεις. Η intuit 

δημιούργησε ένα πολύ απλό software ιδανικό για τις μικρές επιχειρήσεις που 

λειτουργούσε όπως ένας απλός άνθρωπος χωρίς γνώσεις λογιστικής. Λίγα χρόνια 

αργότερα (το 1994), όταν ο Bill Gates είδε ότι δεν μπορούσε να νικήσει την Intuit, 

προσπάθησε να την εξαγοράσει, κάτι όμως που το Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν 

επέτρεψε.

2.2.3. Ακολούθα / αντέδρασε γρήγορα

Με τις δύο προηγούμενες τακτικές μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο και έδαφος. Αυτό 

πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να χτίσουμε μια ισχυρή θέση, ικανή να 

αντεπεξέλθει στις επιθέσεις αυτόν των ανταγωνιστών μας που θα αντιληφθούν τον 

κίνδυνο από την νεοεισερχόμενη εταιρεία και τελικά θα προσαρμοστούν στους νέους 

κανόνες του παιχνιδιού και θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη και το 

μέγεθος τους στο παιχνίδι του ανταγωνισμού.

Η ταχύτητα είναι το κλειδί σε αυτή την τακτική. Η ερώτηση λοιπόν είναι πως θα 

μπορέσεις να εκμεταλλευτείς με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους σου; 

Πως θα μπορέσεις να αναπτύξεις αυτούς τους πόρους; Πως θα μπορέσεις να 

προσεγγίσεις πόρους που δεν είναι στον άμεσο έλεγχο σου; Όμως η ταχύτητα δεν 

πρέπει να γίνει εμμονή με αποτέλεσμα να παραμεληθούν άλλες προτεραιότητες όπως 

η ποιότητα των προϊόντων, η ικανοποίηση των πελατών και η μακροχρόνια 

κερδοφορία. Η γρήγορη αντίδραση σημαίνει γρήγορη κίνηση χωρίς όμως να 

βρισκόμαστε εκτεθειμένοι ή να χάνουμε την ισορροπία μας.

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται είναι:

Μείνε επικεντρωμένος στις θέσεις σου και έλεγξε την ανάπτυξη σου 

αποφεύγοντας να μείνεις εκτεθειμένος.

Κάνε τη διατήρηση της εσωτερικής πειθαρχίας πρωταρχική προτεραιότητα, 

πριν εμφανιστούν οι προκλήσεις από την ανάπτυξη.
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Χρησιμοποίησε συνεργασίες για να πολλαπλασιάσεις τους διαθέσιμους 

πόρους που δεν βρίσκονται στον άμεσο έλεγχο σου.

Netscape Communications

Η Netscape είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα μιας start up εταιρείας που κινήθηκε 

πολύ γρήγορα. Είναι όμως και ένα παράδειγμα εταιρείες που στην προσπάθειά της να 

νικήσει τον ανταγωνισμό κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα ξεπερνώντας τα όριά της.

Η Netscape κατάφερε να βγάλει στην αγορά τον πρώτο web browser (Navigator) 

οκτώ μήνες πριν από την Microsoft το Δεκέμβριο του 1994. Η διάδοση του προϊόντος 

στηρίχθηκε σε τρεις κινήσεις της εταιρείας. Καταρχήν το προϊόν δίνονταν ουσιαστικά 

δωρεάν. Παρόλο που οι μη ακαδημαϊκοί χρήστες ήταν υποχρεωμένοι μετά από τρεις 

μήνες δωρεάν χρήσης να καταβάλουν το αντίτιμο των $39, η Netscape δεν είχε 

στήσει τον μηχανισμό για να γίνονται οι πληρωμές. Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε έξι 

μήνες, από την επίσημη παρουσίασή του, το προϊόν να χρησιμοποιείται από 

τουλάχιστον 10 εκατομμύρια χρήστες. Ένα χρόνο αργότερα η βάση των χρηστών 

έφτασε περίπου τους 38 εκατομμύρια χρήστες, καθιστώντας το Navigator την πιο 

διαδεδομένη εφαρμογή (ξεπερνώντας και το Office και το Lotus 1-2-3).

Η δωρεάν χρήση όμως δεν αρκούσε για την πολύ γρήγορη εξάπλωση του προϊόντος. 

Η εταιρεία έπρεπε να βρει νέα κανάλια διανομής του προϊόντος. Αποφάσισε έτσι να 

κάνει δυνατή τη διάθεσή του από το Internet (μια τακτική που υποστήριζε και τη 

δωρεάν χρήση του προϊόντος). Με αυτό τον τρόπο απέφυγε το μεγάλο κόστος 

δημιουργίας και αποστολής CD, ενώ κατέστησε προσβάσιμο το πρόγραμμα, από την 

μια στιγμή στην άλλη, σε εκατομμύρια χρήστες. Παράλληλα όμως, της δόθηκε η 

δυνατότητα να επιταχύνει τη διαδικασία της δοκιμής του software πριν από την 

έκδοση κάθε νέας version. Η διαδικασία της δοκιμής διαρκούσε αρκετούς μήνες και 

συνήθως γινόταν με τη βοήθεια προσεκτικά επιλεγμένων ανθρώπων ή εταιρειών (beta 

testers) που την καθιστούσε ιδιαίτερα πολυέξοδη. Για παράδειγμα η Microsoft 

χρησιμοποίησε πάνω από 400 χιλιάδες testers για να δοκιμάσει τα Windows 95. Η 

Netscape, μη έχοντας την οικονομική δυνατότητα να οργανώσει αναλόγου μεγέθους 

δοκιμές, βρήκε βοήθεια στο διαδίκτυο. Οι πρώιμες εκδόσεις (beta versions) βγήκαν 

στο δίκτυο για δοκιμή από τους χρήστες και μέσα σε ένα μήνα περίπου 1,5
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εκατομμύρια χρήστες είχαν ανταποκριθεί, εντοπίζοντας λάθη και προτείνοντας 

διορθώσεις. Κατάφερε έτσι η Netscape να μειώσει τον κύκλο ανάπτυξης των 

προϊόντος της στους εννέα περίπου μήνες σε σχέση με τα δύο ή και τρία χρόνια της 

Microsoft.

Όμως η πολύ γρήγορη ανάπτυξη του προϊόντος όσο και της εταιρείας δημιούργησε 

σημαντικότατα προβλήματα. Ο κώδικάς του προγράμματος είχε πολύ φτωχή 

αρχιτεκτονική και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε πάρα πολύ δύσκολη η περαιτέρω 

ανάπτυξή του. Χαρακτηριστικά όπως αναφέρεται δημιουργήθηκε ένας spaghetti code 

που θα έπρεπε ουσιαστικά να ξαναγραφτεί από την αρχή. Από την άλλη, η Netscape 

εναπόθεσε πολλές προσδοκίες σε τρίτες εταιρείες για να αναπτύξουν 

συμπληρωματικές εφαρμογές που θα προσέδιδαν περισσότερη αξία στο Navigator. 

Γρήγορα όμως η εταιρεία έγινε γνωστή για την αλαζονεία της και την έλλειψη 

υποστήριξης, χαρακτηριστικά που μπορούν να αποδοθούν στην πολύ γρήγορη 

ανάπτυξή της.
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2.3. Ισορροπία (Balance)

Ιδανικά, η εμπλοκή σου με τους ανταγωνιστές σου θα γίνει με τους όρους που εσύ 

έχεις θέσει και τη χρονική στιγμή που εσύ έχεις αποφασίσει. Αντιμετωπίζοντας όμως 

τις καταστάσεις πιο ρεαλιστικά θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είσαι έτοιμος να 

αντιμετωπίσεις τις επιθέσεις των αντιπάλων σου. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιτυχία 

σου και η ανάπτυξή σου τόσο πιο σίγουρο είναι ότι οι ανταγωνιστές σου θα 

αντιδράσουν. Έχοντας τότε να αντιμετωπίσεις μεγαλύτερες δυνάμεις από εσένα οι 

σύμμαχοι σου είναι η ισορροπία και η ευελιξία. Είναι προτιμότερο όταν έχεις να 

αντιμετωπίσεις μια επίθεση να υποχωρήσεις διατηρώντας την ισορροπία σου από το 

να χάσεις την μάχη προσπαθώντας να αντισταθείς (είναι προτιμότερο να λυγίζεις 

παρά να σπας). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παρατάς τον αγώνα αλλά ότι 

διαφυλάσσεις τις δυνάμεις σου απλά για να επανέλθεις δριμύτερος.

Η μεταφορά της ισορροπίας στο Judo στην στρατηγική ενσωματώνεται σε τρεις 

τακτικές. Η πρώτη είναι «πιάσε σφιχτά τον αντίπαλο». Όταν θα έρθει αναπόφευκτα η 

ώρα να αναμετρηθείς με τον αντίπαλό σου πρέπει να είσαι εσύ και όχι αυτός που θα 

καθορίσεις τους όρους που αυτό θα γίνει. Πρέπει να έχεις περιορίσει τη δυνατότητα 

των κινήσεών του, να έχεις μειώσει την ικανότητα του να χρησιμοποιήσει τις 

δυνάμεις του και να τον έχεις φέρει στην θέσει που εσύ θα έχεις πλεονέκτημα.

Ακόμα όμως και αν έχεις πετύχει στην παραπάνω τακτική κάποια στιγμή πιθανότατα 

θα δεχτείς την επίθεση ενός δυνατότερου αντιπάλου σου. Τότε πρέπει να αποφύγεις 

την πρόκληση της ανταπόδοσης των κινήσεων, καθότι είναι ο βέβαιος δρόμος για την 

ήττα. Αντί λοιπόν να μπεις σε έναν πόλεμο φθοράς των πόρων σου, προστάτεψέ τους 

και απάντησε επιλεκτικά στις προκλήσεις του αντιπάλου σου.

Τέλος πρέπει να ακολουθείς την τακτική του να σπρώχνεις όταν σε τραβούν. Πρέπει 

να χρησιμοποιείς τις κινήσεις του αντιπάλου σου για να πας εκεί που θέλεις. Πρέπει 

να συμπεριλάβεις στις κινήσεις σου, τις κινήσεις του αντιπάλου σου, τα προϊόντα του, 

τις υπηρεσίες και την τεχνολογία του. Αυτή η τακτική θα σε φέρει πολύ κοντά στην
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μόχλευση χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του αντιπάλου σου προς όφελος σου, 

βελτιώνοντας την απόδοση των δικών σου δυνάμεων.

2.3.1. Πιάσε σφιχτά (grip) τον αντίπαλο

Προκειμένου να θέσεις τους δικούς σου όρους στην αντιμετώπιση των ανταγωνιστών 

σου πρέπει από πολύ νωρίτερα να έχεις αποφασίσει τι ακριβώς θέλεις και να 

σιγουρέψεις την λαβή σου. Ιδανικά αυτό θα πρέπει να το πετύχεις πριν αποφασίσει ο 

αντίπαλός σου πως θέλει να σε αντιμετωπίσει.

