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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η παρούσα Διπλωματική εργασία με θέμα: «Συνανταγωνισμός: Απόκτηση 
Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων στις Νέες Τεχνολογίες» εκπονήθηκε στα πλαίσια 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να παρουσιασθεί το επιχειρηματικό μοντέλο του 
συνανταγωνισμού και ο ρόλος που διαδραματίζει στις νέες τεχνολογίες καθώς 
αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο.  
 
Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ Μέρος περιγράφεται η έννοια του 
συνανταγωνισμού, το επιχειρηματικό παιχνίδι και τα κύρια μέρη του καθώς και ο 
συνανταγωνισμός στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία του συνανταγωνισμού, τα κριτήρια για 
τη σύναψη και την επιτυχία των συνανταγωνιστικών σχέσεων, τα θετικά και αρνητικά 
αποτελέσματα των συνανταγωνιστικών σχέσεων, το Δίκτυο Αξιών και η 
«συμπληρωματική σκέψη». 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Θεωρία των Παιγνίων, το επιχειρηματικό 
παιχνίδι και τα κύρια μέρη του: Παίκτες, Προστιθέμενη Αξία, Κανόνες, Τακτικές και 
Εμβέλεια (Π.Α.Κ.Τ.Ε.).  
 
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στρατηγική ΠΑΚΤΕ, αναλύονται τα μέρη του 
επιχειρηματικού παιχνιδιού, παρουσιάζεται η αλλαγή των στοιχείων του, το πώς 
γίνεται και ποιες συνέπειες επιφέρει. Η στρατηγική ΠΑΚΤΕ και το Δίκτυο Αξιών 
παρέχουν το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται η Θεωρία των Παιγνίων 
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.  
 
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται o συνανταγωνισμός στον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και αναφέρονται οι οικονομικοί και στρατηγικοί παράγοντες που 
έδωσαν ώθηση στο φαινόμενο αυτό, η δυναμική φύση, η ένταση και η ποικιλομορφία 
του συνανταγωνισμού στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. 
 
Το Β΄ Μέρος αναφέρεται στην παρουσία του συνανταγωνισμού στις νέες τεχνολογίες 
-κυρίως στις τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας- και παρουσιάζονται 
πραγματικές μελέτες περιπτώσεων που υποστηρίζουν τα όσα έχουν αναφερθεί στην 
εργασία αυτή. 
  
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φαινόμενο του συνανταγωνισμού στις νέες 
τεχνολογίες και αναφέρονται οι μορφές του και η σημασία του για τις επιχειρήσεις 
του κλάδου.  
 
Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το φαινόμενο του συνανταγωνισμού στα 
επιχειρηματικά δίκτυα και οικοσυστήματα στις νέες τεχνολογίες και παρατίθενται 
ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
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Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τέσσερις μελέτες περιπτώσεων (case studies). 
Η πρώτη αναφέρεται στην περίπτωση συνανταγωνισμού στις Καναδικές εταιρείες 
Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών. Η δεύτερη σχετίζεται με τη στρατηγική 
συνανταγωνισμού της Motorola για την επίτευξη τεχνολογικής διαλειτουργικότητας 
μέσα από την καθιέρωση κοινών προτύπων, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων (3G, 
WAP και Bluetooth). Η τρίτη παρουσιάζει τη συνεργασία των εταιρειών Intel και 
Hewlett-Packard για την κατασκευή του επεξεργαστή Itanium2 και η τέταρτη αναλύει 
τη συμφωνία συνεργασίας της Microsoft με τη Novell για την αύξηση της 
διαλειτουργικότητας του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows με τη 
διανομή SUSE Linux Enterprise. 
 
Στο όγδοο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας και 
ακολουθούν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας 

Διπλωματικής εργασίας κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς για 

την άριστη συνεργασία και τις πολύτιμες συμβουλές του καθόλη τη διάρκεια 

συγγραφής της εργασίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
    

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του φαινόμενου του 

συνανταγωνισμού και ο ρόλος του στην απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 

στις νέες τεχνολογίες. Ο συνανταγωνισμός αποτελεί μια νέα μορφή σχέσης μεταξύ 

των επιχειρήσεων που απαιτεί το συνδυασμό «συνεργασίας» και «ανταγωνισμού». Οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι συνεργασία όταν πρόκειται να δημιουργηθεί η 

πίτα και ανταγωνισμός όταν έρχεται η ώρα να μοιραστεί. Ουσιαστικά, σημαίνουν 

πόλεμο και ειρήνη παράλληλα. Σύμφωνα με τον Ray Noorda που επινόησε τον όρο 

συνανταγωνισμός και υπήρξε ο ιδρυτής της επιχείρησης λογισμικής δικτύωσης  

Novell: «Πρέπει να ανταγωνίζεσαι και να συνεργάζεσαι τη ίδια στιγμή». Ο 

συνδυασμός «συνεργασίας» και «ανταγωνισμού» δημιουργεί μια πιο δυναμική σχέση 

από αυτήν που προτείνουν ξεχωριστά οι λέξεις «ανταγωνισμός» και «συνεργασία». 

