
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
                       

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ MARKETING

ΜΑΝΩΛΗΣ Λ. ΒΟΤΣΗΣ

B.S.Bus.Adm. The Ohio State University

Columbus, Ohio, USA

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.  Γενικά για τον Ανταγωνισμό

2.  Ανταγωνιστική Δομή

3.  Ανάλυση Μεριδίου Αγοράς

4.  Ανάλυση Μεριδίου Αγοράς Σχέσης

5.  Είσοδοι, Έξοδοι και Ανταγωνιστικότητα

6.  Ιστορία της Αγοράς

7.  Απειλή Εισόδου Νέων Ανταγωνιστών

8.  Έλεγχος του Τρέχοντος Ανταγωνισμού

9.  Πίνακας Ανταγωνιστικής Ανάλυσης

10 .  Στρατηγική Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων

11 .  Ανταγωνιστική Ανάλυση της Αλυσίδας Προστιθέμενης Αξίας

•    Οικονομική Θέση του Ανταγωνιστή

•    Τοποθέτησή του στην Αγορά

•    Τιμολογιακή Πολιτική

•    Παραγωγή

•    Διανομή και Εφοδιαστική

•    Διαφήμιση και Προώθηση

•    Εμπορικές Σχέσεις και Διοίκηση Πωλήσεων

1 2 .  Πρόβλεψη και Προσδοκία της Ανταγωνιστικής Συμπεριφοράς

1 3 .  Πίνακες

14. Βιβλιογραφία 

Στα σημεία που πιστεύεται ότι η Ελληνική ορολογία δεν αποδίδει ακριβώς το επιθυμητό 

νόημα, χρησιμοποιείται μόνον η Αγγλική.  Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται και οι δύο, για να 

βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει πλήρως το νόημα.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Η ουσία του σχεδιασμού στο marketing είναι η μάθηση των αλλαγών στην αγορά και 

η γρήγορη προσαρμογή. και το μοναδικό διατηρητέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα έχει 
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η  επιχείρηση  του  μέλλοντος  είναι  η  ικανότητα  των  δικών  της  στελεχών  να  μαθαίνουν 

γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές  τους».1  Η φράση αυτή συνδέει  τον ανταγωνισμό με την 

μάθηση, την μίμηση και την προσαρμογή. Αυτές τις ιδιότητες θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι αναγκαίες 

για την κατανόηση της λειτουργίας του ανταγωνισμού ως το αόρατο χέρι, την διαδικασία εκείνη που 

αποκαλύπτει τα δεδομένα της αγοράς και οδηγεί την αγορά στην μάθηση και την προσαρμογή.2

Ανταγωνιστικότητα είναι το πόσο αποτελεσματική και  αποδοτική είναι μια επιχείρηση σε 

σύγκριση  με  τον  ανταγωνισμό  της,  ως  προς  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρει  σε  πελάτες  και 

μεταπωλητές.   Η  αποτελεσματικότητα έχει  να κάνει  με  την ποιότητα  των προϊόντων,  το μερίδιο 

αγοράς και την κερδοφορία, ενώ η αποδοτικότητα έχει να κάνει με το χαμηλό κόστος παραγωγής και 

λειτουργίας και με την ταχύτητα με την οποία η επιχείρηση απαντά στα δεδομένα της αγοράς. Και τα 

δύο εξαρτώνται τελικά από την ανταγωνιστική της λογική, την δύναμη  δηλαδή των επιδεξιοτήτων των 

δικών της στελεχών, στη λήψη αποφάσεων. 

Για να γίνει  μια επιχείρηση περισσότερο ανταγωνιστική πρέπει  να προβεί  σε ανάλυση του 

ανταγωνισμού  της,  η  οποία  θα  ξεκινά  με  μια  γενική  επισκόπηση  της  ανταγωνιστικής  δομής  και 

δυναμικής  της  αγοράς  της.  Αυτή  η  επισκόπηση περιλαμβάνει  ανάλυση μεριδίου  αγοράς,  ιστορική 

επισκόπηση  της  αγοράς  και  έρευνα  της  πιθανότητας  εμφανίσεως  νέων  ανταγωνιστών,  που  θα 

απειλήσουν να εκτοπίσουν τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις.  Αυτή η ανάλυση μετά θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στους κυριότερους ανταγωνιστές και στην πιθανή τους συμπεριφορά. 

Είναι πραγματικά εκπληκτικό το πόσο συχνά οι επιχειρήσεις, ακόμη και αυτές που διοικούνται 

σωστά,  παραβλέπουν  τον  ανταγωνισμό.   Σε  κάθε  περίπτωση   πάντως,  ένας  ανταγωνιστικός 

προσανατολισμός  περιλαμβάνει  κατανόηση του ανταγωνισμού και  απόκτηση πλεονεκτήματος από 

την  εκμετάλλευση  των  αδυναμιών  του.   Δεν  σημαίνει  ευκαιριακή  επίθεση  στον  ανταγωνισμό  με 

οποιοδήποτε κόστος.

Οι  υπεύθυνοι  marketing  των επιχειρήσεων πρέπει  πάντοτε να έχουν υπόψη τους τα εξής 

σημεία σχετικά με τον ανταγωνισμό:

1. Ο ανταγωνισμός είναι μια δυναμική φιλοσοφία.  Παλαιότερα μετριόταν με: 

• το market share, που είναι μερίδιο αγοράς που γνωρίζουμε, 

• το  mind share, που είναι το ποσοστό των καταναλωτών που θα σκέφτονταν πρώτο το 

brand της επιχείρησης, όταν θα τους ζητούνταν να ονομάσουν την πρώτη μάρκα που τους 

έρχεται στο μυαλό, για μια  συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, 

• το voice share, που είναι το ποσοστό διαφημιστικού χώρου ή χρόνου που καταλαμβάνει η 

μάρκα σε σχέση με το συνολικό μερίδιο των media στο συγκεκριμένο τομέα παραγωγής. 

• και τέλος το R & D share, που είναι το μερίδιο των χρημάτων που δαπανά η επιχείρηση 

για έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη συνολική δαπάνη του κλάδου.

• Σήμερα, όμως,  μετριέται με τις αλλαγές στα μερίδια αυτά. 
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2. Το μερίδιο που έχουν μαζί  πωλητής και  μεταπωλητής μετρά την δύναμη της εμπορικής 

τους συνεργασίας.   Η παρακολούθηση αυτού του μεριδίου αποτελεί προτεραιότητα, διότι οι καθαρές 

αλλαγές  στο  κοινό  αυτό  μερίδιο  αγοράς  καθορίζουν  τις  αλλαγές  στα  μεμονωμένα μερίδια  αγοράς 

πωλητή και μεταπωλητή.

3. Η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών εξαρτάται  από τα διαφορετικών ειδών φράγματα 

(barriers to entry), που μπορούν να υψώσουν οι ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές. 

4.  Πολλές  αγορές  που  κάποτε  ήταν  ξεχωριστές  τώρα  συγχωνεύονται,  καθώς  η  νέα 

Τεχνολογία οδηγεί σε κατά μέτωπο ανταγωνισμό. (στις μέρες μας, για παράδειγμα, βαδίζουμε προς 

πλήρη ταύτιση πληροφορικής και γραφικών Τεχνών).  

5. Νέες ανταγωνιστικές απειλές έρχονται  από τις νέες Τεχνολογίες,  από τους αγοραστές ή 

τους μεταπωλητές, που γίνονται  είτε οι ίδιοι ανταγωνιστές είτε ενθαρρύνουν άλλους να μπουν στο 

παιχνίδι, και από συγχωνεύσεις ανταγωνιστών. 

6.  Οι  δυνατότητες  και  οι  αδυναμίες  των  υπαρχόντων  ανταγωνιστών  πρέπει  να 

προσδιοριστούν μελετώντας  τις  συγκεκριμένες  επιδεξιότητες  τους  κατά  μήκος  της  αλυσίδας 

προστιθέμενης  αξίας.  (Από την  αγορά  δηλαδή  των πρώτων υλών μέχρι  και  το  service  μετά  την 

πώληση).  Αλλά  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  κύκλου  του  ξεκινά  από το  δόσιμο  της  εντολής  της 

παραγγελίας μέχρι και την διανομή. 

7.  Η  πρόβλεψη και  προσδοκία της  ανταγωνιστικής  συμπεριφοράς  είναι  πραγματικά 

δύσκολη αλλά θα πρέπει να επιχειρηθεί.  Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ποιο θα είναι το επόμενο 

βήμα του ανταγωνισμού.

8.  Η  παγκοσμιοποίηση  σημαίνει  ότι  θα  αυξάνεται  συνεχώς  η  προσφορά  στις  αγορές  της 

χώρας μας από ξένες εταιρίες. Ο ανταγωνισμός θα αυξάνεται παράλληλα με τις επιδεξιότητες στην 

εργασία  και  στην  διοίκηση  οικονομιών  που  τώρα  αναπτύσσονται  όπως  αυτή  της  Κίνας  και  της 

Ανατολικής Ευρώπης.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Ο  Michael  Porter στην  θεμελιακή  του   εργασία  με  τίτλο  «Ανταγωνιστική  Στρατηγική» 

άλλαξε τον τρόπο  που μέχρι τώρα βλέπαμε τον ανταγωνισμό. Προσδιόρισε πέντε (5) δυνάμεις οι 

οποίες διαμορφώνουν τον ανταγωνισμό σε κάθε αγορά: 3

♦  Τους υπάρχοντες ανταγωνιστές,

♦  Την απειλή νέων ανταγωνιστών,

♦  Την απειλή νέων υποκατάστατων προϊόντων, 

♦ Την διαπραγματευτική δύναμη των πελατών για τις τιμές των προϊόντων,

♦  Την διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών για τις τιμές των πρώτων υλών.