Μια σωστή λαβή μπορεί να έχει πολλαπλά αποτελέσματα. Αν αυτό γίνει από νωρίς 

είναι πιθανό να προκαταλάβεις τους ανταγωνιστές σου, να εξασφαλίσεις την νίκη και 

τελικά να μην χρειαστεί να αγωνιστείς. Εναλλακτικά μπορεί να δημιουργήσεις 

σχέσεις με τωρινούς ή μελλοντικούς σου ανταγωνιστές που θα περιορίσουν τις 

κινήσεις τους και θα αφήσουν χώρο για να αναπτυχθείς. Αυτό, για παράδειγμα, 

πέτυχε η Microsoft κάνοντας από πολύ νωρίς μια λαβή στην Apple. Στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 συμφώνησαν η Microsoft να αναπτύξει εφαρμογές για την 

τελευταία. Με τον καιρό η Microsoft έγινε ο πιο σημαντικός προμηθευτής λογισμικού 

της Apple, γεγονός που έδωσε πολύ μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη στον Bill 

Gates.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να πιάσεις σφιχτά τον αντίπαλό σου. Εάν θέλεις να 

αποφύγεις μελλοντικές αναμετρήσεις, μπορείς να δώσεις στους μελλοντικούς 

ανταγωνιστές σου μερίδιο της επιτυχίας σου μέσα από συμμαχίες, joint ventures ή 

άλλου είδους συμφωνίες. Εναλλακτικά, εάν δεν θέλεις οι ανταγωνιστές σου να 

αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες με σένα μπορείς να τους προσφέρεις την χρήση 

των προϊόντων ή υπηρεσιών σου. Αυτό έκαναν για παράδειγμα αρκετές Γιαπωνέζικες 

εταιρείες ηλεκτρονικών στις δεκαετίες του 70 και του 80 προσφέροντας στις 

Αμερικάνικες ανταγωνίστριες εταιρίες προϊόντα χαμηλού κόστους που πουλιόνταν με 

την αμερικάνικη επωνυμία. Τέλος, αυτή η τακτική μπορεί μερικές φορές να πετύχει 

αυτό που στην στρατηγική αποκαλείται co-opetition, δηλαδή να συνεργάζεσαι και να 

ανταγωνίζεσαι ταυτόχρονα με την ίδια εταιρεία.
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Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται είναι:

Δημιούργησε συνεργασίες και joint ventures για να απομακρύνεις τον 

ανταγωνισμό

Πούλα τις υπηρεσίες στους ανταγωνιστές σου προκειμένου να τους 

αποτρέψεις να αναπτύξουν τις ίδιες ικανότητες με σένα.

Συνεργάσου με πιθανούς ανταγωνιστές για να ενδυναμώσεις τη μελλοντική 

σου θέση, βγάζοντας εκτός παιχνιδιού τους τωρινούς σου αντιπάλους.

eBay

Η eBay ασχολείται με τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες στο δια-δίκτυο. Από την ίδρυση 

της εταιρείας υπήρχε ο φόβος μήπως κάποια από τις παραδοσιακές εταιρείες 

δημοπρασιών ή κάποια από τις μεγάλες εταιρείες που είχαν web portal ασχολούνταν 

με το αντικείμενο και διέλυαν τη μικρή start up εταιρεία. Αρχικά η εταιρεία θέλησε 

να μην προκαλέσει τον ανταγωνισμό και προσπάθησε να δημιουργήσει μια 

ικανοποιητική πελατειακή βάση (critical mass) πριν οι πιθανοί ανταγωνιστές της 

αντιληφθούν τι ακριβώς γινόταν. Σε επόμενη φάση θέλοντας η εταιρεία να αποφύγει 

ή τουλάχιστον να απο μακρύνει χρονικά επιθέσεις από τους δυνητικούς αντιπάλους 

της, θέλησε να τους εγκλωβίσει.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του Internet που μελλοντικά θα μπορούσαν να 

γίνουν ανταγωνιστές της eBay ήταν η Yahoo, η Amazon και πάνω από όλες η AOL. 

Ο στόχος πλέον ήταν ξεκάθαρος: έπρεπε η eBay να εγκλωβίσει τον μεγαλύτερο 

παίκτη, την AOL, για να ενδυναμώσει την ίδια την θέση της αλλά και για να 

αποτρέψει την AOL να μπει στον χώρο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Εάν το 

κατάφερνε αυτό, έχοντας στο πλευρό της τη μεγαλύτερη δύναμη στο χώρο του 

internet, πιθανότατα θα αποθάρρυνε και τις υπόλοιπες εταιρείες από το να εισέλθουν 

στην ίδια αγορά. Μεταξύ 1997 και 1999 τα στελέχη της eBay διαπραγματεύτηκαν 

τρεις διαδοχικές συμφωνίες με την AOL Κάθε μια από τις συμφωνίες επέτρεψε στην 

eBay να κάνει μια πιο σφιχτή λαβή στην AOL.
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Κατά την πρώτη συμφωνία η eBay πλήρωσε $750.000 (σχεδόν ο μισός της 

προϋπολογισμός) με αντάλλαγμα links από το δίκτυο της AOL στο site της για 

δώδεκα μήνες και την αποκλειστικότητα των δημοπρασιών σε δύο μόνο μικρούς 

τομείς και μόνο για τρεις μήνες. Κατά την δεύτερη συμφωνία η eBay υποσχέθηκε 

πληρωμές $12 εκατομμυρίων στην AOL σε χρονική διάρκεια τριών ετών. Σε 

αντάλλαγμα η AOL πρόσθεσε την eBay στις λέξεις κλειδιά, με αποτέλεσμα οι 

χρήστες της AOL πληκτρολογώντας την λέξη eBay να μπορούν να μπουν κατ’ 

ευθείαν στο site της. Επιπροσθέτως, η eBay πείρε την αποκλειστικότητα και σε 

άλλους τομείς για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η πρόταση της eBay για μια συμφωνία μη 

ανταγωνισμού απορρίφθηκε από την AOL, δίνοντας το στίγμα ότι μπορεί να έχει 

απομακρυνθεί κάπως ο κίνδυνος εισόδου της τελευταίας στις ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες δεν είχε όμως εξαλειφθεί. Κατά την τρίτη συμφωνία η eBay θα πλήρωνε 

περίπου $18 εκατομμύρια το χρόνο, για τέσσερα χρόνια, εξασφαλίζοντας πλέον την 

αποκλειστικότητα σε όλους τους τομείς. Ακόμα, η AOL δέχτηκε να βάλει το όνομα 

της στο site των δημοπρασιών της eBay και ανέλαβε την υποχρέωση να πουλάει 

διαφημίσεις για το νέο site για τα τέσσερα χρόνια. Τέλος, υπέγραψε συμφωνία ότι για 

δύο χρόνια δεν θα εισέλθει η ίδια στον χώρο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

2.3.2. Απέφυγε την πρόκληση «ένα σου και ένα μου» (tit-for-tat)

Όταν ο ανταγωνιστής σου αρχίσει την επίθεσή του, η διατήρηση της ισορροπίας σου 

είναι μια πρόκληση. Εάν είσαι παρορμητικός πιθανόν να προσπαθήσεις να 

ανταποδόσεις κάθε κίνηση του αντιπάλου σου για να μην τον αφήσεις να πάρει το 

προβάδισμα. Ακριβώς όμως αυτή είναι η τακτική που θέλει ο αντίπαλός σου να 

ακολουθήσεις, διότι τότε αυτός καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού. Αποφυγή των 

προκλήσεων μπορεί να σημαίνει περιορισμένες οπισθοχωρήσεις ή πλάγια βήματα και 

όχι αδυναμία απόκρισης. Πρέπει να μελετήσουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας για να 

μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε ποιες κινήσεις του είναι επιτακτικό να απαντήσουμε ή 

να ακολουθήσουμε και ποιες κινήσεις του πρέπει απλά να αγνοηθούν. Επίσης πρέπει 

να αντιληφθούμε σε ποιες κινήσεις μπορούμε να απαντήσουμε χωρίς να βρεθούμε 

στο μέλλον εκτεθειμένοι (η απόκρισή μας είναι δυνατό να προκαλέσει συνεχόμενες 

και κλιμακούμενες αντεπιθέσεις από τον αντίπαλό μας) και σε ποιες περιπτώσεις που 

δεν έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε με το ίδιο νόμισμα, μπορούμε να κάνουμε
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έξυπνες κινήσεις αντιπερισπασμού και να προκαλέσουμε τον αντίπαλο να κινηθεί με 

τους δικούς μας όρους.

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται είναι:

Απέφυγε κλιμακούμενες κινήσεις που οδηγούν σε πόλεμο φθοράς ή πόλεμο 

σε πολλά μέτωπα

Μελέτησε καλά τους αντιπάλους σου και αντέγραψε μόνο τις πιο 

ακαταμάχητες ιδέες τους.

Παρέμεινε στην επίθεση, ακόμα και όταν αποκρούεις επίθεση του αντιπάλου 

σου, χρησιμοποιώντας τακτικές που είναι στα μέτρα και τις δυνάμεις σου.

Novell

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Novell ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στον 

χώρο των λειτουργικών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αρκετές ήταν οι 

εταιρείες που εποφθαλμιούσαν την θέση της Novell ανάμεσά τους και η Banyan και η 

Microsoft και ήθελαν ένα κομμάτι από την πίτα. Η Novell είχε καταφέρει να βρίσκετε 

μπροστά από τους ανταγωνιστές της επενδύοντας στην τεχνολογία, στις δυνατότητες 

των προγραμμάτων της και την εξυπηρέτηση και όχι στην τιμή. Έτσι ακόμα και όταν 

η Microsoft έριξε τις τιμές της στα δικτυακά προϊόντα, η Novell με κέρδη ούτε το ένα 

τέταρτο αυτών της Microsoft κατάφερε να κρατήσει τη θέση της. Μέχρι τα τέλη του 

1992 κατείχε τα δύο τρίτα της συγκεκριμένης αγοράς.