Έτσι λοιπόν ο συνανταγωνισμός υπαγορεύει μια κατάσταση στη μια επιχείρηση που 

μπορεί να είναι περισσότερο επιτυχημένη σε μια δυναμική βιομηχανία παρά 

δουλεύοντας μόνη της. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι επιχειρήσεις εργάζονται μαζί, 

μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο μεγάλη, σε μέγεθος και αξία, αγορά απ’ ότι αν 

εργάζονταν μόνες τους. Οι επιχειρήσεις στη  συνέχεια ανταγωνίζονται η μια την άλλη 

για την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς.  

 

Ο συνανταγωνισμός δίνει τη δυνατότητα ύπαρξης πολλών νικητών στην αγορά και 

επιτρέπει τη συνεργασία χωρίς να χρειάζεται να εξοντωθεί ο αντίπαλος. Αν η πάλη 

μέχρι θανάτου καταστρέψει την πίτα, τότε δεν θα υπάρχει τίποτα για κανένα, δηλαδή 

θα έχουμε ένα παιχνίδι «χάνω-χάνεις». Με τη λογική αυτή τα εμπλεκόμενα μέρη θα 

πρέπει να συνεργάζονται χωρίς να αγνοούν το προσωπικό τους συμφέρον μιας και 

δεν έχει σημασία να ετοιμάζει κάποιος μια πίτα την οποία δεν μπορεί να φάει, δηλαδή 

έχουμε παιχνίδι «χάνω-κερδίζεις». Κάθε άτομο ή επιχείρηση αποσκοπεί στην 

προσωπική επιτυχία που κάποιες φορές θα συμβαίνει εις βάρος των άλλων και άλλες 

όχι. 

 

Στα πλαίσια της θεωρίας  του συνανταγωνισμού εξετάζονται οι επιχειρήσεις, που 

είναι παίκτες του επιχειρηματικού παιχνιδιού και αναλύονται οι μεταξύ τους σχέσεις. 

Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες στον επιχειρηματικό τομέα δεν έρχονται παίζοντας το 
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παιχνίδι καλύτερα από όλους τους άλλους αλλά  έρχονται με την αλλαγή της βασικής 

φύσης του παιχνιδιού. Η επιχειρησιακή στρατηγική και ο συνανταγωνισμός έχουν 

σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ένα πλαίσιο με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να 

αποκτήσουν ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλάζοντας το παιχνίδι προς 

δικό τους όφελος. 

 

Οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των επιχειρήσεων 

και των κοινωνιών, ρόλος που μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο ουσιαστικός. Ο 

συνανταγωνισμός αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε ένα 

σκληρό και μονίμως ανταγωνιστικό σύστημα. Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις πετυχαίνουν μόνο αν είναι επιτυχημένες και άλλες. Για παράδειγμα, η 

ζήτηση για επεξεργαστές της Intel αυξάνεται όταν η Microsoft αναπτύσσει πιο ισχυρό 

λογισμικό. Αντίστοιχα, το λογισμικό της Microsoft αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν η 

Intel παράγει ταχύτερους επεξεργαστές. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια από κοινού  

επιτυχία, δηλαδή πρόκειται για μια στρατηγική «κερδίζω-κερδίζεις». Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες διεξάγονται σε απολύτως ειρηνικά 

πλαίσια. Καθημερινά παρατηρούμε μάχες μεταξύ ανταγωνιστών για την απόκτηση 

μεριδίων της αγοράς, πολέμους με προμηθευτές σχετικά με το κόστος και 

διαπληκτισμούς με καταναλωτές για την τιμή.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΥΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
1. Εισαγωγή 

 

Όπως αναφέρουν στο βιβλίο τους με τίτλο “Coopetition” οι καθηγητές Brandenburger 

και Nalebuff (1996) με τον όρο συνανταγωνισμός εννοείται μια κατάσταση στον 

χώρο των επιχειρήσεων κατά την οποία ανεξάρτητα μέρη συνεργάζονται το ένα με το 

άλλο και συντονίζουν τις δραστηριότητές τους ενώ παράλληλα ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους όπως και με τις άλλες εταιρείες1. Η βασική φιλοσοφία των 

συνανταγωνιστικών σχέσεων είναι ότι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες θα 

πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία μιας από κοινού συμφέρουσας συνεργασίας 

με τα άλλα μέρη συμπεριλαμβανομένων και των αντιπάλων. Για παράδειγμα, δύο 

οργανισμοί δημιουργούν μια στρατηγική συμμαχία ενώ την ίδια στιγμή 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο μάρκετινγκ των προϊόντων που ανέπτυξαν στα 

πλαίσια της συνεργασίας τους. Συνεπώς, οι οργανισμοί μπορούν να ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους γιατί έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και ταυτόχρονα να 

συνεργάζονται καθώς έχουν και ορισμένα κοινά συμφέροντα.  