Το  μοντέλο  αυτό  μας  βοηθά  να  χαρτογραφήσουμε  τους  υπάρχοντες  και  τους  πιθανούς 

ανταγωνιστές μας και τα υποκατάστατα προϊόντα.(Βλέπε πίνακα Α) 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Το  πρώτο πράγμα που κάθε εταιρία ρωτά πριν προβεί στην λήψη αποφάσεων είναι:  ποιο 

είναι το μερίδιο του ανταγωνισμού στην αγορά.  Το μερίδιο αγοράς λοιπόν είναι η εκατοστιαία 

αναλογία των συνολικών πωλήσεων στο συγκεκριμένο τομέα παραγωγής μέσα σε μια καθορισμένη 

χρονική περίοδο.  Ο λόγος για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις είναι προφανής:  Το 

μερίδιο αγοράς  προσδιορίζει τους κυριότερους παίκτες  του παιχνιδιού και οι αλλαγές στο μερίδιο 

αγοράς προσδιορίζουν ποιος έχει αυξήσει ή μειώσει την ανταγωνιστικότητα  του στην αγορά και στην 

ουσία ποιος έχει κερδίσει μερίδιο από ποιον.
Φυσικά υπάρχουν προβλήματα στον καθορισμό της αγοράς.  Σε κάθε περίπτωση όμως τα 

όρια της αγοράς θα πρέπει  να ορίζονται  σύμφωνα με έναν ρεαλιστικό καθορισμό των διαθέσιμων 

πόρων της εταιρίας και των αναπτυξιακών της στόχων.

Οι  αλλαγές  στο  μερίδιο  αγοράς  με  την  πάροδο  του  χρόνου  είναι  ουσιώδης  δείκτης  της 

δυναμικής του ανταγωνισμού, κυρίως στο στάδιο της αύξησης της αγοράς του προϊόντος.  Δηλώνει 

εάν η εταιρία βρίσκεται μπροστά, πίσω ή πάνω στο συνολικό ποσοστό αύξησης της αγοράς.  Ένας 

λόγος  που  οι  Ιαπωνικές  εταιρίες  ενδιαφέρονται  για  απόκτηση  μεριδίου,  είναι  γιατί  συχνά 

ανταγωνίζονται σε αγορές με υψηλό ποσοστό αύξησης, και κατανοούν ότι η περίοδος αύξησης της 

αγοράς  είναι  ο  καταλληλότερος  χρόνος  για  ανάπτυξη  του  «brand  loyalty». Για  παράδειγμα,  η 

Ιαπωνική παραγωγή μικροϋπολογιστών αυξήθηκε 200 φορές στην δεκαετία  70 -  80.   Μια εταιρία 

λοιπόν για να κρατήσει το μερίδιο αγοράς της έπρεπε να αυξήσει τις πωλήσεις της 200 φορές. 4

Ο ανταγωνισμός  των εταιριών  κατά  την  διάρκεια  της  αύξησης  της  αγοράς  μοιάζει  με  την 

συμπεριφορά οργανισμών της ίδιας διατροφικής αλυσίδας, (competing species) όταν ανακαλύπτουν 

ένα καινούργιο περιβάλλον  διαμονής. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΣΗΣ
Ένας τρόπος εκτίμησης της ανταγωνιστικότητας  των σχέσεων παραγωγών - μεταπωλητών 

είναι ο υπολογισμός του μεριδίου αγοράς και των δύο μαζί-του μεριδίου αγοράς της σχέσης τους. 5

Αλλά ας κοιτάξουμε τους πίνακες Β1 και Β2, στους οποίους έχουμε:

• Τους 3 κυριότερους παραγωγούς σε κάποιο κλάδο (Χ, Ψ, Ζ),

• τους 5 κυριότερους μεταπωλητές (Α, Β, Γ, Δ, Ε),  οι οποίοι αγοράζουν τα προϊόντα των 3 

πρώτων παραγωγών και τα πωλούν στο αμέσως επόμενο επίπεδο που πιθανόν να είναι 

και το τελευταίο,

• τα μερίδια που έχουν ο καθένας στην αγορά του,

• και τα μερίδια αγοράς που απολαμβάνουν μαζί παραγωγοί και μεταπωλητές.

 Η υπηρεσία λοιπόν, που παρέχουν οι Α και Χ μαζί, δηλαδή, οι πωλήσεις του Α από το προϊόν 

του  Χ,  συνιστά  το  20%  των  συνολικών  πωλήσεων   των  μεταπωλητών   Α,  Β,  Γ,  Δ  και  Ε,  των 

προϊόντων των παραγωγών Χ, Ψ και Ζ.
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Ο Α μπορεί να είναι για παράδειγμα το Continent, ενώ ο Χ μια μεγάλη εταιρία παραγωγής 

απορρυπαντικών όπως η Procter & Gamble. Το κοινό μερίδιο αγοράς λοιπόν, είναι το υπολογισμένο 

μερίδιο  των  συνολικών  πωλήσεων   στα  απορρυπαντικά  που  έχει  καταφέρει  η  συνεργασία  του 

παραγωγού Procter & Gamble με τον μεταπωλητή Continent. 

Ο Χ και ο Α εξασκούν αντίρροπες πλεγματικές δυνάμεις (countervailing power) ο ένας στον 

άλλον, και συνεπώς κάνουν την αγορά περισσότερο ανταγωνιστική. 

Εξίσου μεγάλο μερίδιο αγοράς έχουν οι συνεργασίες Ψ-Α και Χ-Β. Οι υπόλοιπες συνεργασίες 

είναι πολύ μικρότερες, ενώ όπως βλέπουμε 5 πιθανές συνεργασίες δεν υπάρχουν  καν. 

Η κατάσταση όσον αφορά τον ανταγωνισμό θα μπορούσε να είναι διαφορετική ακόμη και αν 

τα μεμονωμένα μερίδια αγοράς παραγωγών και διανομέων παρέμεναν τα ίδια.

Στον  δεύτερο  πίνακα  για  παράδειγμα,  όπου  ο  Χ  με  τον  Α  έχουν  το  40% του  συνολικού 

μεριδίου, είναι σε θέση να κυριαρχήσουν στην αγορά με την τιμολογιακή και την πολιτική marketing 

που θα ακολουθήσουν.  Κάτι  τέτοιο αποδεικνύει  τη σημασία του υπολογισμού του κοινού μεριδίου 

αγοράς, της συνεργασίας παραγωγού-μεταπωλητή αντί της μέτρησης του μεριδίου αγοράς σε επίπεδο 

μόνο πωλητών ή μεταπωλητών. 

Ο πίνακας  που δείχνει  τις  συνεργασίες  αποτελεί  θεμέλιο  για  την καλύτερη  κατανόηση της 

ανταγωνιστικής δομής της αγοράς.  

Μπορεί  επίσης να είναι  σημαντικό  να κοιτάξει  κανείς  πέρα από το μερίδιο  αγοράς και  να 

εξετάσει την κερδοφορία των εμπορικών σχέσεων  για το κάθε μέλος. 

Το κοινό μερίδιο αγοράς παρέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από ότι το συνηθισμένο 

μερίδιο,  μιας μόνο εταιρίας  στην αγοράς της. Είναι  επίσης  σημαντικότερο ως προς τον καθορισμό 

μακροπρόθεσμων  πωλήσεων,  γιατί  το  μερίδιο  αγοράς  ενός  παραγωγού  είναι  το  άθροισμα  των 

μεριδίων  αγοράς  της  συνεργασίας  του  με  τους  μεταπωλητές-διανομείς.   Κατά  τον  ίδιο  τρόπο,  το 

μερίδιο αγοράς ενός μεταπωλητή είναι το άθροισμα των μεριδίων αγοράς της συνεργασίας του με 

τους παραγωγούς.  Επομένως είναι  πολύ σημαντικό  να καταλάβουμε το  πως αλλάζουν αυτές  οι 

συνεργασίες. 

ΕΙΣΟΔΟΙ, ΕΞΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αλλά ας δούμε τώρα πώς η είσοδος και η έξοδος μιας επιχείρησης από μια αγορά επηρεάζει 

την  ανταγωνιστικότητα  των  υπολοίπων  μέσα  στην  αγορά.   Ποιος  θα  βοηθηθεί  και  ποιος  θα 

αντιμετωπίσει πρόβλημα λόγω της διατάραξης της ισορροπίας δυνάμεων μέσα στην αγορά.

Η είσοδος λοιπόν ενός νέου κατασκευαστή-πωλητή  αυξάνει την δύναμη των μεταπωλητών.

1. Επιτρέπει στους μεταπωλητές να διαπραγματευτούν για καλύτερους όρους όσον αφορά την 

τιμή, που ο νέος προμηθευτής θα πρέπει να πληρώσει για να βάλει το προϊόν του σε ένα καθιερωμένο 

κανάλι διανομής και για να καλύψει το αυξημένο  κόστος εισαγωγής μιας καινούργιας γραμμής.

2.  Εναλλακτικά,  οι  μεταπωλητές  (super  markets)  μπορούν  να  έρθουν  σε  επαφή  με  τους 

υπάρχοντες προμηθευτές τους για να βρουν τρόπους να καλυτερεύσουν τις εμπορικές τους σχέσεις, με 

σκοπό  να  αποδυναμωθεί,  από  πλευράς  μεταπωλητή,  το  κίνητρο  της  συνεργασίας  του  με  το  νέο 

προμηθευτή  -  μια  κίνηση  που  θα  απειλούσε  τις  πωλήσεις  του  προμηθευτή  στον  μεταπωλητή.    Η 
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πρόσφατη, εννοώ τη φετινή,  αύξηση των εισαγωγών στην Αμερικανική αγορά (και κυρίως στον εγχώριο 

κλάδο του ενδύματος)  όχι μόνο αφαίρεσε μερίδιο από τους Αμερικανούς προμηθευτές  αλλά βοήθησε 

τους μεταπωλητές να αποσπάσουν καλύτερους όρους.  Στην ουσία έκανε τους εγχώριους προμηθευτές 

να πωλούν λιγότερο και να κάνουν ακόμη λιγότερα χρήματα από τις πωλήσεις τους.  Να έχουν δηλαδή 

μικρότερα κέρδη.