Τότε όμως η Novell έκανε ένα μοιραίο λάθος. Η Microsoft έκανε επίθεση στην κύρια 

δραστηριότητα της Novell και η τελευταία αποφάσισε να κάνει το ίδιο στην πολύ 

μεγαλύτερη Microsoft. Μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια εξαγοράς της Lotus 

Development (που είχε κατασκευάσει τον ηγέτη στα φύλλα εργασίας “spreadsheets” 

lotus 1-2-3), η Novell ξεκίνησε των χορό των εξαγορών. Μεταξύ του 1992 και 1994 

εξαγόρασε το Unix της AT&T, το WordPerfect, και το Quattro Pro της Borland. Ο 

στόχος ήταν απλός: να δραστηριοποιηθεί τόσο στα λειτουργικά συστήματα αλλά και 

στα πακέτα γραφείου (office suites) και να ανταγωνιστεί την Microsoft στα ίσια.
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Στα τέλη του 1995 η εταιρεία είχε αρχίσει να παραπαίει. Αδυνατώντας να 

ανταγωνιστεί την Microsoft σε όλο το πεδίο, άρχισε να χάνει και το προβάδισμα που 

είχε στα λειτουργικά συστήματα. Τελικά αναγκάστηκε να κρατήσει μόνο τα 

λειτουργικά συστήματα και να πουλήσει το WordPerfect, και το Quattro Pro στην 

τιμή των $116 εκατομμυρίων, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα είχε πληρώσει $1,4 

δισεκατομμύρια μόνο για το WordPerfect. Το 1997 η εταιρεία κατέγραψε τις πρώτες 

ζημίες μετά από 14 χρόνια δραστηριότητας και χρειάστηκε το 1998 αλλαγή του CEO 

και εφαρμογή μιας εντελώς καινούργιας στρατηγικής για να ορθοποδήσει πάλι η 

εταιρεία.

eBay
Είδαμε στην προηγούμενη ενότητα πως κατάφερε η eBay να θέσει εκτός μάχης τον 

πιο ισχυρό αντίπαλό της την AOL. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τελικά τις υπόλοιπες 

εταιρείες του χώρου να επιτεθούν στην eBay. Έτσι την ημέρα της δημόσια εγγραφής 

της eBay στο χρηματιστήριο, η Yahoo ανακοίνωσε την δραστηριοποίησή της στις 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Μάλιστα ενώ η eBay χρέωνε τους πωλητές για τις 

καταχωρήσεις τους και έπαιρνε προμήθεια από τις πωλήσεις, η Yahoo ανακοίνωσε 

ότι οι δικές της δημοπρασίες θα είναι εντελώς δωρεάν.

Η eBay έπρεπε να αποφασίσει αν θα ακολουθούσε ή όχι την κίνηση της Yahoo για 

δωρεάν δημοπρασίες. Πριν παρθεί κάποια απόφαση μια ομάδα της εταιρείας άρχισε 

να χρησιμοποιεί εντατικά το σύστημα της Yahoo για να εντοπίσει τις αδυναμίες ή και 

τα θετικά σημεία. Αποδείχτηκε ότι οι δωρεάν δημοπρασίες δεν ήταν τόσο μεγάλο 

δέλεαρ όσο αρχικά φαινόταν. Οι άνθρωποι της eBay θεώρησαν ότι η ύπαρξη αμοιβής 

(οποιουδήποτε ύψους) προστάτευε την ποιότητα των δημοπρασιών. Η ύπαρξη της 

αμοιβής ανάγκαζε τους πωλητές να αναβαθμίζουν αρκετά συχνά τα προϊόντα που 

διέθεταν ή τις φωτογραφίες και τις περιγραφές τους ή ακόμα και να αποσύρουν άλλα 

που δεν πωλούσαν αρκετά, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο υψηλή ποιότητα στα 

προϊόντα που διακινούνταν μέσα από το σύστημα της eBay. Τελικά η εταιρεία έμεινε 

πιστή στην τιμολογιακή πολιτική της, αλλά απάντησε επιλεκτικά σε ορισμένες 

προκλήσεις που αφορούσαν κυρίως τη διαμόρφωση του site, την πιο εκτεταμένη 

χρήση φωτογραφιών και κάποιες άλλες καινοτομίες που θεωρήθηκε ότι πρέπει να 

υιοθετηθούν.

Executive MBA Ιελ. 34 / 60



JUDO STRATEGY Διπλωματική εργασία

Από την άλλη πλευρά η eBay απάντησε πολύ επιθετικά στην Yahoo στο κομμάτι του 

marketing με τους δικούς της όμως όρους. Η Yahoo προσπαθούσε να τραβήξει 

πελάτες στις ηλεκτρονικές της δημοπρασίες, διαφημίζοντας πολύ έντονα τη νέα 

λειτουργία σε όλο της το site. Η eBay ήξερε ότι δεν μπορούσε να κερδίσει ένα τέτοιο 

αγώνα, γιατί η επισκεψιμότητα των σελίδων της ήταν κατά πολύ μικρότερη από αυτή 

του αντιπάλου της. Έτσι, προέβαλε πιο εντατικά τις δημοπρασίες για συγκεκριμένους 

τομείς (trade shows) που είχε ήδη αναπτύξει, τις οποίες ανέπτυξε περαιτέρω 

φτάνοντας τις 150, θεωρώντας ότι η Yahoo δεν είχε το προσωπικό και την θέληση να 

προχωρήσει σε κάτι ανάλογο. Οι επιλογές της επιβεβαιώθηκαν πλήρως και ενώ 

αρχικά αμφισβητήθηκε ακόμα και η δυνατότητα επιβίωσης της εταιρείας, η eBay 

συνέχισε την πολύ καλή πορεία της και καταξιώθηκε σαν ηγέτης στην αγορά.

2.3.3. Σπρώξε όταν σε τραβούν

Οι δύο προηγούμενες τεχνικές χρησιμεύουν στη διατήρηση της ισορροπίας και στην 

αποδυνάμωση των επιθέσεων του αντιπάλου. Με αυτήν όμως την τεχνική πάμε ένα 

βήμα πιο πέρα αποδυναμώνοντας τη θέση του αντιπάλου, χρησιμοποιώντας την ορμή 

του προς όφελος μας. Συμπεριλαμβάνοντας τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή την 

τεχνολογία του αντιπάλου μας στην δική μας επίθεση μπορούμε να τον θέσουμε 

εκτός ισορροπίας και να τον φέρουμε αντιμέτωπο με το δίλημμα: να εγκαταλείψει την 

αρχική στρατηγική του ή απλά να παρακολουθήσει την αποτυχία του.

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται είναι:

Βρες τρόπους που θα σου επιτρέψουν να χρησιμοποιήσεις τις κινήσεις του 

αντιπάλου σου προς όφελος σου.

Απομόνωσε την ορμή της επίθεσης του αντιπάλου σου, με το να χτίσεις πάνω 

στα προϊόντα του, τις υπηρεσίες ή την τεχνολογία του.

Μη δίνεις χαμένες μάχες. Προστάτεψε τις δυνάμεις σου, αναθεώρησε τη θέση 

σου και επέστρεψε στον αγώνα.
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Wal-Mart

Αντίστοιχα με το παράδειγμα της Drypers, που αναφέρθηκε νωρίτερα, η οποία 

χρησιμοποίησε την επίθεση της P&G σε όφελος της, η Wal-Mart χρησιμοποίησε την 

ίδια τακτική για να αντιμετωπίσει την επίθεση της Kmart, τη δεκαετία του 1980, στον 

αγώνα για την καθιέρωση των αλυσίδων λιανικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Wal- 

Mart δεν ήταν ούτε νέα ούτε μικρή εταιρεία, σε αντίθεση με την Drypers, ενώ και 

αυτή δεν προέρχονταν από το χώρο της νέας οικονομίας, αποδεικνύοντας ότι οι 

τεχνικές του Judo μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλές περιπτώσεις.

Εκείνη την περίοδο οι τιμές των προϊόντων στα καταστήματα της Wal-Mart ήταν 

κατά μέσο όρο λίγο πιο χαμηλές από ότι της Kmart. Η τελευταία προκειμένου να 

τραβήξει καταναλωτές στα καταστήματά της έκανε μια επιθετική διαφημιστική 

εκστρατεία με εβδομαδιαίες προσφορές, θεωρώντας ότι οι καταναλωτές που θα 

μπουν στα καταστήματα για τις προσφορές θα αγοράσουν και άλλα προϊόντα. Η Wal- 

Mart ήταν διστακτική στο να ακολουθήσει μια τέτοια εκστρατεία, διότι αυτό ερχόταν 

σε αντίθεση με τη στρατηγική χαμηλού κόστους που ακολουθούσε, αλλά και γιατί η 

τακτική των προσφορών θα ερχόταν σε αντίθεση με αυτό που ήθελαν να 

εκπροσωπούν: «Φθηνά προϊόντα κάθε μέρα». Τελικά, επέλεξαν κάθε εβδομάδα να 

αναρτούν, στα δικά τους καταστήματα, τα φυλλάδια των προσφορών της Kmart, 

υποσχόμενοι ότι θα δίνουν τα αντίστοιχα προϊόντα τους στην ίδια ή και χαμηλότερη 

τιμή. Οι καταναλωτές γνωρίζοντας ότι ούτως ή άλλως η Wal-Mart είχε πιο χαμηλές 

τιμές, δεν είχαν λόγο να προτιμήσουν τα καταστήματα της Kmart. Έτσι λοιπόν η ίδια 

η Kmart βρέθηκε μπροστά στο παράδοξο, όσο περισσότερο διαφήμιζε τις προσφορές 

της τόσο περισσότερο να χάνει πελατεία.
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2.4. Μόχλευση (Leverage)

Σε ορισμένες περιπτώσεις η κίνηση και η ισορροπία μπορεί να σου χαρίσουν ένα 

ανυπέρβατο προβάδισμα, στις περισσότερες περιπτώσεις όμως αυτά δεν αρκούν για 

να κερδιθεί ο αγώνας. Εάν ο αντίπαλος δεν πέσει στο έδαφος δεν έχει κριθεί το 

παιχνίδι.

Στο Judo η μόχλευση έπεται της ισορροπίας ή καλύτερα της απώλειας της 

ισορροπίας. Κάθε τεχνική αποτελείται από τρία στάδια: απώλεια της ισορροπίας του 

αντιπάλου (kuzushi), τοποθέτηση (tsukuri) και τελική επίθεση (kake). Η απώλεια της 

ισορροπίας δεν αποτελεί αυτή κάθε αυτή στόχο αλλά είναι προπαρασκευή της ρίψης. 

Η τεχνική του να πιάνεις σφιχτά τον αντίπαλο (grip) και του να σπρώχνεις όταν σε 

τραβούν σε μεταφέρει από τα δύο πρώτα στάδια και η εξεύρεση μόχλευσης αποτελεί 

την πραγματική επίθεση.

Στην Judo strategy εστιάζουμε σε τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 

μπορούμε να επιτύχουμε τη μόχλευση. Ο στόχος όμως πάντα είναι ο ίδιος: να 

χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του αντιπάλου μας προς όφελος μας. Στο Judo το σώμα 

του αντιπάλου μας γίνεται ο μοχλός, στην judo strategy τα περιουσιακά στοιχεία του 

αντιπάλου μας, οι συνεργάτες και οι ανταγωνιστές του μπορούν να παίξουν αυτό το 

ρόλο.