 

1.1 Η σύναψη συνανταγωνιστικών σχέσεων  

 

Η απόφαση για την υλοποίηση μιας στρατηγικής συνανταγωνισμού δεν είναι μια 

εύκολη υπόθεση καθώς περιλαμβάνει σχέσεις, αλληλεπιδράσεις, συμπεριφορές, 

κίνητρα, ανάγκες ενέργειες και ικανοποιήσεις. Τα εμπλεκόμενα μέρη προσδιορίζουν 

τις ανάγκες τους, οι οποίες αποτελούν το απαραίτητο κίνητρο για την ανάληψη 

δράσης που οδηγεί στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών.  

 

1.1.1 Κριτήρια για τη σύναψη συνανταγωνιστικών σχέσεων 

 
Σύμφωνα με τον Zineldin για τη δημιουργία σταθερών και αμοιβαίων 

επιχειρηματικών σχέσεων θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια2: 

                                                
1 Brandenburger A., Nalebuff  B., Συνανταγωνισμός, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1999. 
2 Zineldin Mosad, “Co-opetition: the organisation of the future”, Marketing Intelligence & Planning, 
Vol. 22 No. 7, 2004, pp. 781. 
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1. Δύο ή περισσότερα άτομα, ομάδες ή οργανισμοί είναι πρόθυμοι να εμπλακούν 

σε μια σχέση ανταλλαγής στην οποία τα μέρη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

2. Κάθε μέρος κατέχει κάτι αξίας το οποίο το άλλο μέρος επιθυμεί. 

3. Η σχέση αυτή στηρίζεται στην αμοιβαία ικανοποίηση. 

4. Κάθε μέρος είναι ελεύθερο να αποδεχτεί ή να απορρίψει τους όρους ή τις 

προϋποθέσεις ανταλλαγής που θα οδηγήσουν σε καλύτερη οικονομική 

κατάσταση απ’ ότι πριν την ανταλλαγή. 

5. Τα μέρη μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

6. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι ηθικές αξίες και τα πρότυπα, η αλληλεξάρτηση, 

ο συμβιβασμός και η προσαρμογή είναι σημαντικά για τη δημιουργία, την 

ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό μιας θετικής, διαρκούς και μακροπρόθεσμης 

σχέσης. 

7. Τα μέρη κρατούν μια θετική ισορροπία ανάμεσα στα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα αυτής της σχέσης.   

 

Θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ανάμεσα σε 

πρόσωπα ή οργανισμούς. Από την άλλη όμως μια ασυμμετρία δυνάμεων στη σχέση 

είναι πιο εμφανής σε μια καταναλωτική αγορά απ’ ότι σε μια business-to-business 

σχέση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει πάντα ισορροπία δυνάμεων στις  business-

to-business σχέσεις. 

 

1.1.2 Η ανάπτυξη μιας συνανταγωνιστικής σχέσης 

 

Πολλοί συγγραφείς τονίζουν ότι οι βιομηχανικές σχέσεις είναι συνήθως 

μακροπρόθεσμες και κλειστές, περιλαμβάνοντας μια πολύπλοκη μορφή 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα και μέσα σε κάθε οργανισμό. Ο Hakansson απαντώντας, 

ανέπτυξε μια νέα «προσέγγιση αλληλεπίδρασης»3 στις βιομηχανικές αγορές. Η 

σημαντικότητα της «προσέγγισης της αλληλεπίδρασης» εδράζεται στο ότι και οι 

τέσσερις συνιστώσες και οι υπομεταβλητές τους πρέπει να συντρέχουν προκειμένου 

να δημιουργηθεί η φύση των σχέσεων και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Οι 

οργανισμοί μέσα στο υπάρχον περιβάλλον  πρέπει να αναπτύξουν μια καθαρή, 

                                                
3  Hakansson, H., “International Marketing and Purchasing of Industrial Goods – An Interaction 
Approach”, Wiley, Chichester, 1982. 
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αληθινή και δυνατή σχέση με σαφή προσανατολισμό στη διατύπωση της εταιρικής 

πολιτικής και στρατηγικής.   

 

Ένα χαρακτηριστικό των συνανταγωνιστικών σχέσεων είναι το ότι τα μέρη 

προσαρμόζουν τις διαδικασίες και τα προϊόντα τους για να ταιριάξουν καλύτερα 

μεταξύ τους, μοιράζοντας πληροφορίες και εμπειρίες και εξαλείφοντας ή 

ελαχιστοποιώντας ότι προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια και 

αβεβαιότητα. Έτσι λοιπόν, αυτό αποτελεί ένδειξη υποχρέωσης, η οποία οδηγεί σε 

μεγαλύτερα επίπεδα εμπιστοσύνης και μια καλύτερη ατμόσφαιρα για τη δημιουργία 

και την προαγωγή μιας πετυχημένης στρατηγικής επιχειρηματικής σχέσης.  