Μια παρόμοια μετατόπιση δυνάμεων μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση που μειώνεται ο 

αριθμός  των  μεταπωλητών  ύστερα  από  συγχωνεύσεις  ή  πτωχεύσεις.  Από  την  άλλη  μεριά  όταν 

αυξάνεται ο αριθμός των μεταπωλητών ή όταν μειώνεται  ο αριθμός των ανεξάρτητων προμηθευτών η 

δύναμη μετατοπίζεται προς την μεριά του προμηθευτή. 

Οι  κατά καιρούς  είσοδοι  και  έξοδοι  επιχειρήσεων στα διάφορα εμπορικά επίπεδα (κυρίως 

ανάμεσα  σε  κατασκευαστές  και  λιανοπωλητές)  καθορίζουν  άμεσα  την  μελλοντική  μετατόπιση 

δυνάμεων,  μεταξύ  των  επιπέδων  σε  ένα  κανάλι  διανομής.   Οδηγούν  σε  νέες  διαπραγματεύσεις 

συμβολαίων και όρων που αντικατοπτρίζονται στην καινούργια δύναμη.  

Αυτή λοιπόν η θεωρία της ανταγωνιστικής δυναμικής και της μετατόπισης δυνάμεων στηρίζει 
τα ακόλουθα επιχειρήματα:

1. Όταν  αυξάνεται ο  ανταγωνισμός  στην  αγορά  του  κατασκευαστή  -  προμηθευτή,  οι 

μεταπωλητές, που είναι  ελεύθεροι  να επιλέξουν με ποιους προμηθευτές θα συνεργαστούν, 

αποκτούν περισσότερη δύναμη.  Ο ανταγωνισμός αυξάνεται στην αγορά του  κατασκευαστή 

-  προμηθευτή  είτε με την είσοδο νέων κατασκευαστών, είτε με την αύξηση των μονάδων 

παραγωγής και διανομής των προϊόντων τους.

2. Όταν, όμως μειώνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά του κατασκευαστή, μειώνεται ταυτόχρονα 

και η δύναμη των μεταπωλητών.  Ο ανταγωνισμός στην αγορά του κατασκευαστή μειώνεται 

είτε με  την  έξοδο  κατασκευαστών  από  την  αγορά,  είτε με  την  μείωση  της  ικανότητας 

παραγωγής και διανομής των προϊόντων τους, είτε με την συγχώνευση μεταπωλητών.

3. Η   αποτελεσματικότερη αύξηση δύναμης γίνεται την στιγμή της διαρθρωτικής αλλαγής στο 

ποσοστό  του  ανταγωνισμού,  είτε  στην  αγορά  του  κατασκευαστή,  είτε  στην  αγορά  των 

μεταπωλητών.  Για παράδειγμα, το Continent θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αμέσως την είσοδο 

ενός νέου προμηθευτή που θα προσπαθήσει να συναγωνιστεί εταιρείες όπως η P&G. 

4. Όλες αυτές οι μετατοπίσεις δυνάμεων ισχύουν και μεταξύ προμηθευτών και κατασκευαστών. 

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η μελέτη της πρόσφατης ιστορίας της αγοράς και του προϊόντος, προσδιορίζει τις διαστάσεις 

πάνω  στις  οποίες  ανταγωνίσθηκαν  οι  κατασκευαστές,  για  να  ικανοποιήσουν  τα  συμφέροντα 

μεταπωλητών και καταναλωτών. Σε μερικές αγορές, ο ανταγωνισμός αυτός μπορεί να έχει οδηγήσει 

σε πόλεμο ως προς την τιμή. Σε άλλες μπορεί οι κατασκευαστές να ανταγωνίσθηκαν μεταξύ τους για 

να καλυτερεύσουν την ποιότητα του προϊόντος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.  Συχνά όταν 

ένας ανταγωνιστής βελτιώνει μια τεχνολογία ακολουθείτε και από άλλους. 
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Όταν η Duracel, πριν λίγα χρόνια, εισήγαγε την αλκαλική μπαταρία όλοι οι ανταγωνιστές της 

αναγκάστηκαν να την ακολουθήσουν.  

Επίσης, το ξεκίνημα μιας δυναμικής προώθησης πωλήσεων σε μια αγορά, συχνά καταλήγει 

σε μετατόπιση της πολιτικής marketing στην αγορά αυτή πέρα από διαφημίσεις κύρους,  και  ακόμη 

χειρότερα, πέρα από χρήσιμες καινοτομίες στην παραγωγή και ανάπτυξη των προϊόντων.

Η  μελέτη  λοιπόν  του  ανταγωνισμού  σαν  μια  διαδικασία,  μια  σειρά  γεγονότων  μέσα  στο 

χρόνο, μπορεί να μας δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες,  σχετικά με την δυναμική της αγοράς, 

από ότι η εικόνα της αγοράς σε μια συγκεκριμένη φάση, η οποία υποτίθεται ότι περιγράφει την αγορά 

σε ισορροπία.6

Η  ιστορία  μιας  αγοράς  σπάνια  καταγράφεται.  Βρίσκεται  στη  μνήμη  των  έμπειρων 

επιχειρηματιών και η ανεκτίμητη ενόραση που μπορούν να μας παρέχουν, χάνεται όταν αυτοί φύγουν. 

Ένας τομέας παραγωγής συχνά έχει κάποιες καθιερωμένες τακτικές marketing και κάποιους 

κανόνες που  υιοθετούνται  παγκοσμίως.   Ως  παράδειγμα  θα  αναφέρω  κάποιους  συγκεκριμένους 

τύπους τιμολόγησης  προϊόντων  και  κάποια  συγκεκριμένα ποσοστά  σε εκατοστιαία  αναλογία  των 

πωλήσεων  του  προηγούμενου  χρόνου  που  δαπανώνται  για  διαφήμιση  στο  τρέχον  έτος. 

Τυποποιημένα είναι  επίσης τα  κίνητρα και  οι  προμήθειες που δίνονται  στους πωλητές.  Αυτοί  οι 

κανόνες κάνουν την αγορά πιο προβλέψιμη.

Η  εταιρία  που  γνωρίζει  το  πώς  και  το  γιατί προήλθαν  αυτές  οι  πρακτικές  μπορεί  να 

καταλάβει καλύτερα, εάν βασίζονται στην λογική του ανταγωνισμού, ή εάν απλά είναι πρακτικές που 

κανείς μέχρι τώρα δεν τόλμησε να αμφισβητήσει.7

Εάν βασίζονται στην λογική, τότε ο ανταγωνιστής μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι ισχύει και 

τι όχι στην αγορά και γιατί.  Εάν όμως αυτοί οι μέχρι τώρα απαράβατοι κανόνες βασίζονται σε παλιές 

συμφωνίες ,που είχαν σαν στόχο να μειώσουν τον ανταγωνισμό, τότε η παραβίασή τους ίσως να 

αποτελεί ευκαιρία για μια επιχείρηση  με επιθετική πολιτική.  

Σε  πολλές  περιπτώσεις  εφαρμογής  πρωτοποριακής  πολιτικής  marketing,  η  πρωτοπόρος 

επιχείρηση κερδίζει  με το να σπάζει τους καθιερωμένους κανόνες.  Οι νεοεισελθούσες εταιρείες 

που ρισκάρουν, συχνά δεν δίνουν σημασία στους παλιότερους κανόνες του παιχνιδιού.

Η ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Μόλις καθιερωθεί  σε μια αγορά,  η επιχείρηση πρέπει  να επεκτείνει  την επαγρύπνηση της 

πέρα από τους υπάρχοντες ανταγωνιστές της, και να προσδιορίσει πιθανές ανταγωνιστικές απειλές.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναρωτηθεί, είναι το πόσο δύσκολη είναι η είσοδος στην 

αγορά της.   Οι  οικονομολόγοι  αναλύουν αυτήν τη δυσκολία  από την άποψη  των εμποδίων που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά.  Τα εμπόδια εισαγωγής 

δημιουργούνται από τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι καθιερωμένοι ανταγωνιστές. 

Ο πίνακας Δ περιλαμβάνει  μια λίστα εμποδίων εισόδου καθώς και παραδείγματα εταιριών, 

των οποίων τα διατηρητέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα δημιουργούν αυτά τα εμπόδια.

Μερικές φορές τα εμπόδια αυτά φαίνονται αξεπέραστα μέχρι που κάποια νεοεισελθούσα στην 

αγορά  επιχείρηση  αναγνωρίσει  ότι  κάποιο  εμπόδιο  έχει  2  όψεις.    Τεράστιες  επένδυσες  σε 
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συγκεκριμένες πρώτες ύλες, διαδικασίες, διανομείς και διαφήμιση μπορούν οι ίδιες να  εμποδίσουν 
την επιχείρηση - δηλαδή την ικανότητα της να αλλάξει και να προσαρμοστεί.

Οι μεγάλες Αμερικανικές σιδηροδρομικές εταιρίες του 19ου αιώνα υπήρξαν μυωπικές.  Ηταν 

υπέρμετρα προσανατολισμένες στην παραγωγή, και δεν πρόσεξαν τις απειλές που εισήγαγαν οι νέες 

Τεχνολογίες.  Περιορίστηκαν από τους ίδιους τους πόρους που τις ανέδειξαν σε μεγαθήρια, όπως 

τα χιλιάδες μίλια των σιδηροτροχιών   και η υψηλή τους εξειδίκευση στην διοίκηση σιδηροδρόμων. 

Πώς άλλωστε  θα μπορούσαν να ξεφορτωθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να επενδύσουν στις 

οδικές και αεροπορικές μεταφορές.  

Επίσης, η τρέχουσα συμπεριφορά των καταναλωτών και οι συνήθειές τους, μπορούν να 

εμποδίσουν  την  κινητικότητα  των  επιχειρήσεων.  Οι  αμερικανικές  τράπεζες,  για  παράδειγμα, 

συνάντησαν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια τους να πουλήσουν ασφάλειες και αεροπορικά 

εισιτήρια στους πελάτες τους.  Οι καταναλωτές θέλουν τις τράπεζες να παρέχουν δάνεια, κέρδη από 

επενδύσεις και υπηρεσίες ρευστοποίησης επιταγών. - όχι οικονομικά ταξιδιωτικά πακέτα.