Η ιδέα του να χρησιμοποιήσουμε να περιουσιακά στοιχεία του αντιπάλου μας είναι 

απλή: εξαπολύουμε μια επίθεση η οποία θα μετατρέψει τους πόρους του ανταγωνιστή 

μας σε εμπόδια που θα τον κρατούν δέσμιο ή ανήμπορο να αντιδράσει διότι το 

κόστος θα είναι πολύ μεγάλο ακόμα και απαγορευτικό. Χρησιμοποιώντας τους 

συνεργάτες του ανταγωνιστή μας θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις 

όπου τα συμφέροντα των ως άλλοτε συμμάχων δεν θα ταυτίζονται, με αποτέλεσμα να 

είναι δύσκολο ο ανταγωνιστής μας να αντιδράσει. Σπέρνοντας τη διχογνωμία και τη 

διαφωνία μπορούμε να κάνουμε πράξη τον κανόνα: διαιρεί και βασίλευε. Αντίστοιχα, 

χρησιμοποιώντας τους αντιπάλους του ανταγωνιστή μας μπορούμε να 

δημιουργήσουμε διαμάχες μεταξύ τους που θα δυσκολέψουν τις κινήσεις του
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αντιπάλου μας. Σε κάθε περίπτωση τ.ρέπει να ανακαλύπτουμε αδυναμίες εκεί που οι 

υπόλοιποι βλέπουν τη δύ αμη ίου αντιλάλου μας. Και εκεί που οι άλλοι βλέπουν 

φόβους θα πρέπει να βρίσκουμε ευκαιρίες.

2.4.1. Χρησιμοποίησε τους πόρους του αντιπάλου σου

Ίσως ακούγεται κοινότοπο αλλά τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μιας 

επιχείρησης μπορεί να γίνουν το μεγαλύτερο βάρος. Είτε αυτά είναι άυλα, όπως το 

brand name, το νοητικό κεφάλαιο και η οργάνωση της επιχείρησης, είτε είναι υλικά 

αγαθά όπως οι εγκαταστάσεις. Γενικότερα, οτιδήποτε αντιπροσωπεύει κάτι 

σημαντικό για την επιχείρηση μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αλλαγή. Με τη 

συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων μια επιχείρηση στηρίζει την επιτυχία της στη 

δέσμευση να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Επιλέγει με πιο τρόπο θα 

δραστηριοποιείται αλλά ταυτόχρονα και με ποιον τρόπο δεν θα λειτουργεί. Αυτά 

είναι όλα πολύ καλά μέχρι να αλλάξουν οι ρόλοι του ανταγωνισμού.

Οι κανόνες που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι:

Μετέτρεψε τα περιουσιακά στοιχεία του αντιπάλου σου σε ομήρους, 

αναγκάζοντάς τον είτε να τα διαλύσει (cannibalize) προκειμένου να 

ανταποκριθεί στην επίθεσή σου είτε να μην κάνει τίποτα.

Μετέτρεψε τα περιουσιακά στοιχεία του αντιπάλου σου σε αναπηρία που θα 

δυσκολέψουν τον αντίπαλό σου να αγωνιστεί, ακόμα και αφού θα τα έχει 

διαλύσει.

Εκτέλεσε την κίνηση, την επίθεση - η μόχλευση είναι απαραίτητη αλλά όχι 

ικανή για να φέρει τη νίκη.

Μετέτρεψε τα περιουσιακά στοιχεία σε ομήρους

Sega

Αυτή την τεχνική χρησιμοποίησε η Sega όταν εισήλθε στην αγορά video games. Στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 η Nintendo κυριαρχούσε στην αγορά, κατέχοντας το 

80%. Το 1990 η Sega είχε το 7% της αγοράς και το ένα τρίτο των εσόδων της
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Nintendo και τρία χρόνια αργότερα κατάφερε να έχει το 50% σε μια αγορά που 

συνεχώς διευρύνονταν.

Κατά ένα μέρος η επιτυχία της Sega οφειλόταν στο ότι πρώτη αυτή έβγαλε στο 

εμπόριο μηχανές 16-bit. Η Nintendo που είχε την απόλυτη κυριαρχία στις μηχανές 8- 

bit ήταν διατακτική να εγκαταλείψει την τεράστια εγκατεστημένη βάση που είχε. Το 

αποτέλεσμα ήταν να κάνει δύο χρόνια η Nintendo για να βγάλει τις μηχανές νέας 

γενιάς. Όμως δεν ήταν μόνο το hardware που οδήγησε την Sega στην επιτυχία. Η 

στρατηγική της στο software έπαιξε εξίσου σημαντικό ρόλο σε αυτό. Σε τελευταία 

ανάλυση, οι καταναλωτές αγοράζουν μηχανές λόγω των παιχνιδιών και όχι του 

hardware.

Η Nintendo είχε τη φήμη ότι προσφέρει οικογενειακή ψυχαγωγία για παιδιά που δεν 

έχουν μπει ακόμα στην εφηβεία τους. Το σλόγκαν της εταιρείας ήταν «σε έναν κόσμο 

γεμάτο κινδύνους και προκλήσεις, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε». Όταν η Sega 

μπήκε στον χώρο θέλησε να αλλάξει τους κανόνες και έτσι αντί να στοχεύσει στο ίδιο 

κοινό (target group) με την Nintendo, στόχευσε σε μεγαλύτερης ηλικίας 

καταναλωτές. Παρόλο που ο πιο γνωστός χαρακτήρας των παιχνιδιών της Sega ήταν 

ένας πολύ ενεργητικός και καμιά φορά ευερέθιστος χαρακτήρας, η εταιρεία έβγαλε 

και αρκετούς τίτλους παιχνιδιών με αρκετή βία ακόμα και σεξ. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ήταν το παιχνίδι Mortal Kombat (παιχνίδι με πολύ βία) που έμελλε να 

γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία.

Η Nintendo στην αρχή δεν αντέδρασε αλλά και όταν το έκανε δεν ήθελε να χαλάσει 

την εικόνα που είχε μέχρι τότε στην αγορά. Όταν για παράδειγμα έβγαλε τη δική της 

έκδοση του παιχνιδιού, θέλησε να μειώσει τη βία - π.χ. ένας χαρακτήρας του 

παιχνιδιού μετέτρεπε τον αντίπαλο του σε παγοκολώνα αντί να του ξεριζώνει τη 

σπονδυλική στήλη. Τον πρώτο χρόνο πωλήσεων το παιχνίδι της Sega πούλησε διπλά 

από αυτό της Nintendo. Μόνο μετά το 1994 η Nintendo άλλαξε στρατηγική στα 

παιχνίδια που έβγαζε και ακολούθησε την Sega, όμως το κακό είχε ήδη γίνει και όπως 

παραδεχόταν τα στελέχη της ίδιας της εταιρείας, δεν υπήρχε περίπτωση να 

ξανακερδίσουν τα παλιά ποσοστά της αγοράς που είχαν.
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Μετέτρεψε τα περιουσιακά στοιχεία σε αναπηρία

Southwest Airlines
Η Southwest, υιοθετώντας το σημερινό μοντέλο των εταιρειών χαμηλού κόστους, 

κατάφερε από την πρώτη πτήση της το 1971 έχοντας ένα στόλο τριών αεροσκαφών 

να καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Αμερική. Οι 

αερομεταφορές είναι από τους κλάδους με τη μεγαλύτερη ένταση κεφαλαίου (capital 

intensive).

Οι ανταγωνιστές της Southwest, όπως η American Airlines, χρησιμοποιώντας τις 

εγκαταστάσεις που είχαν σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας προσπαθούσαν να 

δημιουργήσουν ένα σύνθετο δίκτυο με μεγάλα αεροπλάνα να εκτελούν τις πτήσεις 

μεταξύ των σημαντικών πόλεων και πολλές μικρές πτήσεις να εκτελούνται από 

άλλους προορισμούς για να τροφοδοτούν τις μεγαλύτερες πτήσεις. Η λειτουργία ενός 

τέτοιου δικτύου όμως απαιτεί μεγάλα terminal για να γίνονται οι μεταφορές των 

επιβατών, αρκετά ανομοιόμορφο στόλο αεροπλάνων, ακριβή συντονισμό 

καθιστώντας την λειτουργία του αρκετά ακριβή. Από την άλλη πλευρά αυτές οι 

εταιρείες μπορούσαν να έχουν κυρίαρχη θέση σε κάποια δρομολόγια με αποτέλεσμα 

να μπορούν να ασκούν και έλεγχο στις τιμές. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτή η 

οργάνωση δημιουργούσε μεγάλα εμπόδια εισαγωγής (barriers to entry) σε νέες 

εταιρείες.

Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της η Southwest λειτουργούσε μόνο στα 

δευτερεύοντα αεροδρόμια των πόλεων, χρησιμοποιώντας μόνο ένα τύπο αεροπλάνων 

(λιγότερα έξοδα σε ανταλλακτικά και εκπαίδευση). Δεν υπήρχαν συνδεδεμένες 

πτήσεις, άρα και χρόνος αναμονής, ενώ δεν υπήρχε σύστημα κρατήσεων θέσεων (first 

come- first served) και δεν δίνονταν γεύματα στις πτήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν η 

Southwest να μεγιστοποιήσει τον χρόνο που τα αεροσκάφη της ήταν στον αέρα 

(δημιουργώντας κέρδη για την εταιρεία), ενώ κατάφερε να περικόψει και το κόστος 

της. Έτσι η Southwest ήταν σε θέση να μειώσει κατά 50 - 60% την τιμή των 

εισιτηρίων και παρόλα αυτά να παραμείνει από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις του 

κλάδου.
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Ον ανταγωνιστές της Southwest θα μπορούσαν να χρεώσουν τον ίδιο ναύλο μόνο εάν 

έπαιρναν την απόφαση να κανιβαλίσουν τις πωλήσεις τους. Από την άλλη, ακόμα και 

εάν προχωρούσαν σε μια τέτοια κίνηση δεν θα μπορούσαν να έχουν την ίδια 

κερδοφορία με την Southwest διότι είχαν να συντηρήσουν ένα πολυδάπανο δίκτυο, το 

οποίο ήταν αυτό που μέχρι τότε τους έδινε τη δύναμή τους.