 

Οι συνανταγωνιστικές σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους επηρεάζονται από την 

ατμόσφαιρα που επικρατεί στο εκάστοτε περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται 

οι συνεργάτες. Διαδοχικά, η ατμόσφαιρα επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των 

μερών που εμπλέκονται και την φύση της ίδιας της αλληλεπίδρασης και μπορεί να 

επηρεάσει τη σχέση θετικά ή αρνητικά. Ως «ατμόσφαιρα», στα πλαίσια των σχέσεων 

δύναμης-εξάρτησης που υπάρχουν ή έρχονται στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής μιας σχέσης, θεωρούμε την τεχνολογική ηγετική θέση, τις ικανότητες 

και την ανταγωνιστικότητα, το μέγεθος και τη δομή του οργανισμού, τις στρατηγικές 

και τις εμπειρίες, την κατάσταση της συνεργασίας ή της σύγκρουσης, την 

αβεβαιότητα, το είδος της σχέσης (στενή ή απόμακρη) και οι αμοιβαίες προσδοκίες 

των συνεργατών σε οργανικά και προσωπικά επίπεδα. 

 

Συνεπώς, η συνανταγωνιστική σχέση μπορεί να οριστεί ως: «μια τρέχουσα σχέση 

μεταξύ διαφορετικών ανεξάρτητων οργανισμών οι οποίοι συνεργάζονται και την ίδια 

στιγμή ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Έχουν κοινό όραμα και στόχο ανεξάρτητα από 

τις νομικές ή οργανωτικές φόρμες και όρια. Η σχέση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 

από συμφωνίες κυρίων μέχρι κοινοπραξίες χορήγησης αδειών και μετοχικού 

κεφαλαίου. Οι συνεργάτες δύνανται και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μεταξύ τους 

σε μια βάση αμοιβαίας υποχρέωσης και εμπιστοσύνης, αμοιβαίας διανομής 

πληροφοριών, κινδύνων και ανταμοιβών. Μια αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ 

των βασικών στρατηγικών συνεργατών έχει ζωτική σημασία σε μια συνεχή ΠΑ
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στρατηγική σχέση. Μια τέτοια σχέση αντιμετωπίζεται από τους συνεργάτες ως 

παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος»4.  

 

Η δημιουργία μια συνανταγωνιστικής σχέση αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο 

συνεργασίας μέσα από στρατηγικά δίκτυα, εφόσον το σύνολο της παραγωγής και το 

οργανωτικό κόστος είναι μικρότερο απ’ ότι αν λειτουργείς μόνος. Στη σχέση αυτή οι 

συνεργάτες πιστεύουν ότι η επιτυχία τους δεν απαιτεί την αποτυχία των άλλων. 

Επιπρόσθετα, έχουν τη φιλοσοφία ότι στα πλαίσια ενός πνεύματος εμπιστοσύνης και  

υποχρέωσης, η στρατηγική κερδίζω-κερδίζεις (win-win strategy) είναι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος να δημιουργήσεις μια μεγαλύτερη πίτα και έπειτα να 

αποκτήσεις το μεγαλύτερο κομμάτι της. Η βασική αρχή που διέπει τις συνεργατικές 

σχέσεις είναι το να αναζητάς ευκαιρίες, να δημιουργείς νέες αξίες από κοινού και έτσι 

να επιτυγχάνεις τα αποτελέσματα της συνεργίας.  

 

1.1.3 Η επιβίωση μιας συνανταγωνιστικής σχέσης  

 

Η ικανότητα που έχει ένα άτομο ή ένας οργανισμός να συνάπτει γόνιμες 

συνανταγωνιστικές σχέσεις αποφέρει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Αυτό μπορεί επίσης να επιφέρει και πολλά ενδεχόμενα προβλήματα και δυσκολίες 

για ένα ή περισσότερους από τους εμπλεκόμενους συνεργάτες. Συνεπώς, τίθεται προς 

απάντηση το εξής ερώτημα: πώς ο οργανισμός του μέλλοντος θα μπορέσει να 

αναπτύξει μια αποτελεσματική διαδικασία για τη σύναψη και τη διατήρηση 

στρατηγικών συνανταγωνιστικών σχέσεων; Η κύρια εργασία ενός manager είναι να 

χειρίζεται την αλληλεξάρτηση των επιχειρήσεων συσχετίζοντας τις ενέργειες και τους 

πόρους της εταιρείας του με αυτές των πελατών των προμηθευτών και άλλων που 

δρουν στο πολύπλοκο δίκτυο που την περιβάλλουν. Αυτή η διαδικασία δε αναφέρεται 

μόνο στη συνεργασία καθώς περιλαμβάνει την από κοινού εργασία με άλλες 

επιχειρήσεις αλλά και την εργασία εναντίων αυτών5.  