Το γεγονός όμως ότι η είσοδος σε κάποιες αγορές, όπως για παράδειγμα η αγορά φαρμάκων 

και  αυτοκινήτων,  είναι  ακατόρθωτη  χωρίς  δέσμευση  σημαντικών  πόρων,  μπορεί  να  οδηγήσει  τις 

επιχειρήσεις των αγορών αυτών σε επικίνδυνη αυταρέσκεια και ασφάλεια.  Σήμερα ένας νεοεισελθών 

ανταγωνιστής μπορεί  να στραφεί  για  βοήθεια σε  πολλές πηγές.   Ακόμη και  τα δυναμικά κανάλια 

διανομής μπορούν πολλές φορές να παρακαμφθούν.  Πολλοί μικροί κατασκευαστές βρίσκουν, ότι οι 

εξειδικευμένοι κατάλογοι προϊόντων που διανέμονται με το ταχυδρομείο (direct mail), παρέχουν έναν 

αποτελεσματικό τρόπο εισαγωγής ενός νέου προϊόντος στην αγορά, το οποίο τα πολυκαταστήματα 

δεν θα θελήσουν να αγγίξουν, εφ’ όσον δεν έχει αποδεδειγμένες πωλήσεις. 

Η αρχική επένδυση σε χρόνο, προσπάθεια και κόστος, που χρειάζεται για μια ανταγωνιστική 

ανάλυση,  μπορεί  να  είναι  πολύ  υψηλή.  (ένας  manager  ή  ένας  σύμβουλος  μπορεί  να  δαπανήσει 

αρκετές εβδομάδες ή ακόμη και μήνες).  Το αποτέλεσμα, όμως,  αυτής της επένδυσης θα είναι ένας 

φάκελος, ή μια αναφορά που θα εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέα στοιχεία.  Αυτός ο φάκελος τελικά, 

που θα περιλαμβάνει  στοιχεία  όπως αυτά που βλέπουμε  στον  πίνακα  ανταγωνιστικής  ανάλυσης, 
γίνεται  μέρος  της  συλλογικής  μνήμης  του  οργανισμού,  και  παραδίδεται  στην  επόμενη  γενιά 

διοικητικών στελεχών. 

Η ανάλυση πρέπει να ξεκινήσει με έναν γενικό προσδιορισμό:

• της τοποθέτησης των προϊόντων, 

• των άμεσων στόχων,

• της στρατηγικής,

• των κυριότερων δυνατοτήτων και αδυναμιών,

• και των πιθανών επόμενων κινήσεων του ανταγωνιστή.

Θα πρέπει επίσης να τονιστούν τα σημεία στα οποία ο ανταγωνιστής είναι τρωτός καθ’ όλη 

την διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, καθώς επίσης και τα κυριότερα εμπόδια στην ανάπτυξή του, 

και στην ικανότητά του να απαντήσει στις δικές μας ενέργειες. 

Ένα πολύ σημαντικό  μέρος της περίληψης αυτής αποτελεί ο προσδιορισμός της στρατηγικής 

του  αντιπάλου  όσον  αφορά  την  διαδικασία  μίμησης  και  καινοτομίας.   Οι  πληροφορίες  αυτές  θα 
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ενδυναμώσουν τις  προβλέψεις  που θα κάνουμε  σχετικά  με  την  μελλοντική  συμπεριφορά  και  τις 

αντιδράσεις του αντιπάλου.   Δεν αρκεί να κοιτάζουμε μονάχα στο μερίδιο αγοράς και τα κέρδη.  Η 

ανταγωνιστική  ανάλυση  πρέπει  να  διαγνώσει  το  πώς ο  αντίπαλος  έφτασε  να  έχει  αυτά  τα 

αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά. 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Για  τις  περισσότερες  επιχειρήσεις  δεν  είναι  δυνατή  η  ανάλυση  των  δυνατοτήτων  και 

αδυναμιών όλων των ανταγωνιστών τους.  Παρόλαυτά, πάντα αξίζει να αναλύουμε συγκεκριμένους 

ανταγωνιστές, είτε γιατί  είναι φανερό ότι επιτίθενται απειλητικά στο μερίδιο αγοράς μας με ένα νέο 

τους προϊόν, είτε γιατί η δική μας επιχείρηση έχει προαποφασίσει να τους επιτεθεί.  Η απομόνωση 

των επιτιθέμενων ανταγωνιστών, ή αυτών που έχουν γίνει  στόχος μας, απαιτεί  μια προκαταρκτική 

ανάλυση  η οποία θα προσδιορίσει εκείνες τις εταιρίες από τις οποίες κερδίζουμε έδαφος και εκείνες 

από  τις  οποίες  χάνουμε.   Αυτός  είναι  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  προσδιορίζουμε  τους  άμεσους 

ανταγωνιστές μας, οι οποίοι άλλοτε χρησιμοποιούν την ίδια Τεχνολογία με μας και άλλοτε όχι.8 

Πολλές  αμερικανικές  πόλεις  έχουν  μόνο  μία  καθημερινή  εφημερίδα.  Παρόλαυτά,  τα 

μονοπώλια των εφημερίδων αυτών δεν έχουν καταφέρει να δώσουν υπερκέρδη στους εκδότες τους. 

Για έναν απλό λόγο.  Μολονότι άλλες καθημερινές εφημερίδες δεν υπάρχουν πια, ο ανταγωνισμός για 

διαφημιστικό  χώρο έχει αυξηθεί από τις τοπικές εβδομαδιαίες εφημερίδες, τα έντυπα direct marketing 

και τα υπόλοιπα media.  Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα τοπικά περιοδικά έχουν γίνει περισσότερο 

ανταγωνιστικά χρησιμοποιώντας διαφορετική ύλη και διαφορετικά χαρακτηριστικά.   

Το λάθος των εκδοτών των εφημερίδων ήταν ότι δεν προσδιόρισαν τον ανταγωνισμό τους 

νωρίς, όταν ακόμη μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. 9

Όταν  επιχειρείται  ένα  νέο  εγχείρημα  χρήσιμο  είναι  να  μελετάτε  η  θέση  μιας  μεγάλης, 

φαινομενικά  επιτυχημένης,  καθώς  και  η  θέση  μιας  μικρής  αλλά  γρήγορα  αναπτυσσόμενης 
επιχείρησης.  Η ανάλυση αυτή μπορεί να αποκαλύψει ότι μια καθιερωμένη επιχείρηση δεν είναι τόσο 

πετυχημένη  όσο  αρχικά  υποθέτουμε,  και  μερικοί  από  τους  λόγους  γι΄  αυτήν,  την  όχι  και  τόσο 

εντυπωσιακή της θέση θα έρθουν στην επιφάνεια.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Ο πίνακας Γ παρουσιάζει ένα πολύ περιεκτικό πλάνο ανάλυσης, που όμως δεν εξαντλεί όλες 

τις πιθανές πληροφορίες που θα μπορούσε να συλλέξει κάποια επιχείρηση για τον ανταγωνισμό της. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για να αναπτύξει η επιχείρηση τον δικό της πίνακα.  Η ανάλυση 

πρέπει να ξεκινήσει με έναν γενικό προσδιορισμό του positioning του προϊόντος, των άμεσων στόχων, 
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της στρατηγικής, των μεγαλύτερων δυνατοτήτων και αδυναμιών και των πιθανών επόμενων κινήσεων 

του ανταγωνισμού.  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα τρωτά σημεία του ανταγωνιστή κατά τη 

διάρκεια της περιόδου σχεδιασμού του και στα σημαντικότερα εμπόδια ανάπτυξης και αντίδρασής του 

στις  δικές  μας κινήσεις.   Ένα πολύ σημαντικό  μέρος αυτής της περίληψης  (summary)  θα είναι  ο 

προσδιορισμός  των  στόχων  και  της  βασικής  ανταγωνιστικής  στρατηγικής  με  βάση  τη  διαδικασία 

μίμησης και καινοτομίας.  Οι πληροφορίες αυτές θα ενδυναμώσουν τις προβλέψεις μας όσον αφορά 

την μελλοντική συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του ανταγωνιστή.  Δεν επαρκεί η γνώση του μεριδίου 

αγοράς και της κερδοφορίας του ανταγωνιστή.  Μια ανταγωνιστική ανάλυση πρέπει να είναι σε θέση 

να διαγνώσει το πώς κατάφερε ο ανταγωνιστής να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται, είτε θετικό είναι 

αυτό, είτε αρνητικό.10

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΝΕΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  -  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΙΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Όλοι  γνωρίζουμε  ότι  οι  επιχειρήσεις  υιοθετούν μια  γενική ανταγωνιστική  στρατηγική,  η 

οποία αντανακλάται στην συμπεριφορά τους, κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Στρατηγική, λοιπόν, νέων προϊόντων είναι η πολιτιστική συμπεριφορά (cultural attitude) 

της επιχείρησης ως προς την διαδικασία μίμησης και καινοτομίας.

Οι  κατευθύνσεις  και  η  έμφαση  που  δίνεται  από  τα  υψηλόβαθμα  διοικητικά  στελέχη, 

διαμορφώνουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  η  επιχείρηση  θα  προχωρήσει  στην  δημιουργία  νέων 

προϊόντων.

Η  επιχείρηση  μπορεί  να  ακολουθήσει  μία  από  δύο  γενικές  στρατηγικές,  όσον  αφορά  τις 

δραστηριότητες της στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.11 

♦ Σύμφωνα με την πρώτη  θα προσπαθήσει να πετύχει μια συνεχή ροή ανάπτυξης προϊόντων 

μετριοπαθούς επιτυχίας, η οποία θα βασίζεται σε όσα ήδη γνωρίζει η επιχείρηση για τους 

καταναλωτές και για την Τεχνολογία της. Έτσι δεν θα απομακρύνεται από τον κορμό των 

ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων (core competencies).   Παρόλαυτά,  τα προϊόντα 

αυτά μεμονωμένα δεν  θα είναι  ικανά να επαναπροσδιορίσουν την αγορά ή την ίδια  την 

επιχείρηση.  Όλα μαζί όμως θα σταθεροποιούν την πορεία της. Αυτό που απαιτείται για την 

διατήρηση της επιτυχίας είναι μια μέτρια αλλά σταθερή επένδυση πόρων. 