2.4.2. Χρησιμοποίησε τους συνεργάτες του αντιπάλου σου

Ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών είναι συχνά ένα κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη 

μιας εταιρείας. Παλαιότερα, πολλές επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να έχουν τον 

έλεγχο του περιβάλλοντος τους, αφομοίωναν πολλές από τις περιφερειακές 

δραστηριότητες στην ίδια τη δομή τους. Από τη δεκαετία όμως του 1980, οι 

επιχειρήσεις άρχισαν να εστιάζουν όλο και περισσότερο στις κύριες δραστηριότητές 

τους (core business) και έτσι το χτίσιμο ισχυρών συνεργασιών έγινε ακόμα πιο 

απαραίτητο στον αγώνα για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Οι συνεργάτες μπορεί να έχουν δύο μορφές. Την άμεση όπως οι προμηθευτές πρώτων 

υλών, οι διανομείς και οι εταιρείες συμβούλων, αλλά μπορεί να έχουν και έμμεση - 

συμπληρωματική μορφή. Εταιρείες που παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες που 

λειτουργούν προσθετικά - συμπληρωματικά στα δικά μας προϊόντα (πχ οι 

κατασκευαστές προγραμμάτων Η/Υ με τους κατασκευαστές Η/Υ) με αποτέλεσμα να 

αυξάνουν τη ζήτηση των δικών μας προϊόντων. Είναι πολύ πιθανό ότι μια επιχείρηση 

δεν συνδιαλλάσσεται απ' ευθείας με τους έμμεσους συνεργάτες της, πολύ συχνά 

όμως στηρίζει τη δική της ανάπτυξη στην ύπαρξη αυτών των εταιρειών.

Είναι σίγουρο ότι οι σωστές συνεργασίες μπορούν να συνεισφέρουν πολλά σε μια 

επιχείρηση και να την βοηθήσουν να αναπτυχθεί πολύ πιο γρήγορα από ότι αν 

στηριζόταν αποκλειστικά στους δικούς της πόρους. Άλλα είναι πιθανό οι συνεργασίες 

να περιορίζουν τη δυνατότητα κινήσεων μιας επιχείρησης, ειδικά όσον αφορά τις 

αλλαγές.

Οι κανόνες που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι:
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Απομόνωσε τους συνεργάτες των αντιπάλων σου, δείχνοντάς τους ότι θα είναι 

περισσότερο ωφελημένοι εάν συνεργαστούν μαζί σου.

Βασίσου στις αδυναμίες των συνεργατών των αντιπάλων σου προκειμένου να 

περιορίσεις τις κινήσεις του αντιπάλου σου.

Διαιρεί και βασίλευε: οδήγησε τους ανταγωνιστές σου σε δυσάρεστες 

καταστάσεις θέτοντας τους σε αντιπαράθεση με τους συνεργάτες τους.

Sony

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, η Sony χρησιμοποίησε αυτή την τακτική 

για να ξεπεράσει τόσο την Sega όσο και την Nintendo στον αγορά των video games. 

Οι δύο εταιρείες, που κατείχαν αδιαμφισβήτητα τη συντριπτική πλειοψηφία της 

αγοράς, θέλοντας να ελέγχουν το περιβάλλον τους, επέβαλλαν πολύ αυστηρούς όρους 

στους πολύ περιορισμένους σε αριθμό συνεργάτες τους. Τους ανάγκαζαν να 

πληρώνουν πολύ υψηλά δικαιώματα (royalties), περιορίζοντας ταυτόχρονα τον 

αριθμό των παιχνιδιών που θα ανέπτυσσαν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν σχετικά 

εύκολα να ελέγχουν την ποιότητα των παιχνιδιών, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσαν το 

μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας για τους ίδιους.

Όταν η Sony λανσάρισε στην αγορά το Play Station, χρησιμοποίησε τη στρατηγική 

των δύο μεγαλύτερων ανταγωνιστών της για να τους εγκλωβίσει. Αντί να 

προσπαθήσει να κυριαρχήσει στην αγορά ανάπτυξης παιχνιδιών, έδωσε δωρεάν 

δικαιώματα σε όποιον ήθελε να φτιάξει παιχνίδια για τη δική της πλατφόρμα, ενώ 

παράλληλα παρείχε και τα εργαλεία που θα διευκόλυναν την ανάπτυξή τους. Το 

αποτέλεσμα ήταν μέχρι το 1996 να έχουν παρουσιαστεί 250 παιχνίδια για το play 

station και η Sony να καταλάβει το 40% της αγοράς, πουλώντας 5 εκατομμύρια 

κονσόλες μέσα σε 18 μήνες. Τρία χρόνια αργότερα, υπήρχαν διαθέσιμοι περίπου 

3000 τίτλοι για την πλατφόρμα της Sony - περίπου δέκα φορές περισσότεροι από ότι 

για το Nintendo 64- και η Sony πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια κονσόλες, 

δημιουργώντας κέρδη πάνω από $1 εκατομμύριο μέσα σε ένα μόνο χρόνο.
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Peysi-Cola

H Pepsi-cola ιδρύθηκε το 1890, περίπου την ίδια εποχή με την Coca-cola. 40 χρόνια 

αργότερα η τελευταία θεωρούνταν εθνικό μονοπώλιο στην Αμερική, ενώ η Pepsi 

απλά προσπαθούσε να επιβιώσει (η ίδια η Pepsi προσπάθησε χωρίς επιτυχία να 

πουληθεί στην Coca-cola το 1933). Άλλες εταιρείες όπως η Canada Dry θεωρούνταν 

πολύ μεγαλύτερες απειλές για την Coca-cola.

Τότε η Pepsi έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση. Έβγαλε ένα νέο μπουκάλι διπλάσιο σε 

μέγεθος αλλά στην ίδια τιμή και ταυτόχρονα έκανε μια πολύ έξυπνη διαφημιστική 

καμπάνια. Η νέα και πολύ πιο οικονομική συσκευασία βρήκε πολύ μεγάλη 

ανταπόκριση από τους καταναλωτές και μέσα σε τρία χρόνια η Pepsi επανήλθε στην 

κερδοφορία. Μέσα στην ίδια δεκαετία η Pepsi κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην αγορά 

αναψυκτικών, ενώ η νέα μεγάλη συσκευασία αποτελούσε πλέον το ένα τέταρτο των 

πωλήσεων όλων των ανθρακούχων ποτών. Παρόλη την πολύ μεγάλη επιτυχία της 

νέας συσκευασίας η Coca-cola χρειάστηκε περίπου 22 χρόνια για να βγάλει μια 

αντίστοιχη συσκευασία (το 1955 έβγαλε τις συσκευασίες King Size και Family Size). 

Εκτός από τους συναισθηματικούς λόγους που επικαλέστηκαν αρκετοί (το μπουκάλι 

της Coca-cola ήταν σχεδόν ένα εθνικό σύμβολο), ο βασικότερος λόγος που δεν 

ανταποκρίθηκε η Coca-cola σε αυτήν την πρόκληση ήταν το δίκτυο των συνεργατών 

της.

Η παρασκευή των μπουκαλιών και η εμφιάλωσή τους γινόταν από ένα εκτεταμένο 

δίκτυο σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια. Τη δεκαετία του 1930, πάνω από 

1.000 εργοστάσια σε ολόκληρη τη χώρα εμφιάλωναν coca-cola. Αυτό το δίκτυο 

έκανε την coca το πιο ευρέως διαθέσιμο αναψυκτικό σε όλη την Αμερική, αλλά ήταν 

σαφές ότι τώρα δημιουργούσε πρόβλημα στην coca-cola. Οι εμφιαλωτές της coca- 

cola είχαν επενδύσει πολλά εκατομμύρια δολάρια στην κλασική συσκευασία. Εκτός 

από το ότι ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν νέες επενδύσεις σε βάρος των υφισταμένων, 

ο συντονισμός αυτού του τεράστιου δικτύου ήταν ένα κολοσσιαίο project. Ακόμα, 

ήταν σαφές ότι δεν είχαν όλοι οι συνεργάτες της coca-cola τη δυνατότητα να προβούν 

στις απαιτούμενες νέες επενδύσεις δημιουργώντας ανισορροπίες που πιθανόν να 

δημιουργούσαν περαιτέρω προβλήματα. Μέχρι λοιπόν η coca-cola να ανταποκριθεί 

στην πρόκληση της Pepsi η τελευταία είχε πλέον καθιερωθεί στην αγορά.
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2.4.3. Χρησιμοποίησε τους ανταγωνιστές του αντιπάλου σου

Είναι λογικό οι ανταγωνιστές του αντιπάλου σου να επιδιώκουν το ίδιο με εμάς (οι 

αντίπαλοι του αντιπάλου μας είναι φίλοι μας). Το ζητούμενο όμως είναι να μην 

κάνουν την δουλειά για μας, αλλά εμείς να τους καθοδηγήσουμε εκεί που θέλουμε.

Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον τρόποι να χρησιμοποιήσεις τους ανταγωνιστές του 

αντιπάλου σου. Καταρχήν προσθέτοντας αξία στα προϊόντα τους, κατά δεύτερον 

κάνοντας συμμαχίες μαζί τους και τρίτων χρησιμεύοντας ως διανομέας των 

προϊόντων τους.

JVC

Την τακτική σύναψης συμμαχιών χρησιμοποίησε η JVC στην αντιπαράθεσή της με 

την πολύ δυνατότερη Sony για την καθιέρωση στην αγορά videocassette recorders 

(VCR). Η τακτική αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται ακόμα πιο χρήσιμη όταν η 

κατοχύρωση προτύπων παίζει καθοριστικό ρόλο, όπου πρωταρχικής σημασίας είναι 

το ποιος θα κερδίσει την κρίσιμη μάζα.

Η Sony βγήκε πρώτη στην αγορά (το 1975 στην Ιαπωνία) χρησιμοποιώντας το 

πρότυπο Betamax,. Τον ίδιο καιρό η JVC ανέπτυσσε το δικό της πρότυπο VHS, που 

είχε το πλεονέκτημα ότι μπορούσες να καταγράψεις δύο ώρες προγράμματος αντί για 

μία. Ήταν φανερό ότι η JVC δεν διέθετε τους πόρους για να κατασκευάσει, να 

διανείμει και να προωθήσει το προϊόν της από μόνη της. Έτσι έκανε μια επιθετική 

προσπάθεια να προσχωρήσει τα δικαιώματα της πατέντας της και σε άλλους 

κατασκευαστές, ενώ και η ίδια προσφέρθηκε να κατασκευάζει video για τρίτους, οι 

οποίοι θα τα μεταπουλούσαν με το λογότυπό τους. Κατάφερε να προσεγγίσει πολλές 

εταιρείες από τις ανταγωνίστριες της Sony, όπως η Matsushita, η Hitachi, η 

Mitsubishi, η Sharp, η Sanyo και η Toshiba. Όταν μετά από ένα χρόνο θέλησε και η 

Sony να δημιουργήσει τη δική της συμμαχία ήταν πλέον πολύ αργά. Όλοι οι 

σημαντικοί παίκτες είχαν ήδη συμπράξει με την JVC. Η μάχη για την επικράτηση των
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δύο προτύπων διήρκεσε περίπου 12 χρόνια. Στο τέλος η Sony, κατέχοντας μόνο το 

3% της αγοράς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πρότυπό της.
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3. Από το Judo στο Sumo

Εταιρείες που εφαρμόζουν καλά τις τεχνικές του Judo είναι δύσκολο να νικηθούν. 