 

                                                
4 Kanter, R., “Collaborative advantage”, Harvard Business Review, July-August, 1994, pp. 69-108, 
βλ. επίσης και Christopher, M., McDonald M., Marketing: An Introductory Text, 1995, Macmillan, 
Basingstoke και Gronroos, C. and Ravald, A., “The value concept and relationship marketing”, 
European Journal of Marketing, Vol. 30 No. 2, 1996, pp. 19-30. 
5 Ford, D., Gadde, L.-E., Hakansson, H., Lundgren, A., Snehota, I., Turnbull, P. and Wilson, D, 
“Managing Business Relationships”, Wiley, New York, NY, 1998.  
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Μια καλή ανταγωνιστική συνανταγωνιστική σχέση δεν συνεπάγεται απαραίτητα και  

τη μακροχρόνια ευημερία. Συνεπώς, μια μακροχρόνια σχέση μηδενικού αθροίσματος 

για να επιβιώσει χρειάζεται εμπιστοσύνη και υποχρέωση. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη 

μειώνεται η ανάγκη για διεξοδική ανάλυση της κάθε μελλοντικής λεπτομέρειας ή 

αποτελέσματος. 

 

Η δημιουργία μιας βιώσιμης σχέσης συνεπάγεται κόστος και αξία. Η σύναψη μιας 

μακροχρόνιας σχέσης δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση καθώς απαιτείται μεγάλο 

χρονικό διάστημα για την ανάπτυξή της επηρεάζοντας την κερδοφορία των μερών. 

Έτσι λοιπόν, οι συμμετέχοντες (τα μέρη) σε μια σχέση πρέπει να έχουν κοινή 

φιλοσοφία γύρω από την ανάπτυξη της σχέσης, αναγνωρίζοντας την αμοιβαία 

αλληλεξάρτησή τους. Επιπρόσθετα, οι συνεργάτες πρέπει να αντιλαμβάνονται το 

γεγονός ότι μια αδύναμη σχέση μπορεί εύκολα να προκαλέσει πολλά προβλήματα και 

συγκρούσεις. Πράγματι, οι πιο επιτυχημένες συνανταγωνιστικές σχέσεις αποτελούν 

αληθινές συνεργασίες που πληρούν κάποια προκαθορισμένα κριτήρια. Σύμφωνα με 

τον Zineldin τα κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 

ü Ατομική προθυμία, κίνητρο και στρατηγική εναρμόνιση: Οι συνεργάτες 

πρέπει να έχουν σημαντικό κίνητρο για να συνάψουν σχέση. Διαθέτουν και 

συνεισφέρουν κάτι που έχει αξία. Το κάθε μέρος έχει μια σαφώς αναγνωρίσιμη 

πηγή βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Την ίδια στιγμή, αναπτύσσεται 

όλο και περισσότερο το επίπεδο ανεξαρτησίας. Οι συνεργάτες έχουν ένα κοινό 

μακροπρόθεσμο στόχο και επιθυμούν μια αποδοτική σχέση για να τον πετύχουν. 

 

ü Αλληλεξάρτηση: Οι συνεργάτες έχουν συμπληρωματικά ατού και ικανότητες. 

Κανείς δεν μπορεί να επιτύχει μόνος του ό,τι μπορούν να επιτύχουν και οι δύο 

μαζί ενώ παράλληλα επενδύουν ο ένας στον άλλο για να επιδείξουν το αντίστοιχο 

οικονομικό συμφέρον που έχουν από τη σχέση. Στην ουσία, έχει ανάγκη ο ένας 

τον άλλο. 

 

ü Πολιτιστική εναρμόνιση: Κάθε συνεργάτης φέρνει σε πέρας τις δικές του 

υποσχέσεις και επιδεικνύει συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη. Όλοι οι 

συνεργάτες μπορούν να μοιράζονται τις πληροφορίες και τη γνώσεις που 

απαιτούνται για την προαγωγή και την βιωσιμότητα της σχέσης. Είναι γνωστό 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Συνανταγωνισμός: Απόκτηση Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων στις Νέες Τεχνολογίες  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ 8 

πλέον ότι πολλές συνεργασίες απέτυχαν καθώς οι συνεργάτες δεν δέχτηκαν να 

μοιραστούν τις πληροφορίες και τις γνώσεις τους με τους υπόλοιπους ή δεν 

δέχτηκαν να τοποθετήσουν τους καλύτερους ανθρώπους τους και δεν έδωσαν 

υψηλή προτεραιότητα στη βιωσιμότητα της σχέσης. 