♦ Η δεύτερη στρατηγική  είναι  η αναζήτηση ενός  επαναστατικού προϊόντος,  το  οποίο  θα 

αλλάξει την επιχείρηση αλλά και την ίδια την αγορά.  Μια τέτοια προσέγγιση συχνά απαιτεί 

σημαντική δέσμευση πόρων και μια σχετικά μεγάλη περίοδο ανάπτυξης.  Το αποτέλεσμα 

όμως,   είναι  μια  σημαντική  αύξηση  των μεγεθών  της  εταιρίας,  συνοδευόμενη  από έναν 

επανασχηματισμό της αγοράς του προϊόντος, ή ακόμη και την δημιουργία μιας καινούργιας 

αγοράς.

♦ Μπορεί  επίσης  να  ακολουθηθεί  μια  υβριδική  προσέγγιση κατά  την  οποία  η  εταιρία 

επιχειρεί  να  πετύχει  την  μεγάλη  καινοτομία,   ενώ ταυτόχρονα  ακολουθεί  μια  σειρά  από 
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δημιουργίες νέων προϊόντων, που δεν ξεφεύγουν από το συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό και 

την Τεχνολογία της.  Μια τέτοια προσέγγιση θα απαιτήσει ακόμη περισσότερους πόρους και 

από την δεύτερη στρατηγική της μεγάλης ιδέας.  

Το πόσο μια επιχείρηση καινοτομεί κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων εξαρτάται κατά πολύ 

από την γενική της  στρατηγική, την επιθετικότητά της και την επικέντρωσή της στον κλάδο της. 
12

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ  ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

(Value added Chain)
Το ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα της παροχή ποιοτικών προϊόντων και  υπηρεσιών με μικρό 

κόστος, μπορεί να προέλθει από ένα ή περισσότερα στάδια στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας: 13

♦ την επιμελητεία των διαδικασιών αγοράς πρώτων υλών.

♦ τις λειτουργίες παραγωγής,

♦ την επιμελητεία του προϊόντος κατά την πώληση,

♦ το marketing και τις πωλήσεις,

♦ και το service.

Ο πίνακας ανάλυσης απευθύνεται σε όλα τα στάδια του κύκλου από την παραγγελία μέχρι την 

διανομή.  Τα στοιχεία της ανταγωνιστικής ανάλυσης πρέπει να έχουν ισχύ (validity) και αξιοπιστία 

(reliability).  Τα συμπεράσματα και οι φήμες θα πρέπει να αναφέρονται ως έχουν, για να αποφεύγεται 

η  σύγχυση  με  τα  πραγματικά  γεγονότα.  Προτείνεται  επίσης  η  διαδικασία  βαθμολόγησης,  για  να 

μπορούν να γίνουν συγκρίσεις ανάμεσα στους ανταγωνιστές και την δική μας επιχείρηση.  Η σχετική 

βαθμολόγηση  (ας  πούμε  από 1  έως 10)  θα δώσει  έμφαση και  στην  κατεύθυνση  αλλά  και  στο 

ποσοστό της διαφοράς σε κάθε ένα από τα  επίπεδα προστιθέμενης αξίας.   Η πραγματικότητα 

είναι ότι λίγες αναλύσεις θα είναι λεπτομερείς.  Συχνά δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες πληροφορίες, 

για να καταλήξει κανείς σε ένα σωστό συμπέρασμα σχετικά με κάποια συγκεκριμένη επιδεξιότητα του 

ανταγωνιστή.  Στην πραγματικότητα, τα σχόλια θα τείνουν να επικεντρωθούν στα σημεία εκείνα του 

ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  ή  της  ανταγωνιστικής  συμπεριφοράς  που  πρόσφατα 

τροποποιήθηκαν.    Γι’  αυτό και  οι  τίτλοι  στον πίνακα παρέχονται  σαν σημεία  εκκίνησης που θα 

βοηθήσουν να γίνει μια ολοκληρωτική ανάλυση της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς του αντιπάλου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ
 Η οικονομική σημασία, τώρα, του προϊόντος και της αγοράς του, για τον ανταγωνιστή, μας 

δίνει στοιχεία για το πόσο δυναμικά θα απαντήσει στις κινήσεις μας.  

Εάν η Procter  & Gamble  γνώριζε  την σημασία από άποψη κέρδους του καφέ Maxwell 

House για την General Foods, ίσως να ματαίωνε την επίθεσή της στην αγορά του καφέ.  Η General 
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Foods πολέμησε με νύχια και με δόντια την προσπάθεια της Procter & Gamble να επεκτείνει την δική 

της μάρκα, τον καφέ Folgers.  

Προβλήματα ρευστότητας επίσης μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα, ο ανταγωνιστής μας 

να αδειάσει τις αποθήκες του ρίχνοντας τις τιμές, ή  ακόμη κλείνοντας εμπορικές συμφωνίες με στόχο 

τη  διοχέτευση  των  προϊόντων   του  στα  κανάλια  διανομής.   Ίσως  όμως  και  να  σημαίνει  ότι  ο 

ανταγωνιστής δεν θα είναι ικανός να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς του  ( και τα μερίδια voice share 

και  mind  share)  σε  περίπτωση  μιας  επιθετικής  διαφημιστικής  και  προωθητικής  εκστρατείας  από 

μέρους μας με σκοπό το μερίδιο αγοράς του.   

Η  δυνατότητα  πρόσβασης του  ανταγωνιστή σε  μακροπρόθεσμα  κεφαλαία κινήσεως, 

μέσω της μητρικής επιχείρησης, είτε με δανεισμό (όπως φαίνεται από το leverage ή debt/assets ratio) 

είτε με την έκδοση περισσοτέρων μετοχών (όπως φαίνεται από το share / earnings ratio και την τιμή 

της μετοχής) δίνει ισχύ σε  κάποιες προβλέψεις μας, σχετικά με το αν θα συνεχίσει να επενδύει σε μια 

επεκτεινόμενη αγορά ή κάποια νέα Τεχνολογία.

Ο  ξέφρενος  ρυθμός  αναμοχλευμένων  αγορών  (leveraged  buyouts)της  δεκαετίας  του  ’80, 

άφησε πολλές μεγάλες Αμερικανικές επιχειρήσεις καταχρεωμένες.  Είναι βέβαιο ότι η μακροπρόθεσμη 

ανταγωνιστικότητα  τους  επηρεάστηκε  αρνητικά  από  την  ανικανότητά  τους  να  βρούνε  επενδυτικά 

κεφάλαια.  

Τέλος,  το  περιθωριακό  κόστος,  το  σταθερό  κόστος και  το  ποσοστό  αξιοποίησης  των 

παραγωγικών  δυνατοτήτων  (capacity  utilization) δείχνουν  την  ικανότητα  του  αντιπάλου  μας  να 

επιβιώσει σε έναν πιθανό πόλεμο ως προς την τιμή και να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς του.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Όσον  αφορά  στην  τοποθέτηση του  προϊόντος  του,  οφείλουμε  να  γνωρίζουμε  πόσο 

αποτελεσματικά αυτή απευθύνεται στο τμήμα - στόχο για το οποίο προορίζεται.  Ας μην ξεχνάμε την 

βασική τοποθέτηση του Theodore Levitt στο άρθρο του με τίτλο «Η φαντασία στο marketing»,  στο 

οποίο αναφέρει  ότι: «η αναζήτηση ενός σημείου διαφοροποίησης, το οποίο έχει κάποια σημασία στο 

μυαλό του καταναλωτή, είναι το κεντρικό σημείο της προσπάθειας marketing».14

Έτσι λοιπόν, αυτές οι βασικότατες ερωτήσεις σχετικά με το positioning του ανταγωνιστικού 

προϊόντος, πρέπει να απαντηθούν πριν η επιχείρηση αποφασίσει για το δικό της positioning.  Πέρα 

από  συζητήσεις  με διανομείς και καταναλωτές, πολλά συμπεράσματα θα βγουν για το κοινό - 

στόχο του ανταγωνιστή από τα διαφημιστικά μέσα που επιλέγει.  Οι διαφημιστικοί του ισχυρισμοί 
επίσης λένε πολλά για το πως τοποθετεί  και  διαφοροποιεί  τα προϊόντα και  τις  υπηρεσίες του.  Η 

μελέτη  της  συνολικής  γραμμής  προϊόντων  και  υπηρεσιών  του  ανταγωνιστή  μας  βοηθά  να 

καταλάβουμε  ποιο  σχέδιο  τμηματοποίησης  χρησιμοποιεί  για  να  τοποθετήσει  τα  προϊόντα  του. 

Επίσης  μας δείχνει  τις   τακτικές  marketing  που χρησιμοποίησε (εάν  βασίστηκε  στα  δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, στα ψυχογραφικά, στο αποκομιζόμενο όφελος, κλπ.).  Η γνώση αυτή θα αυξήσει την 

ετοιμότητά μας στην αντίδραση του.    