Ακόμα όμως και οι πιο ικανοί judoka μπορούν να ηττηθούν από κάποιον ακόμα 

καλύτερο judoka. Όταν ο αντίπαλος σου κάνει μια λαβή πρέπει να προσπαθήσεις να 

κάνεις μια καλύτερη. Όταν βρει ένα μοχλό πίεσης εσύ πρέπει να βρεις έναν καλύτερο. 

Αν και όπως έχουμε προαναφέρει η δύναμη αυτή καθεαυτή δεν παίζει καθοριστικό 

ρόλο στο judo, μπορεί να έχει καταλυτική σημασία ανάμεσα σε δύο αντιπάλους που 

είναι το ίδιο καλά καταρτισμένοι. Σε αυτή την περίπτωση και η εκτέλεση των 

κινήσεων είναι πολύ καθοριστική αφού το παραμικρό λάθος ανοίγει δρόμο στον 

αντίπαλό μας. Όταν βέβαια υπερτερούμε σαφώς σε δύναμη τότε το judo δεν είναι η 

μόνη μας επιλογή. Για μια επιχείρηση με πολύ ισχυρή θέση στην αγορά, πολύ καλές 

χρηματοροές και στοιχεία ισολογισμού η τεχνική του sumo ίσως να είναι μια 

καλύτερη μεταφορά.

To sumo είναι μια πολεμική τέχνη που στηρίζεται στον όγκο και τη δύναμη, 

ενσωματώνοντας όμως και αρκετές τεχνικές (επίσημα αναγνωρίζονται περίπου 70 

τεχνικές, αν και μόνο οι δέκα με δεκαπέντε χρησιμοποιούνται συνήθως). Η 

αυτοσυγκέντρωση είναι πολύ κρίσιμη στους αγώνες sumo. Πολλές φορές ο αγώνας 

κερδίζεται πριν καν αρχίσει. Οι αγωνιζόμενοι, γνωρίζοντας ότι η φυσική επαφή 

διαρκεί συνήθως μερικά μόνο δευτερόλεπτα, λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας 

προσπαθούν να βρουν το κρίσιμο ψυχολογικό πλεονέκτημα που θα τους χαρίσει τη 

νίκη. Ο στόχος είναι να πάρουμε την πρωτοβουλία και να κάνουμε το πιάσιμο (grip) 

ή να τοποθετηθούμε με τέτοιο τρόπο που θα μας οδηγήσει με σιγουριά στη νίκη. Στο 

sumo ο αγώνας τελειώνει όταν ένας από τους δύο αντιπάλους αγγίξει το τερέν με 

οποιοδήποτε σημείο του σώματός τους εκτός από τα πέλματα των ποδιών του ή εάν 

ένας από τους δύο βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε αυτό το σημείο είναι σαφής η 

διαφορά με το judo. Στο sumo δεν υπάρχει η τεχνική του να μάθεις να πέφτεις με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς να επανέλθεις στον αγώνα (ukemi).

To sumo προσφέρει τρία βασικά σημεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

αγωνιζόμενους που έχουν τον όγκο και τη δύναμη με το μέρος τους. Καταρχήν μια
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στρατηγική βασισμένη στο sumo πρέπει να ξεκινάει με την ακριβώς αντίθετη 

φιλοσοφία από την Puppy Dog Ploy του judo. Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να 

νικήσουν έναν αγώνα πριν ακόμα ξεκινήσει με το να παραλύουν τους αντιπάλους 

τους. Όπως και στο sumo, έτσι και στις επιχειρήσεις το να έχεις το ψυχολογικό 

προβάδισμα είναι καθοριστικό, ενώ ο δισταγμός είναι το πρώτο βήμα για την ήττα. Οι 

μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τρίπτυχο: φόβος, αβεβαιότητα, 

δισταγμός (FUD - fear, uncertainty, doubt), όπως το αποκάλεσαν οι εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας. Με το να στέλνεις μηνύματα υπεροχής προς κάθε κατεύθυνση είναι 

πιθανό να αποθαρρύνεις τον πιθανό ανταγωνιστή σου ακόμα και το να αγωνιστεί.

Εάν δεν είναι δυνατό να προκαταβάλεις τον αντίπαλό σου τότε η επόμενη καλύτερη 

κίνηση είναι να τον «εγκλωβίσεις». Η ισχύς προέρχεται από τον συνδυασμό της 

ταχύτητας και της δύναμης. Εάν βγάλουμε την ταχύτητα από την παραπάνω εξίσωση 

τότε μπορούμε να φέρουμε τον αγώνα εκεί ακριβώς όπου υπερτερούμε. Πρέπει να 

κάνουμε οποιεσδήποτε κινήσεις, όπως για παράδειγμα να εξαγοράσουμε τους πελάτες 

ή να εγκλωβίσουμε τους προμηθευτές του αντιπάλου μας, ούτως ώστε να κόψουμε 

κάθε δρόμο διαφυγής και να τον αναγκάσουμε να μας αντιμετωπίσει πρόσωπο με 

πρόσωπο. Για να εφαρμόσουμε βέβαια μια τέτοια τεχνική πρέπει να υπερτερούμε σε 

μέγεθος και δύναμη του αντιπάλου μας και να είμαστε σίγουροι για την υπεροχή μας.

Η τελευταία τεχνική του sumo που μπορεί να εφαρμοστεί είναι να ελέγχουμε τους 

κανόνες. Στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως και στο sumo, η υπέρτατη εξουσία 

βρίσκεται εκτός του αγωνιστικού χώρου. Η ανάρμοστη εκτέλεση μιας κίνησης μπορεί 

να οδηγήσει στην ήττα μια φαινομενικά σίγουρη νίκη και στον χώρο των 

επιχειρήσεων οι μεγάλες εταιρείες είναι αυτές που πολύ περισσότερο πρέπει να 

ακολουθούν τους κανόνες. Τελικά, καμία κίνηση δεν πρέπει να γίνεται εάν πρώτα δεν 

έχει περάσει από το νομικό τμήμα της εταιρείας.

3.1. Παρέλυσε τον ανταγωνισμό
Για τον ηγέτη ενός κλάδου το να παραλύσει τον ανταγωνισμό μπορεί να είναι τόσο 

απλό όσο το να αποκαλύψει τα μελλοντικά του πλάνα. Με το να ανακοινώνεις τις 

μελλοντικές τιμές των προϊόντων σου ή των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιήσεις 

είναι δυνατό να κρατήσεις κοντά τους πελάτες σου και ταυτόχρονα να αποθαρρύνεις
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τους τωρινούς ή μελλοντικούς ανταγωνιστές σου. Για παράδειγμα το 1970 η Texas 

Instruments αποφάσισε να ανακοινώσει τις τιμές για τις μνήμες (random access 

memories) που θα κατασκεύαζε δύο χρόνια αργότερα. Μια εβδομάδα αργότερα μια 

μικρότερου μεγέθους εταιρεία, η Bowmar, ανακοίνωσε χαμηλότερες τιμές. Τρεις 

εβδομάδες μετά η Motorola ανακοίνωσε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Τελικά, μετά από 

δύο εβδομάδες η Texas Instruments ανακοίνωσε ότι οι μνήμες της θα πουλιούνται 

στη μισή τιμή από αυτή που είχε ανακοινώσει η Motorola και έτσι οι άλλες δύο 

εταιρείες αποφάσισαν να μην προχωρήσουν καν στην κατασκευή των προϊόντων.

Μερικές φορές τα λόγια μπορεί να είναι αρκετά για να πείσουν, ακόμα και το 

μπλοφάρισμα μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά σίγουρα οι πράξεις 

μιλάνε καλύτερα. Κάνοντας επενδύσεις σε πόρους που θα χρειαστούν για να 

υποστηρίξεις τις μελλοντικές κινήσεις / απειλές σου, η προσπάθεια να αποτρέψεις 

τους αντιπάλους σου από το να σε ακολουθήσουν θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. 

Για παράδειγμα η εταιρεία DuPont τη δεκαετία του 1970 εκτίμησε ότι η αγορά 

διοξειδίου του τιτανίου θα μπορούσε για την επόμενη δεκαετία να διευρυνθεί κατά 

537 χιλιάδες τόνους. Ανακοίνωσε λοιπόν τις προθέσεις της να αυξήσει την 

παραγωγικότητά της κατά 500 χιλιάδες τόνους, κάνοντας επενδύσεις σε εξοπλισμούς. 

Μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι θα έχτιζε και νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξει 

τα σχέδιά της. Η DuPont δεν κατάφερε να βγάλει από το παιχνίδι, με αυτή την 

κίνηση, όλους τους ανταγωνιστές της αλλά τελικά έγινε και παρέμεινε ο κυρίαρχος 

παραγωγός διοξειδίου του τιτανίου.

Φόβος, αβεβαιότητα. Sicnayuac (FUD)

Μια άλλη τεχνική που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μεγάλες εταιρείες είναι να 

υπονομεύσουν την αξιοπιστία των αντιπάλων τους. Η τεχνική FUD (ο όρος και η 

τεχνική χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από την IBM) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε 

κλάδους έντασης κεφαλαίου, με μεγάλους κύκλους ζωής των επενδύσεων, προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας και υψηλού επενδυτικού κινδύνου που κάνουν τους πελάτες 

διστακτικούς στην επιλογή του προμηθευτή. Η τεχνική FUD είναι πολύ απλή και 

παράλληλα πολύ αποδοτική διότι στηρίζεται σε έναν υπαρκτό φόβο: ότι ένας 

μικρότερος προμηθευτής είναι πιθανό να μην μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες του 

ή ακόμα μπορεί και να εξαφανιστεί αφήνοντάς τους εντελώς εκτεθειμένους. Μια
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εταιρεία που ακολουθεί τη στρατηγική sumo θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τους 

ανταγωνιστές της ως ενδεχόμενους κινδύνους, ακόμα και αν τα προϊόντα, η 

τεχνολογία ή και η εξυπηρέτησή τους είναι ανώτερη από τη δική του. Αυτή η τακτική 

μπορεί να πάρει τη μορφή της απλής υπονόμευσης του αντιπάλου ή των 

ανακοινώσεων ότι σύντομα η επιχείρηση θα προσφέρει τα ίδια και καλύτερα ακόμα 

προϊόντα. Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι αυτή η τεχνική είναι αποτελεσματική επειδή 

είναι πολύ δύσκολο να πείσεις για το αντίθετο.