 

ü Οργανωτικές ρυθμίσεις και θεσμοποίηση: Η σχέση επισημοποιείται και οι 

συνεργάτες έχουν καθορίσει τις ευθύνες που αναλαμβάνουν και έχουν 

συμφωνήσει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αντιμετώπισης 

και επίλυσης τυχόν διαφωνιών  και παρεξηγήσεων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα 

κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

 

ü Ενοποίηση και ακεραιότητα: Οι συνεργάτες αναπτύσσουν συνδέσμους και από 

κοινού μεθόδους λειτουργίας. Δημιουργούν ένα αποτελεσματικό σύστημα 

επικοινωνίας μεταξύ πολλών ανθρώπων σε πολλά οργανωτικά επίπεδα. Δεν 

κάνουν κατάχρηση των πληροφοριών που αποκτούν ενώ παράλληλα είναι 

ευέλικτοι και σέβονται ο ένας τον άλλο. Οι συνεργάτες δείχνουν αμοιβαία 

ακεραιότητα και δρουν έντιμα και με τρόπους που δικαιολογούν, προάγουν και 

διατηρούν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και υποχρέωση. 

 

1.1.4 Τα οφέλη μιας συνανταγωνιστικής σχέσης 

 

Οι συνεργάτες σε μια συνανταγωνιστική σχέση μπορούν να δημιουργήσουν νέα αξία 

μειώνοντας παράλληλα το συναλλακτικό κόστος, την αβεβαιότητα και το επίπεδο των 

οικονομικών και πρακτικών κινδύνων που σχετίζονται με την αγορά ή με την από 

κοινού επένδυση. Σε μια τέτοια σχέση υπάρχει μια καλή ευκαιρία πρόσβασης σε 

μεγάλο όγκο πληροφόρησης σε σχέση με κοινές ανάγκες, φιλοδοξίες και σχέδια. Με 

τον τρόπο αυτό παρέχεται ένα ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που 

προέρχεται από την ενδυνάμωση της στρατηγικής συνεργασίας6. Όπως υποστηρίζει ο 

Lamming «η συνεργασία στις σχέσεις που αφορούν στην αλυσίδα προμηθειών 

αποτελεί ξεκάθαρα μια πολύ ισχυρή στρατηγική. Ενθαρρύνει μια από κοινού 

                                                
6 Midrange Systems, April 25 1997, v.10, n.6, p51. 
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προσέγγιση σε προβλήματα και μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις του κόστους και σε 

βελτιώσεις στην ποιότητα»7.  

 

Εντούτοις, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας συνανταγωνιστικής σχέσης 

διαδραματίζουν η αξιοπιστία και η υποχρέωση. Ο αμοιβαία ωφέλιμος 

συνανταγωνισμός ανάμεσα σε προμηθευτές και διανομείς ή εμπόρους επιτρέπει στον 

προμηθευτή να προγραμματίζει τις διαδικασίες παραγωγής και διανομής γνωρίζοντας 

τη ζήτηση αντί να έχει απρόβλεπτες και έκτακτες παραγγελίες. Στις μέρες μας, πολύ 

οργανισμοί συναγωνίζονται μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και δεν δημιουργούν 

ένα απλό ανταγωνισμό από τη δημιουργία επίσημων ή ανεπίσημων στρατηγικών 

συμμαχιών και δικτύων που ποικίλουν από απλές ανταλλαγές τεχνολογίας και 

αγορών μέχρι και μεγάλες βιομηχανικές συμφωνίες. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά 

παραδείγματα: 

§ Apple, IBM και Motorola ως προμηθευτής των computer chips της Apple, 

μια συνεργασία που θα φάνταζε ως κάτι το αδιανόητο πριν από δέκα χρόνια, 

§ IKEA, 

§ Benetton, 

§ IBM, GM και Digital Equipment Corporation. 

Οι εταιρείες αυτές συναγωνίζονται μέσα από στρατηγικές επιχειρηματικές σχέσεις 

και δίκτυα και με αυτό τον τρόπο πέτυχαν ουσιαστική και κερδοφόρα ανάπτυξη. Μια 

βιώσιμη συνανταγωνιστική σχέση παρέχει στους συνεργάτες πολλά πλεονεκτήματα 

και ευκαιρίες8. Για παράδειγμα, μπορούν να δημιουργήσουν μια συμμαχία για να 

αναπτύξουν προγράμματα συνεργασίας πάνω από τα νομικά τους όρια στην έρευνα 

και την ανάπτυξη, την παραγωγή και την από κοινού πρόσβαση. Αυτό θα οδηγήσει σε 

σημαντικά οφέλη όπως: 

ü οικονομίες κλίμακας, 

ü μειωμένο κόστος,  

ü εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,  

ü υψηλά επίπεδα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), 

ü πρόσβαση σε ανώτερη τεχνολογία, 

ü πρόσβαση σε νέες αγορές,  
                                                
7 Lamming, R., Beyond Partnership: Strategies for Innovation and Lean Supply, Prentice-Hall 
International, Hemel Hempstead, 1993. 
8 Juttner, U. and Wehril, H.P., “Relationship marketing from a value system perspective”, in Payne, A. 
(Ed.), Advances in Relationship Marketing, Kogan Page, London, 1995. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Συνανταγωνισμός: Απόκτηση Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων στις Νέες Τεχνολογίες  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ 10 

ü μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον πελάτη και  

ü κέρδος για όλους όσους συμμετέχουν στη συνεργασία9 και  

ü προσφορά στον πελάτη προϊόντων υψηλής ποιότητας σε χαμηλή τιμή10. 