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Όλοι  γνωρίζουμε  ότι  οι  καταχωρημένες  τιμές(list  prices)  έχουν  μικρή  σημασία  λόγω  των 

ειδικών εκπτώσεων και των promotions.  Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να καθοριστεί ποια είναι η 

χαμηλότερη, η κανονική και η υψηλότερη τιμή πώλησης του κάθε είδους στην γραμμή προϊόντων του 

ανταγωνιστή.  Αλλαγές τιμών κατά καιρούς πιθανόν να σημαίνουν μια σκόπιμη επανατοποθέτηση της 

γραμμής ή ακόμη να αντανακλούν προβλήματα ελέγχου κόστους.  Η κατανόηση του τρόπου που 

χρησιμοποιεί  ο  ανταγωνιστής  για  να  καθορίσει  τις  τιμές  των  προϊόντων  του  (για  παράδειγμα  οι 

μέθοδοι  cost-plus  και  ανταγωνιστικής  ισοτιμίας-competitive  parity)  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε 

περαιτέρω εξήγηση των τιμολογιακών αλλαγών.  Πληροφορίες σχετικά με την χρονική περίοδο, πόσο 

πρόσφατα δηλαδή έγιναν τιμολογιακές αλλαγές, κυρίως σε περιόδους πληθωρισμού οφειλομένου σε 

αύξηση  κόστους,  μπορούν  να  ενδυναμώσουν  τις  προβλέψεις  μας  για  αύξηση  των  τιμών  των 

προϊόντων του ανταγωνιστή μέσα στην περίοδο του σχεδιασμού μας, και έτσι να αναπτύξουμε σχέδια 

αιφνιδιαστικής προσβολής (contingency plans).  H τιμολογιακή μας ανάλυση πρέπει να επεκταθεί 

πέρα από την τιμή και να συμπεριλάβει το κόστος του ανταγωνιστικού προϊόντος στον καταναλωτή, 

καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.  Ένας ανταγωνιστής μπορεί να κρατά χαμηλή την τιμή του 

προϊόντος του, αλλά λόγω άλλων χρεώσεων (service charges) μπορεί  το προϊόν του να αποτελεί 

ακριβότερη αγορά από το δικό μας, εάν εκτιμηθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. (φυσικά μπορεί να 

συμβαίνει και το αντίστροφο)

Αυτή αποτελεί μια πολύ σημαντική ανάλυση στο βιομηχανικό marketing και συχνά γίνεται η 

βάση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση που παράγει το υψηλότερης ποιότητας 

προϊόν.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η παραγωγή, επίσης, έχει αρχίσει να αποκτά στρατηγικό ενδιαφέρον σε πολλές αγορές.  Η 

αυτοματοποίηση και οι καινοτομίες στη ροή της δουλειάς (workflow) έχουν οδηγήσει σε τρομακτική 

μείωση του κόστους,  αύξηση της παραγωγής και  μείωση των ποσοστών απόρριψης και των 

υπολειμμάτων.  Τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής λειτουργίας και απόδοσης, είναι κύριοι δείκτες 

αλλαγής  της  εικόνας του  ανταγωνιστικού  προϊόντος  και  της  τιμής του.   Η  γνώση  των 

βραχυπρόθεσμων παραγωγικών δυνατοτήτων βοηθά να γίνουν κάποιοι  υπολογισμοί  σχετικά με τα 

όρια της πιθανής συμπεριφοράς του ανταγωνιστή ,  Εάν η  επιχείρησή του δουλεύει στο 100% της 

παραγωγής (full capacity), ή βρίσκεται κοντά σ’αυτό το ποσοστό δεν θα είναι σε θέση να πάρει νέες 

δουλειές σε μια επεκτεινόμενη αγορά ή να απειλήσει το μερίδιο αγοράς μας, σε περίπτωση που εμείς 

αυξήσουμε τις τιμές.  Εάν όμως έχει περιθώριο παραγωγής έξτρα μονάδων (slack capacity), μπορεί 

να μπει στον πειρασμό ακόμη και να χαμηλώσει τις τιμές.

Η  περίοδος  κατά  την  οποία  η  επιχείρηση  βρίσκεται  σε  διαδικασία  αλλαγής 

εξοπλισμού η ανακαίνισης είναι  κατάλληλη για να επιτεθεί  κανείς  στην αγορά της.  Ο Henry Ford 

έδωσε την χρυσή ευκαιρία στην General Motors, όταν έκλεισε τα εργοστάσιά του το 1928 με σκοπό να 

αλλάξει τι γραμμές παραγωγής για να παράγει το μοντέλο Α αντί για το μοντέλο Τ.  Πολλοί από τους 

πιστούς πελάτες της Ford, που ήθελαν εκείνη τη χρονιά ένα καινούργιο αυτοκίνητο, στράφηκαν στην 
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GM και δεν ξαναγύρισαν ποτέ στην Ford.  Τα αρνητικά αποτελέσματα στο δίκτυο διανομής της Ford 

και στη φήμη της στα κανάλια διανομής (Channel Goodwill) ήταν πολύ σοβαρά.

Οι σχέσεις, επίσης, του ανταγωνιστή με τους εργαζομένους του και το ποσοστό απολύσεων 

και επαναπροσλήψεών του (labor turnover) μπορεί να έχουν αρκετές συνέπειες στο άμεσο μέλλον. 

Ένα υψηλό turnover, πιθανόν να δείχνει πεσμένο ηθικό, έναν χαμηλό μέσο όρο επιδεξιοτήτων του 

εργατικού δυναμικού και συνεπώς πτώση στην ποιότητα του προϊόντος και την παραγωγικότητα.  Οι 

κακές εργασιακές σχέσεις (labor relations) μπορούν να έχουν ένα όλο και πιο αρνητικό αποτέλεσμα 

στην ποιότητα και το service.  Η επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων μπορεί να συμβεί ξαφνικά και 

να έχει δραματικά αποτελέσματα σε έναν βιομηχανικό τομέα με ισχυρά εργατικά συνδικάτα, όταν τα 

συνδικάτα αυτά αποφασίσουν να προκαλέσουν έναν συγκεκριμένο ανταγωνιστή με αποτέλεσμα μια 

απεργία εργατών ή μια απεργία εργοδοτών (lockout). Στο ποσοστό που μπορούμε να προνοήσουμε 

για τέτοια περιστατικά,  μπορούμε και να προετοιμαστούμε να ικανοποιήσουμε εμείς τη ζήτηση των 

πελατών του ανταγωνιστή.  

Ένα  ακόμη πιο  σοβαρό αποτέλεσμα  είναι  ότι  μια  επανάσταση  στο  εργατικό 

δυναμικό  μπορεί  να  απορροφήσει  τις  σκέψεις  των  διοικητικών  στελεχών,  με  αποτέλεσμα  να 

παραμελήσουν τα συμφέροντα πωλητών και μεταπωλητών.  Όταν η διοίκηση σταματά να επαγρυπνά 

και  να  ευαισθητοποιείται  στις  αλλαγές  της  αγοράς,  τότε  η  επιχείρηση  γίνεται  περισσότερο 

ευπρόσβλητη σε επιθέσεις.  

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
Τα επίπεδα της αποθήκης (inventory) και οι μέθοδοι ελέγχου αποθεμάτων των ανταγωνιστών, 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ευκολία προσβολής τους.  Υψηλά επίπεδα inventory, μπορεί 

να σημαίνουν, είτε προβλήματα δεκτικότητας του προϊόντος, είτε ότι ο ανταγωνιστής ετοιμάζεται για 

μια  ειδική  προωθητική  εκστρατεία.   Η  αποδοτικότητα  του  συστήματός  ελέγχου  αποθεμάτων 
δείχνει  τις  πιθανότητες  αυτοπροσβολής  του,  είτε  μέσω δέσμευσης  μεγάλου  ποσοστού  κεφαλαίων 

κινήσεως  (working  capital)  σε  stock,  είτε  μέσω  μη  επαρκών  επενδύσεων  σε  τελικό  stock  με 

αποτέλεσμα το φτωχό service και την έλλειψη αποθεμάτων.

Πρέπει  επίσης  να  κοιτάζουμε  και  τις  πηγές  εφοδιασμού,  διότι  η  τιμή  και  η  ποιότητα  των 

πρώτων  υλών  γίνεται  συχνά  βάση  διαφοροποίησης  και  ανταγωνιστικότητας   στο  κόστος  των 

προϊόντων.

Η επιδέξια  αγορά πρώτων υλών με στόχο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μολονότι  έχει 

παραμεληθεί στο θεωρητικό marketing, γίνεται όλο και πιο σημαντική με τη διεθνοποίηση των πηγών 

εφοδιασμού.

Είναι  πολύ  σημαντικό  να  γνωρίζουμε  γιατί κάποιος  ανταγωνιστής  αλλάζει  προμηθευτές. 

Μπορεί,  για  παράδειγμα  να  σημαίνει  αλλαγή  στον  σχεδιασμό  του  προϊόντος,  μια  εντυπωσιακή 

Τεχνολογική ανακάλυψη, ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στην τιμή των πρώτων υλών, ή πιθανόν ότι ο 

ανταγωνιστής γνωρίζει περισσότερα πράγματα για μακροπρόθεσμα αποθέματα πρώτων υλών, απ’ότι 

εμείς.  
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Το σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης του ανταγωνιστή λέει πολλά για την τακτική του 

στο service, η οποία θα αντανακλάται  στο μέσο όρο του χρόνου  από το δόσιμο της παραγγελίας 

μέχρι τη διανομή και στην ποιότητα των ανταλλακτικών του.  

Η γεωγραφική τοποθέτηση και το μέγεθος των νέων αποθηκών είναι κύριοι δείκτες της 

μακροπρόθεσμης εφοδιαστικής στρατηγικής (logistics) μιας επιχείρησης.

Αυτό που συχνά παραμελείται, είναι το γεγονός ότι το σύστημα εφοδιασμού και διανομής 
μιας επιχείρησης μπορεί να αντιμετωπίζει κι’αυτό προβλήματα undercapacity ή overcapacity που είναι 

το  ίδιο  σημαντικά για  το  κόστος  και  την  ποιότητα  του  service,  όπως  και  η  undercapacity   ή 

overcapacity της παραγωγής σε μια επιχείρηση.

Δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  το  σύστημα  εφοδιασμού  και  διανομής  μιας  επιχείρησης 

προσαρμόζεται δυσκολότερα από το σύστημα παραγωγής της, γιατί περιλαμβάνει συμφωνίες και 

διευθετήσεις  συμβολαίων  με  τρίτους,  οι  οποίοι  προσπαθώντας  να  ικανοποιήσουν  τα  δικά  τους 

συμφέροντα μπορεί να γίνουν περισσότερο  άκαμπτοι απ’ότι  περιμένουμε.  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Οι λόγοι για τους οποίους μελετάμε τη διαφήμιση και την προώθηση του ανταγωνιστή είναι 

προφανείς.  Αυτό που μας ενδιαφέρει συγκεκριμένα είναι η αλλαγή στο Positioning των προϊόντων του 

μέσα στο χρόνο.  Τέτοιες πιθανές αλλαγές σηματοδοτούν 

• είτε προβλήματα με το προηγούμενο Positioning, 

• είτε νέες αντιλήψεις και ιδέες προερχόμενες από έρευνα αγοράς, 

• ή απλά την καινούργια καμπάνια μιας νέας διαφημιστικής εταιρείας.