3.2. Εγκλώβισε τον αντίπαλο

Στη στρατηγική sumo σκοπός είναι να αναγκάσεις τον αντίπαλό σου να έρθει σε 

άμεση σύγκρουση μαζί σου οπότε, λόγω δικής σου υπεροχής, ο αντίπαλός σου θα 

εξαντλήσει στους πόρους του, ενώ ταυτόχρονα θα έχεις περιορίσει και τη δυνατότητά 

του να εφαρμόσει τακτικές judo.

Εζάντλησε τον αντίπαλο

Ένας τρόπος για να το επιτύχεις αυτό είναι να κάνεις επενδύσεις πολύ μεγαλύτερες 

από τους ανταγωνιστές σου. Μεγάλες εταιρείες όπως η Cisco, η Microsoft, η Intel και 

η Coca-cola δεν επαναπαύονται στις δάφνες τους, αλλά επενδύουν συνεχώς μεγάλα 

ποσά σε τεχνολογίες, στο μάρκετινγκ κλπ για να διατηρήσουν την αμυντική τους 

δυνατότητα. Ένας άλλος τρόπος για να εξαντλήσεις τους αντιπάλους σου είναι να 

θυσιάσεις ένα μέρος των κερδών σου, δίνοντας για παράδειγμα δωρεάν προϊόντα ή 

υπηρεσίες, που για τους ανταγωνιστές σου θα ήταν πολύ επώδυνο να ακολουθήσουν.

Εγκλώβισε κρίσιμους συνεργάτες

Μια τακτική είναι να εγκλωβίσεις τους συνεργάτες που κατέχουν σημαντικό ρόλο 

στην αλυσίδα αξίας των προϊόντων σου. Με την προς τα εμπρός στρατηγική 

επέκτασης (στις εταιρείες διανομής) είναι δυνατό να περικόψεις ένα μέρος των 

πωλήσεων των αντιπάλων σου. Για παράδειγμα το 1996 η Coca-cola εξαγόρασε τον 

εμφιαλωτή της Pepsi στη Βενεζουέλα, τη μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής 

στην οποία η Pepsi κατείχε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Κατάφερε μέσα σε μία 

νύχτα, με μια επένδυση $500 εκατομμύρια, να κατακτήσει το 72% της αγοράς.
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ΤιιηΐΜτοποϊησε την ανοοά (segmentation)

Με άλλη τακτική είναι να τμηματοποιήσεις την αγορά και να στοχεύσεις σε κάθε 

τμήμα με διαφορετικό προϊόν. Μια μικρότερη εταιρεία, που εφαρμόζει τακτικές judo, 

ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης τον φόβο μιας μεγαλύτερης 

επιχείρησης να κανιβαλίσει κάποιο προϊόν της. Με την χρήση διαφορετικών 

προϊόντων για κάθε τμήμα της αγοράς περιορίζεται αυτός ο κίνδυνος και ταυτόχρονα 

είναι πιο εύκολο να εστιάσουμε την αντίδρασή μας.

3.3. Έλεγξε τους κανόνες

Το πρώτο βήμα για να αποκτήσεις τον έλεγχο των κανόνων είναι να τους γνωρίζεις 

σε βάθος. Είναι πιθανό κάποιοι νόμοι να είναι αναχρονιστικοί, ανεπαρκείς ή ακόμα η 

ερμηνεία και η τήρησή τους να μην είναι πάντα εύκολη (πχ νόμοι σχετικοί με τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό και το μονοπώλιο). Σε καμία όμως περίπτωση δεν 

δικαιολογείται μια επιχείρηση να μην γνωρίζει τους νόμους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στους 

αντιμονοπωλιακούς νόμους. Δύο πολύ λεπτά σημεία πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης 

προσοχής. Το πρώτο είναι η διαφορά του να είσαι το μονοπώλιο με το να καταχράσαι 

αυτή τη θέση. Το πρώτο είναι νόμιμο ενώ το δεύτερο όχι. Το δεύτερο σημείο είναι η 

αντιμετώπιση των αρχών απέναντι σε εταιρείες που ενδέχεται να αποκτήσουν 

μονοπωλιακή θέση στην αγορά και απέναντι σε άλλες που δεν έχουν τέτοιες 

προοπτικές. Με άλλα λόγια, οι μικρές εταιρείες μπορούν πολύ πιο εύκολα να 

ξεφύγουν από την προσοχή της δικαιοσύνης από ότι οι μεγαλύτερες.

Εδώ ελλοχεύει και ένας μεγάλος κίνδυνος. Οι μικρές εταιρείες συχνά κινούνται στα 

όρια του νόμου, ή και πέρα από αυτά, στην προσπάθειά τους να μεγαλώσουν. Τέτοιου 

είδους τακτικές, όσο μια εταιρεία μεγαλώνει και αποκτά περισσότερους πόρους, είναι 

πιο εύκολο να εφαρμοστούν. Παράλληλα η απόδοσή τους γίνεται μεγαλύτερη και 

έτσι καθίστανται ακόμα πιο δελεαστικές. Ο κίνδυνος γίνεται ακόμα μεγαλύτερος όταν
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μια επιχείρηση είναι επιρρεπής στη χρήση τέτοιων πρακτικών αγνοώντας τα πιθανά 

αποτελέσματα που μπορεί να έχου’ οι ν ρήσεις τι :ς.

Πολλές από τις μεγάλες εταιρείες αντιμετωπίζουν το όλο θέμα ενεργητικά, αντί απλά 

να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις τυχόν νομικές επιπλοκές. Για παράδειγμα η 

Intel, παρόλο που θεωρούνταν πάντα ο ηγέτης στην κατασκευή επεξεργαστών για 

Η/Υ, μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία του επεξεργαστή 80386 (στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980) καθιερώθηκε ως μια από τις μεγάλες και ιδιαίτερα σημαντικές 

βιομηχανίες των ΗΠΑ. Αναγνωρίζοντας τη νέα θέση που κατέκτησε η Intel, ο 

ιδρυτής της και CEO Andy Grove αποφάσισε να κάνει οτιδήποτε μπορούσε 

προκειμένου να μην έχει την τύχη άλλων εταιρειών που αντιμετώπισαν βαριές ποινές 

για χρήση αντιμονοπωλιακών τακτικών.

Καταρχήν εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για το σύνολο 

σχεδόν των υπαλλήλων της. Η εκμάθηση περιελάμβανε κανόνες που έπρεπε να 

ακολουθούνται και κυρίως πρακτικές που έπρεπε να αποφεύγονται από τους 

υπαλλήλους της εταιρείας σε διάφορα θέματα όπως τιμολογιακή πολιτική, εμπορικές 

συμφωνίες κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνονταν στις γκρίζες περιοχές της νομοθεσίας, 

όπως τεχνολογικές συνεργασίες και αποκλειστικές συμφωνίες και στα λάθη που θα 

μπορούσαν να περιπέσουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Στόχος των σεμιναρίων δεν 

ήταν να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας ειδικότητα στην αντιμονοπωλιακή 

νομοθεσία αλλά να γνωρίζουν πότε θα έπρεπε να στραφούν στον νομικό τμήμα της 

Intel για βοήθεια. Η Intel όμως δεν αρκέστηκε στην εκπαίδευση. Κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα έκανε ελέγχους σε στελέχη της επιχείρησης, όλων των βαθμιδών, 

ανάλογους με εκείνους που διενεργούν οι αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες και 

υπουργεία με κατάσχεση εγγράφων, Η/Υ κλπ. Σε περίπτωση που διαπιστωνόταν 

παραβάσεις της νομοθεσίας, που θα δημιουργούσαν πρόβλημα στην εταιρεία, το 

νομικό της τμήμα αναλάμβανε να βρει λύσεις οι οποίες αργότερα ενσωματώνονταν 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας. Τέλος, παρουσία των εργαζομένων της 

εταιρείας το νομικό της τμήμα ανέκρινε υψηλόβαθμα στελέχη της Intel, 

αναπαριστώντας πιθανές δίκες και παρόμοιες καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσαν 

να βρεθούν οι υπάλληλοί της. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν η 

Intel να αποφύγει τις δυσάρεστες συνέπειες που αντιμετώπισαν εταιρείες όπως η
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IBM, η AT&T και η Microsoft. Δύο φορές τη δεκαετία του 1990 η αμερικανική 

δικαιοσύνη και το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκαν εναντίων της εταιρείας, 

χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερες επιπτώσεις.

Executive MBA Σελ. 52 / 60



JUDO STRATEGY Διπλωματική εργασία

4. Η εφαρμογή

Η στρατηγική Judo έχει να κάνει με την σε βάθος κατανόηση των συνθηκών 

ανταγωνισμού, των αντιπάλων σου και την εξεύρεση τακτικών που θα στρέψουν τη 

δύναμή τους σε όφελος σου. Η ανάλυση που θα πρέπει να προηγείται, βασιζόμενη 

στο μοντέλο του Porter, θα μας δώσει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις περιοχές / 

ευκαιρίες που θα εφαρμόσουμε τις τακτικές Judo.

Η βραχυπρόθεσμη επιτυχία δεν απαιτεί τη γνώση και εφαρμογή όλων των τεχνικών 

judo που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2. Ανάλογα με τη θέση που έχεις σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή, μια μόνο τεχνική ίσως να είναι αρκετή για να επιτύχεις 

κάποιους στόχους. Όμως, κάθε εταιρεία που βλέπει σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, 

πρέπει να είναι προετοιμασμένη να ασκήσει διάφορες τεχνικές, ανάλογα με τις 

εκάστοτε συνθήκες.

Ακόμα όμως και εάν γνωρίζουμε όλες αυτές τις τακτικές και προσπαθούμε να τις 

εξασκούμε η επιτυχία δεν είναι εξασφαλισμένη. Ακόμα και οι καλύτεροι judoka, 

μπορεί κάποιες φορές να χάσουν το προβάδισμα εάν συναντήσουν έναν καλύτερο 

αντίπαλο, ή αν παραβούν τους κανόνες του judo ή απλά αν υστερούν στην εφαρμογή 

των τεχνικών.

Αντιμετωπίζοντας έναν καλύτερο αντίπαλο

Όσο μεγαλύτερη είναι η επιτυχία μιας επιχείρησης τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα 

δημιουργεί για νέους ικανότερους και πιο ευέλικτους παίκτες να εφαρμόζουν 

τακτικές judo. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές για να αντιμετωπίσεις αυτές τις απειλές. 