 

1.1.5  Τα αρνητικά στοιχεία μιας συνανταγωνιστικής σχέσης  

 

Πολλοί συγγραφείς επικεντρώνονται μόνο στα οφέλη μιας συνανταγωνιστικής 

σχέσης χωρίς να δίνουν απάντηση στο ερώτημα «μπορούν όλες οι μακροπρόθεσμες 

σχέσεις συνεργασίας να υπόσχονται θετικά αποτελέσματα;». Η απάντηση στο 

ερώτημα αυτό είναι ασφαλώς, ότι η συνεργασία και τα οφέλη που προκύπτουν από 

αυτή μπορεί να αντισταθμιστούν από επιβαρύνσεις και προβλήματα. Έτσι λοιπόν, 

αναπτύσσοντας σχέσεις οι οποίες είναι υπερβολικά συνανταγωνιστικές 

παρουσιάζονται οι ακόλουθες συνέπειες: 

 

Ø Μια συνανταγωνιστική σχέση αποτελεί μια αβέβαιη επένδυση που απαιτεί 

αρκετούς πόρους χωρίς να έχει ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Τίποτα δεν είναι 

βέβαιο και μπορεί να προκύψουν προβλήματα που καταστρέφουν την 

αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την κερδοφορία των 

συνεργατών. Οι αξίες μιας συνεργασίας αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου 

και το μέλλον μιας σχέσης εξαρτάται από το πώς το κάθε μέρος ερμηνεύει και 

επανερμηνεύει διαφορετικές ενέργειες και συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής της σχέσης. Συνεπώς, πέρα από το φανερό χρηματικό κόστος, 

μια στενή σχέση περιλαμβάνει και «κρυφά» κόστη, τα οποία πρέπει επίσης να 

ληφθούν υπόψη.     

 

Ø  Η έλλειψη εμπειρίας από συνεργασίες με νέους συνεργάτες μπορεί να απαιτεί 

περισσότερο χρόνο, προσοχή, προσπάθεια και ενέργεια, κάτι που μπορεί να 

οδηγήσει σε ελλιπή συγκέντρωση στις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

ενός οργανισμού. Σύμφωνα με τους Bengtsson και Kock «υπάρχουν τέσσερις 

διαφορετικοί τύποι συγκρούσεων που μπορούν να απειλήσουν μια 

                                                
9 Meyer H., “My enemy, my friend”, Journal of Business Strategy, September-October 1998, v.19, n.5, 
p.42. 
10 O'Connell T., “Coopetition: The Marriage of Cooperation and Competition”, Robotics World, 
October-November 2001, v.19 i8, p.6. 
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συνανταγωνιστική σχέση: οι συγκρούσεις ρόλων, οι προσωπικές συγκρούσεις, 

οι συγκρούσεις ανάμεσα σε συνεργάτες και οι μεταξύ αυτών συγκρούσεις»11.  

 

Ø Μια στρατηγική συνανταγωνισμού μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλο κόστος 

για τον συντονισμό και τον έλεγχο των στρατηγικών συνεργασίας και 

ανταγωνισμού. Απαιτούνται χρόνος και πόροι για να αποκτήσει πληροφορίες 

ο ένας συνεργάτης για τον άλλο, για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων με 

τους ενδεχόμενους συνεργάτες και για τις εκάστοτε απαραίτητες προσαρμογές 

για τη διατήρηση και την προαγωγή της σχέσης. 

 

Ø Οι τεχνολογικές, οικονομικές, πολιτισμικές, ψυχολογικές και διοικητικές 

προσαρμογές απαιτούν κινητικότητα των πόρων ενώ η προβλεπόμενη 

ανταπόδοση από μια τέτοια επένδυση είναι αβέβαιη. 

 

Ø Πολλές φορές η κατανομή των δραστηριοτήτων και η παραχώρηση του 

ελέγχου κάποιων πόρων φαίνεται να αποτελούν ούτε λίγο ούτε πολύ 

αυτόματες συνέπειες των στενών σχέσεων και υποδηλώνουν σε κάποιο βαθμό 

την έλλειψη ελευθερίας.    