Η διαφημιστική εκστρατεία μπορεί να είναι δημιουργική και να τραβά την προσοχή, αλλά να 

μην  ενσωματώνεται στην  συνολική  τακτική  marketing  και  στο  positioning  του  ανταγωνιστή. 

Συνεπώς,  είναι  το  ίδιο  σημαντικό  και  χρήσιμο  να  ζητάμε  την  γνώμη  και  τις  αντιδράσεις  του 

αγοραστικού  κοινού  στην  διαφημιστική  και  προωθητική  εκστρατεία  του  ανταγωνιστή  όπως  είναι 

χρήσιμο να ζητάμε και τις αντιδράσεις του ίδιου κοινού στη δική μας εκστρατεία.  

Η τακτική του ανταγωνιστή, όσον αφορά τα media, πρέπει να μελετάται με γνώμονα τον όγκο 

και το μέγεθος (που δείχνουν την έκταση της διαφημιστικής εκστρατείας),  την επιλογή των μέσων 

(που δείχνει την αγορά-στόχο) και την εποχικότητα.  

Μετά από αυτήν τη μελέτη, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να σχεδιάσει τη  δική της αγορά 

διαφημιστικού  χώρου  και  να  χρονολογήσει  τη  δική  της εκστρατεία  για  την  επόμενη  περίοδο 

σχεδιασμού.  

Φυσικά ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανταγωνιστικής ανάλυσης πρέπει να προετοιμαστεί από 

την ίδια την διαφημιστική εταιρεία.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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Ο τομέας των εμπορικών σχέσεων και της διοίκησης των πωλήσεων, μάλλον είναι, μαζί 

με  την  διαφημιστική  εκστρατεία  τα  ευκολότερα  μέρη  της  ανταγωνιστικής  ανάλυσης,  γιατί  οι 

πληροφορίες  γι’αυτούς  τους  τομείς  μπορούν  να  αποκτηθούν  εύκολα  από  εμπορικές  πηγές.   Το 

πρόβλημα δημιουργείται, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν φιλτράρονται ή παραμορφώνονται σκόπιμα 

από τους μεταπωλητές με σκοπό να στρέψουν τον έναν προμηθευτή εναντίον του άλλου.

Το πρώτο πράγμα λοιπόν,  που πρέπει να προσδιοριστεί στον τομέα αυτόν είναι η φύση του 

συστήματος διανομής του ανταγωνιστή (Για παράδειγμα, δίνει έμφαση στο franchising, στο image, 

στην τοποθεσία, ή σε κάποιο συγκεκριμένο τύπο μεταπωλητών) και πώς αυτό το σύστημα αλλάζει.
Αυτό, συχνά απαιτεί την κατανόηση του τρόπου ιστορικής εξέλιξης του συστήματος διανομής 

στο συγκεκριμένο κλάδο.

Η παρατήρηση των διακυμάνσεων της εμπορικής πίστης (trade loyalty) ίσως αποκαλύψει 

τεράστιες διαφορές σε goodwill προς τον ανταγωνιστή, ανάμεσα στα διαφορετικά είδη μεταπωλητών. 

Ίσως ακόμη αντανακλά προβλήματα σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, ή  χρονική περίοδο, μετά από 

μια αποτυχημένη διαφημιστική εκστρατεία ή εισαγωγή προϊόντος.

Είναι  σημαντικό,  πριν  γίνει  οποιαδήποτε προσπάθεια  εκμετάλλευσης της αποτυχίας του 

ανταγωνιστή, να καθορίσουμε αν η πτώση του σε αξιοπιστία (loss of loyalty) και το σταμάτημα της 

συνεργασίας  του  με  κάποια  κανάλια  διανομής,  είναι  αποτέλεσμα  λανθασμένου  positioning  ή 

αναποτελεσματικής εκτέλεσης.  Η ιδέα του μπορεί πραγματικά να άξιζε, και με μια μικρή τροποποίηση 

και  πολύ  καλύτερη  εκτέλεση  να  μπορέσει  η  δική  μας  επιχείρηση  να  ωφεληθεί  από  τη  γνωστική 

εμπειρία του ανταγωνιστή.

Η διαφήμιση, η προώθηση, τα shows που απευθύνονται στους διανομείς, τα promotions μέσα 

στο κατάστημα,  οι  εκθέσεις  και  επιδείξεις,  και  τα καινούργια  προγράμματα διοίκησης  shelf  space, 

πρέπει  να  παρακολουθούνται  προσεκτικά  για  να  μπορέσουμε  να  διακρίνουμε  νέες  προσπάθειες 

διείσδυσης και επανατοποθέτησης προϊόντων από πλευράς ανταγωνιστή πριν να είναι πολύ αργά για 

να αντιδράσουμε αποτελεσματικά.  

Τα κριτήρια επιλογής πωλητών και η εκπαίδευσή τους, δείχνουν τη σημασία που έχει η 

διοίκηση πωλήσεων στη μακροχρόνια  ανταγωνιστική   στρατηγική  του αντιπάλου.   Οι  αλλαγές στο 

σύστημα αμοιβής (κυρίως στο  Bonus)  και  στο  σύστημα ελέγχου των πωλήσεων είναι  δείκτες 

πιθανών  αλλαγών  στην  εφευρετικότητα  και  επιθετικότητα  των  πωλητών  του  ανταγωνιστή.   Το 

σύστημα αμοιβής, Η συχνότητα των επισκέψεων σε διανομείς  (calling cycles) και  οι  περιοχές των 

πωλήσεων συχνά αποκαλύπτουν  

• τα τμήματα-στόχους, 

• τις προτεραιότητες στις πωλήσεις 

• και τους συνολικούς στόχους του ανταγωνιστή στο marketing.  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Ακόμη  κι’όταν  έχουμε  προχωρήσει  κατά  πολύ  στον  προσδιορισμό  των  δυνατοτήτων  και 

αδυναμιών του ανταγωνιστή και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του, δεν πρέπει να Δεχτούμε τα 

αποτελέσματα των ερευνών μας ως δεδομένα.  Οι ανταγωνιστές θα απαντήσουν στην συμπεριφορά 
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μας, και όσο πιο αποτελεσματική είναι αυτή, τόσο πιο πολύ θα αναταράξει την ισορροπία της αγοράς 

του κλάδου και άλλο τόσο θα αυξήσει την πιθανότητα να δεχθούμε επίθεση από τον ανταγωνισμό. 

Μια ανταγωνιστική ανάλυση του περιβάλλοντος θα μας δείξει τις πιθανές πρωτοβουλίες που μπορεί 

να πάρει και θα πάρει ο ανταγωνισμός, και την ικανότητά του όσον αφορά τις πρωτοβουλίες αυτές. 

Αυτό που δεν μπορεί να μας δείξει είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δικών μας 

πρωτοβουλιών,  αυτών  του  ανταγωνιστή,  και  την  ακολουθία  των  απαντήσεων  στις  πρωτοβουλίες 

αυτές.  

Το πρώτο βήμα στην πρόβλεψη και προσδοκία της πιθανής ανταγωνιστικής συμπεριφοράς 

είναι,  όπως εξηγήθηκε  και  πριν,  η κατανόηση των τρεχόντων στόχων,  των αυτοαντιλήψεων (self-

perceptions) και των αντιλήψεων του ανταγωνιστή σχετικά με το προϊόν και την αγορά του, δηλαδή 

της ανταγωνιστικής λογικής του αντιπάλου (competitive rationality).  Το δεύτερο βήμα είναι η  μελέτη 

των αποφάσεων του παρελθόντος(past  decision-making)  και  του προσωπικού στυλ των μάνατζέρ 

του.  Έχουν στο παρελθόν εκδηλώσει κάποια συμπεριφορά που να δείχνει πώς θα απαντούσαν σε 

περίπτωση επίθεσης στο μερίδιο αγοράς και στο brand image του προϊόντος τους; Η συμπεριφορά 

αυτή  είναι  σταθερή,  δηλαδή  ακολουθείται  σε  κάθε  περίπτωση,  ή  μήπως  πολλές  φορές  μόνο 

μπλοφάρουν;   Συνήθως αντιδρούν βασιζόμενοι  στη λογική  ή στο συναίσθημα;   Εάν οι  υπεύθυνοι 

σχεδιασμού marketing του ανταγωνισμού είναι  αμετακίνητοι  στον τρόπο σκέψης και  δράσης τους, 

πράγμα που συμβαίνει  με πολλά στελέχη,  τότε η μελέτη των προηγούμενων αντιδράσεων και  της 

συμπεριφοράς τους(ακόμα κι’αν συνέβη σε διαφορετικές αγορές-προϊόντα),  είναι  πολύ πιθανόν να 

αποτελεί  έναν  πάρα  πολύ  αποτελεσματικό  συντελεστή  πρόβλεψης(predictor)  της  μελλοντικής 

συμπεριφοράς τους.  Τα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων είναι πολλές φορές ικανά να κρίνουν από 

ένστικτο τι βρίσκεται στο μυαλό των ανταγωνιστών τους, διότι για χρόνια βρίσκονται αντίπαλοι στο ίδιο 

παιχνίδι.

Το τρίτο βήμα είναι η ολοκληρωμένη γνώση των «κανόνων του παιχνιδιού» που υπάρχουν 

στον κλάδο και που μπορούν να μας βοηθήσουν να προβλέψουμε την ανταγωνιστική συμπεριφορά. 