Μπορείς να στραφείς πάλι στις τακτικές judo και να προσπαθήσεις να εκμεταλλευτείς 

τις κινήσεις του αντιπάλου σου σε όφελος σου ή εναλλακτικά και εφόσον έχεις σαφή 

υπεροχή από τον αντίπαλό σου, έχοντας αποκτήσει τη δύναμη και τους πόρους που 

απαιτούνται, να στραφείς σε τεχνικές sumo.
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Παραβαίνοντας του κανόνες

Ον μεγαλύτερες απειλές δεν προέρχονται πάντα από το εξωτερικό περιβάλλον μιας 

επιχείρησης. Σε μερικές περιπτώσεις οι ίδιες οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στην 

κατάρρευσή τους είτε εγκαταλείποντας τις τακτικές του judo είτε απλά 

παραβαίνοντας του κανόνες. Είναι πιθανό μια εταιρεία να μην εφαρμόζει σωστά τις 

τεχνικές judo διότι στερείται της απαραίτητης πειθαρχίας που απαιτούν οι μεγάλες 

αποφάσεις ή διότι δεν έχει την ωριμότητα να αντισταθεί στις προκλήσεις του 

ανταγωνισμού. Ακόμα και οι προσωπικές φιλοδοξίες και ο εγωισμός των ηγετικών 

στελεχών ή των μεγαλομετόχων μιας επιχείρησης μπορούν να οδηγήσουν σε 

δυσάρεστες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κάποιες λεπτές διαφορές που 

πρέπει να εξετάζονται πολύ προσεκτικά.

Μην προκαλείς την επίθεση vs. Αντέδρασε γρήγορα

Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα χρειάζεται να κερδίσουν 

πολλούς νέους πελάτες και συνεργάτες μπαίνοντας διαρκώς στο δίλημμα να 

τραβήξουν την προσοχή της αγοράς. Η κίνηση αυτή είναι αναπόφευκτη αλλά το 

κρίσιμο είναι η χρονική στιγμή που θα αποφασίσει μια εταιρεία να την υλοποιήσει. Η 

εμπειρία έχει αποδείξει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος συνήθως βρίσκεται στο να 

υλοποιηθεί νωρίτερα από ότι έπρεπε παρά καθυστερημένα.

Απέφυγε την κατά μέτωπο αντιπαράθεση vs. Σπρώξε όταν σε τραβούν

Η διαφορά μεταξύ του να αποφεύγεις την κατά μέτωπο αντιπαράθεση με το 

να εφαρμόζεις την τακτική σπρώξε όταν σε τραβούν αν και δεν είναι πάντα πολύ 

ξεκάθαρη είναι πολύ σημαντική. Στην κατά μέτωπο αντιπαράθεση γίνεται μια απλή 

αναμέτρηση δυνάμεων ενώ οι δύο αντίπαλοι μάχονται χωρίς κανένα περιορισμό. 

Στην αντίθετη περίπτωση, η προσπάθεια είναι να περιορίσουμε τις κινήσεις του 

αντιπάλου για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την τακτική σπρώξε όταν σε τραβούν.

Πιάσε σφιχτά (grip) τον αντίπαλο

Ένα άλλο λεπτό σημείο είναι να βρούμε τη σωστή αναλογία συνεργασίας και 

ανταγωνισμού με τον αντίπαλό μας, όταν προσπαθούμε να τον «εγκλωβίσουμε». Με 

τη χρήση αυτής της τεχνικής ουσιαστικά προσπαθούμε να αποφύγουμε ή να 

μειώσουμε τις πιθανότητες μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση να γίνει ανταγωνιστής
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μας, ευθυγραμμίζοντας τα συμφέροντά μας. Φυσικά, ο απώτερος στόχος είναι να 

κερδίσουμε το παιχίδι του ανταγωνισμού και να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς που 

κατέχουμε. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος, ευθυγραμμίζοντας τα συμφέροντά μας με 

αυτά του δυνητικού αντιπάλου μας, τελικά να αποδεχτούμε το όραμα του για το 

μέλλον και να εγκλωβιστούμε σε αυτό, παρά να εξασφαλίσουμε τον εγκλωβισμό του 

αντιπάλου μας που θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε το δικό μας όραμα. Από την 

άλλη μπορεί να γίνουμε αρκετά επιθετικοί προκαλώντας την βιαιότητα και τελικά την 

επιθετική αντίδραση του αντιπάλου μας.

Κακή εφαρμογή των τακτικών judo

Ακόμα και οι καλύτερες τακτικές μπορεί να αποτύχουν εάν δεν εκτελεστούν σωστά. 

Η αδυναμία σωστής εκτέλεσης μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Το πρόβλημα 

είναι ότι ενώ οι μεγάλες εταιρείες έχουν την πολυτέλεια του λάθους, η κακή εκτέλεση 

από μια νέα ανερχόμενη εταιρεία μπορεί να δώσει στον ανταγωνισμό την ευκαιρία να 

καταφέρει ένα ολέθριο χτύπημα.

4.1. Μαθαίνοντας από τους καλύτερους

Η ανάλυση των περιπτώσεων, που έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, μπορεί να μας 

βοηθήσει να αναπτύξουμε καλύτερα την judo strategy. Αν και δεν υπάρχει κάποιο 

υποκατάστατο από την ανάλυση του περιβάλλοντος και των ανταγωνιστών μας, 

υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που μπορούν να βοηθήσουν στην υιοθέτηση και 

εφαρμογή αυτής της στρατηγικής.

Κανόνας 1ος : διατήρησε την επικέντρωση του ενδιαφέροντος σου στην κύρια 

δραστηριότητα (core business)

Όσο περισσότερο επικεντρώνεσαι τόσο πιο εύκολο γίνεται να αξιοποιήσεις τους 

διαθέσιμους πόρους. Όσο οι δραστηριότητές σου εξαπλώνονται τόσο πιο δύσκολο 

είναι να κατευθύνεις τις δυνάμεις σου με μια συντονισμένη επίθεση.
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Κανόνας 2°*: μείνε στην επίθεση α)3Α απέφυγε μετωπικές βίαιες συγκρούσεις 

Εάν μια μικρή ανερχόμενη εταιρεία παραμείνει στην άμυνα, συνήθως το παιχνίδι 

είναι χαμένο. Πρέπει να βγεις στην επίθεση και να παίζεις για να νικήσεις. Αν μείνεις 

στην άμυνα, μοιραία αποκτάς την νοοτροπία του χαμένου και απλά ακολουθείς τους 

ανταγωνιστές σου. Το να παραμένεις όμως στην επίθεση δεν σημαίνει κατά μέτωπο 

εμπλοκή με τους ανταγωνιστές σου, ειδικά όταν αυτοί υπερτερούν σε μέγεθος και 

πόρους.

Κανόνας J0' ; κάνε προγραμματισμό και προετοιμάσου για α/Ααγές 

Είναι απαραίτητο να γίνεται προγραμματισμός για ένα χρονικό διάστημα δύο με τρία 

χρόνια (κατά ομολογία όλων των στελεχών που έχουν εφαρμόσει τις πιο επιτυχημένες 

τακτικές judo). Πρέπει να βλέπουμε πιο μακριά από τις παρούσες προκλήσεις και 

προβλήματα. Ανεξάρτητα με το πόσο ευέλικτη είναι η επιχείρηση και πόσο εύκολα 

μπορεί να ανταποκριθεί σε νέες καταστάσεις, πρέπει να προβλέπει -στο βαθμό που 

αυτό είναι εφικτό- τις κινήσεις των ανταγωνιστών της και τις ανάγκες των πελατών 

της. Ακόμα πρέπει να προχωράει στις απαραίτητες μέσο - μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές της ανάγκες. Ενώ όμως μια 

επιχείρηση προγραμματίζει για το μέλλον, πρέπει πάντα να είναι έτοιμη να κινηθεί 

γρήγορα και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

Κανόνας 4°^: αναζήτησε την μόχλευση στα πιο περίεργα σημεία

Προκειμένου μια επιχείρηση να εκμεταλλευτεί την μόχλευση, πρέπει να εξετάζει τις 

δυνάμεις των αντιπάλων της και να προσπαθεί να εντοπίσει εκείνα τα σημεία που θα 

τα μετατρέψει σε πηγές αδυναμίας. Βασική λοιπόν πηγή δύναμης, για μια εταιρεία 

που θέλει να εφαρμόζει αυτή την τακτική, είναι η μη ορθολογιστική σκέψη. Το 

προνόμιο των νέων εταιρειών, όπως και των νέων στελεχών, είναι ότι μπορούν εξ 

ορισμού να δουν το επιχειρηματικό περιβάλλον από νέα οπτική γωνία. Από την άλλη 

πλευρά οι μεγαλύτερες και καλά εδραιωμένες επιχειρήσεις μπορούν να επιδείξουν 

ανάλογες δυνατότητες, εφόσον καθιερώσουν διαδικασίες που θα ευνοούν τη συνεχή 

ροή ιδεών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και θα προκαλούν συνεχώς την συμβατική 

γνώση και δράση.
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Κανόνας 5ος: μην διστάζεις

Εάν πρέπει τελικά να προβείς σε κάποια αλλαγή, μην καθυστερείς. Η αναμονή απλά 

δυσχεραίνει την θέση σου, ενώ δίνει την ευκαιρία στους αντιπάλους σου να 

εκμεταλλευτούν στο έπακρο την αδυναμία σου.
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5. Συμπεράσματα

Με την judo strategy επιχειρεί ται μια μεταφορά από το χώρο των πολεμικών τεχνών 

στον επιχειρηματικό κόσμο. Όπως κάθε μεταφορά έχει δυνατά και αδύνατα σημεία. 

Η δύναμη της μεταφοράς βρίσκεται στο ότι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τις 

καταστάσεις από μια άλλη οπτική γωνία. Μας βοηθάει στο να ξεπεράσουμε τον 

συμβατικό τρόπο σκέψης και να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε πράγματα που δεν 

υποπτευόμασταν. Η μεταφορά μας αφήνει να δούμε τα κοινά σημεία σε πράγματα 

που ουσιαστικά δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, μια μεταφορά εκ 

των πραγμάτων εμπεριέχει πολλές παραδοχές, περιορισμούς οπότε και πιθανούς 

κινδύνους. Έτσι για παράδειγμα στην judo strategy αναφερόμαστε στην αντιμετώπιση 

ενός μόνο αντιπάλου, ενώ στον επιχειρηματικό κόσμο υπάρχουν και άλλα γκρουπ, 

όπως οι πελάτες, που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Φυσικά, το να βασιστούμε μόνο σε μεταφορικά σχήματα για να διαμορφώσουμε την 

επιχειρηματική στρατηγική εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους. Από την ανάλυση όμως 

που προηγήθηκε γίνεται φανερό ότι η judo strategy προχωράει πιο πολύ από άλλα 

μεταφορικά σχήματα (πχ. σκάκι, πόλεμος, ποδόσφαιρο) και μπορεί να αποτελέσει ένα 

ολοκληρωμένο θεωρητικό εργαλείο που εάν εφαρμοστεί σωστά συμβάλει στη 

διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής ανταγωνισμού.
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