Δυστυχώς υπάρχουν λίγες αναλυτικές μέθοδοι πρόβλεψης της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς.  Μια 

τέτοια μέθοδος πρόβλεψης θα απαιτούσε ένα πρόγραμμα εξομοίωσης(computer-based simulation) 

που  θα  περιείχε  όλες  τις  πιθανές  κινήσεις  των  παικτών  στην  αγορά.   Μια  από  τις  μεγαλύτερες 

ειρωνείες της οικονομικής θεωρίας είναι ότι τα περισσότερα μοντέλα της προϋποθέτουν την γρήγορη 

επάνοδο της  αγοράς σε κατάσταση ισσοροπίας15.  Αποτελεί πράγματι ειρωνεία, διότι η θεωρία της 

ανταγωνιστικής λογικής ισχυρίζεται ότι η αποστολή των υπεύθυνων στελεχών σχεδιασμού marketing 

είναι η ανακάλυψη τρόπων αναστάτωσης αυτής της ισορροπίας.  Όταν μια νέα στρατηγική marketing 

δεν διαταράσσει την ανταγωνιστική ισορροπία, τότε δεν έχει κανένα αντίκτυπο στην αγορά.  Μολονότι 

λοιπόν  η  προσπάθεια  πρόβλεψης  της  ανταγωνιστικής  συμπεριφοράς  με  την  χρήση  αναλυτικών 

μοντέλων δεν είναι εφικτή, μπορούμε να προετοιμαστούμε κάνοντας τις εξής ερωτήσεις: 

1. Ποιά θα είναι η απάντηση του ανταγωνιστή στη νέα μας στρατηγική;  

2. Τι επιρροή θα έχει αυτή στην αγορά;  
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3. Ποια θα είναι η δική μας αντίδραση;

4. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της αντίδρασής μας (α) στην αγορά και (β) στους οικονομικούς μας 

στόχους;

5. Επιστροφή στην ερώτηση 1.

Είναι  χρήσιμο  τα  μέλη  μιας  ομάδας  marketing  να  παίξουν  το  ρόλο  του  ανταγωνιστή  στα 

σενάρια  μιας  τέτοιας  άσκησης.   Ένας αρκετά  μεγάλος  αριθμός  επαναλήψεων συχνά  οδηγεί  τους 

marketers  σε  επανάληψη  και  επαναπροσδιορισμό  της  όλης  διαδικασίας».  Η  εταιρία  παραγωγής 

χυμών Pepperidge Farm, σίγουρα θα προτιμούσε να είχε ξανασκεφθεί το σχέδιό της προώθησης του 

ανάμικτου  χυμού  μήλου,  ενός  χυμού  υψηλής  ποιότητας  και  τιμής.   Διότι  όλοι  οι  υπόλοιποι 

κατασκευαστές χυμών έριξαν τις τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων τους περισσότερο από 40%, 

μειώνοντας την τιμή του χυμού σε 99 cents το γαλόνι.  Η κίνηση αυτή κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα 

στην  Pepperidge  Farm καθώς η εταιρία  είχε  κάνει  σημαντικές  επενδύσεις  για  την  παραγωγή  και 

συσκευασία  του χυμού μέσα στα εργοστάσιά  της αντί  να χρησιμοποιήσει  την άδεια  χωρητικότητα 

(παραγωγής και συσκευασίας) άλλων εταιρειών.  Το 1981, η Honda και η Yamaha είχαν το 35% της 

αγοράς μοτοσικλετών.  Το ίδιο έτος και μετά από ανακοίνωση του στόχου της να πάρει την πρώτη 

θέση στην αγορά μοτοσικλετών, η Yamaha έριξε στην αγορά 60 νέα μοντέλα.  Η Honda ακολούθησε 

με  την  εισαγωγή  63 νέων ή τροποποιημένων μοντέλων και  ανακοίνωσε ότι  «η  Yamaha την είχε 

προκαλέσει με την συμπεριφορά της.»  Μέσα στους επόμενους 18 μήνες η Honda εισήγαγε 81 νέα 

μοντέλα  ενώ  η  Yamaha  37.   Η  αγορά  γέμισε  με  καινούργια  μοντέλα  μοτοσικλετών  και  οι  τιμές 

σημείωσαν σημαντική πτώση.  Το 1983 η Honda εισήγαγε άλλα 110 μοντέλα ενώ η Yamaha εισήγαγε 

μόνο 23 και το 1984 για να επιβιώσει έπρεπε να πουλήσει περιουσιακά της στοιχεία και να ρίξει τους 

μισθούς.16  Εάν  η  Yamaha  είχε  καταλάβει  πόσο  σκληρά  θα  αντιδρούσε  η  Honda,  πιθανόν  να 

ακολουθούσε μια λιγότερο επιθετική και περισσότερο χαμηλών τόνων (low profile)στρατηγική. 

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  η  επικέντρωση  στον 

ανταγωνισμό να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο ύπαρξης της επιχείρησης.  Η επιχείρηση βρίσκεται 

στην αγορά για να ικανοποιήσει καταναλωτικές ανάγκες και συνεπώς θα πρέπει συνεχώς να βρίσκεται 

κοντά στους καταναλωτές.  Αυτοί αποτελούν το πρωταρχικό μέσο με τη σωστή χρησιμοποίηση του 

οποίου η επιχείρηση θα πετύχει τους δικούς της στόχους.  Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

επιχείρηση θα πρέπει ακόμη και να συνεργαστεί με τον ανταγωνισμό της για να κερδοφορήσει ή και 

να  επιβιώσει.   Ακόμη  και  στους  κλάδους  της  Υψηλής  Τεχνολογίας(π.χ.  computers  και 

τηλεπικοινωνίες),  που ο  πόλεμος  για  απόκτηση  μεριδίου  αγοράς  είναι  σκληρός,  κυρίως  κατά  την 

περίοδο ανάπτυξης των προϊόντων  συχνά υιοθετούνται κοινά standards από ανταγωνιστές με στόχο 

την αποφυγή εκτοπισμού των προϊόντων τους από νέα ή υποκατάστατα προϊόντα.   Η εφαρμογή 

κοινής πολιτικής έρυνας και ανάπτυξης αποτελεί συχνό παράδειγμα συνεργασίας εταιρειών του ίδιου 

κλάδου.
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ΠΙΝΑΚΕΣ

Α   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
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Β   ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ   Β1  
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ*

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ 

ΠΩΛΗΤΕΣ* Α Β Γ Δ Ε

ΜΕΡΙΔΙΟ

ΠΩΛΗΤΗ
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Χ 20% 20% 5% 0 5% 50%
Ψ 20% 0 5% 5% 0 30%
Ζ 10% 0 0 5% 5% 20%

ΜΕΡΙΔΙΟ 

ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ 50% 20% 10% 10% 10% 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ   Β2  
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ*

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ 

ΠΩΛΗΤΕΣ* Α Β Γ Δ Ε

ΜΕΡΙΔΙΟ

ΠΩΛΗΤΗ
Χ 40% 0 5% 0 5% 50%
Ψ 10% 10% 5% 5% 0 30%
Ζ 0 10% 0 5% 5% 20%

ΜΕΡΙΔΙΟ 

ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ 50% 20% 10% 10% 10% 100%

*  Ο ΟΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ,  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΟΥΛΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ  

ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ, ΕΙΤΕ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΣ, ΕΙΤΕ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗΣ).  ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ.  ΕΤΣΙ ΟΙ  

ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΣΥΓΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΝ ΠΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

Γ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ  ___________________  ΑΝΑΛΥΤΗΣ  _____________________ 

ΗΜ/ΝΙΑ____________

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΡΚΑΣ (ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ)
ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΙΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΣΟ ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ(%) ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΛΟΓΩ  ΟΓΚΟΥ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ  (VOLUME 

DISCOUNTS)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ 

ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ (PROMOTIONAL DISCOUNTS)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ(LEASING TERMS)
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ;  ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΥΣ;  ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΝΕΙ ΠΙΣΩ;  ΜΗΠΩΣ ΟΛΑ;
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ (CONTRIBUTION MARGIN) ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (INBOUND LOGISTICS)
ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (MARGINAL COST) ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΥΡΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ/ΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΚΑΙ  ΕΠΟΧΙΑΚΗ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PRODUCTION CAPACITY)
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΠΩΛΗΣΗ  (OUTBOUND 

LOGISTSTICS)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ  ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΧΡΟΝΟΥ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΓΚΕΛΙΑ  ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ  SERVICE  KATA  THN 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΤΟΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΤΟΧΗ

ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΩΛΗΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΥΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΗΘΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ 

(TURNOVER RATE)
ΕΜΠΟΡΙΚΑ PROMOTIONS ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΙΜΙΣΗ (TRADE ADVERTISING) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΠΩΛΗΤΩΝ  ΣΕ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ 

ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TELEMARKETING ΚΛΠ.)
Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΦΗΜΗ ΤΟΥ SERVICE TOY
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (COST EFFICIENCY)
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
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Δ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ

 

ΕΜΠΟΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ  ΚΛΙΜΑΚΟΣΔ1 ΚΑΙ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣΔ2 ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ BOEING

ΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  ΣΕ 

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ  ΚΛΙΜΑΚΟΣ  ΚΑΙ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ GENERAL ELECTRIC ΛΥΧΝΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ  ΚΛΙΜΑΚΟΣ  ΚΑΙ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ANHEUSER BUSCH ΜΠΥΡΑ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ GENERAL MOTORS ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ PROCTER & CAMBLE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ EXXON ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ MCDONALDS FAST FOOD
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

(GOVERNMENT REGULATION)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ,  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ MANAGEMENT MERCK ΦΑΡΜΑΚΑ
CUSTOMER SWITCHING COSTSΔ3 GENERAL DYNAMICS ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
ΕΜΠΙΣΤΙΣΥΝΗ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ IBM COMPUTERS

Δ1:  OI  ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ  ΚΛΙΜΑΚΟΣ  (ECONOMIES  OF  SCALE)  ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.

Δ2: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ECONOMIES OF SCOPE) ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ.17

Δ3:  CUSTOMER  SWITCHING  COSTS:  ΚΟΣΤΟΣ  ΠΟΥ  ΕΠΩΜΙΖΕΤΑΙ  Ο  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  ΟΤΑΝ  ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

1. ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         2.  ΝΕΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
3. ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ         4.  ΨΥΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  
ΚΛΠ. 
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