 

Ø Μια συνανταγωνιστική σχέση μπορεί να μη διευθύνεται σωστά με 

αποτέλεσμα να χάνονται ευκαιρίες στρατηγικής σημασίας. Συχνά, οι 

παραγωγοί και οι διανομείς έχουν αντικρουόμενους αντικειμενικούς στόχους. 

Ο κατασκευαστής μπορεί να μην πιστεύει ότι ο διανομέας δεν είναι αρκετά 

αποτελεσματικός ή δεν επιδιώκει να αποκτήσει νέους πελάτες.  

 

Ø Η δύναμη και η εξάρτηση αποτελούν και αυτές πηγές συγκρούσεων. Το ένα 

μέρος μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογική, πολιτική, χρηματική και 

συναισθηματική του δύναμη προκειμένου να αναγκάσει το άλλο μέρος να 

δράσει με τέτοιο τρόπο που να αποφέρει, το καλύτερο για το πρώτο, 

οικονομικό συμφέρον. Αν ένας έμπορος εξαρτάται από έναν  παραγωγό ή από 

λίγους κατασκευαστές τότε ο έμπορος αυτός μπορεί να υποχρεωθεί να 

                                                
11 Bengtsson, M. and Kock, S., “Tension in co-opetition, C&C”, paper presented at the 1st International 
Conference on Cooperation & Competition, Vaxjo University, Vaxjo, 8-10 November 2000.  
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αποδεχθεί υπερβολική λογιστική απογραφή και να έχει μεγαλύτερο κόστος. 

Αν ένας παραγωγός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον διανομέα μπορεί να 

χάσει την επαφή με τους τελικούς πελάτες.   

 

Ø Αν οι οργανισμοί εξαρτώνται περισσότερο από τα άλλα μέρη ενδέχεται να 

γίνουν περισσότερο τρωτοί. Οι πολύ στενές συνανταγωνιστικές σχέσεις 

μπορούν να μειώσουν την ευελιξία ενός οργανισμού δεσμεύοντάς τον να 

χρησιμοποιεί συγκεκριμένη τεχνολογία. 

 

Ø Ο πολύ στενός συνανταγωνισμός μπορεί εύκολα να αποτελέσει εμπόδιο στην 

προσπάθεια κάποιου συνεργάτη να εγκαταλείψει τη σχέση. Αν ο ένας 

συνεργάτης επιθυμεί για οποιοδήποτε λόγο να εγκαταλείψει τη σχέση και ο 

άλλος να μην επιθυμεί το ίδιο, ο πρώτος μπορεί να νοιώσει προδομένος από 

την προοπτική να χάσει τις επενδύσεις που έκανε σε αυτή τη σχέση. Πολλοί 

υπεργολάβοι που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις υπεργολαβικές 

εταιρείες μπορεί να παρουσιάσουν οικονομικές δυσκολίες οι οποίες δεν 

οφείλονται σε δική τους αναποτελεσματικότητα ή έλλειψη παραγωγικότητας 

αλλά σε προβλήματα των πελατών τους.  

 

Οι μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές σχέσεις δεν συνεπάγονται μόνο οφέλη αλλά 

επιφέρουν και πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν το 1996 μειώθηκε ο όγκος 

των πωλήσεων της IKEA, πολλοί από τους στρατηγικούς της συνεργάτες στη 

Σουηδία και τη Δανία πτώχευσαν12. Η συμμαχία μεταξύ KLM και Northwestern 

Airlines δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και θεωρήθηκε αποτυχία καθώς η KLM 

επένδυσε $400 δισεκατομμύρια στη σχέση αυτή και το αποτέλεσμα ήταν μεγάλες 

απώλειες και για τους δύο συνεργάτες13. 

 

1.1.6 Συμπεράσματα 

 

Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων συνανταγωνιστικών σχέσεων από τους οργανισμούς 

του μέλλοντος απαιτεί ηθικά και δίκαια επίπεδα, καθώς και αρκετή εμπιστοσύνη και 
                                                
12 Billing, A., “ΙΚΕΑ  tappar marki Sverige – Raset tvingar tillverkare i konkurs”, Dagens Industri, 
July 19, 1996, p. 7. 
13 Alexander, K.L. and Payne, S., “US Air: this ‘dog’ may be having its day – the linkup with 
BA is working and Wall Street is impressed”, Business Week, June 21, 1993, pp. 74-76. 
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υπομονή χωρίς να προσπαθούν οι συνεργάτες να εκμεταλλευθούν τα βραχυπρόθεσμα 

κέρδη εις βάρος των μακροπρόθεσμων οφελών. Όπως υποστηρίζει ο Zineldin «η 

δημιουργία και η διατήρηση μιας επιτυχημένης συνανταγωνιστικής σχέσης 

παραλληλίζεται με το γάμο»14. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια περίοδος ερωτοτροπίας όπου 

και τα δύο μέρη προσπαθούν να γνωριστούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

τελετή, η υπογραφή δηλαδή του επιχειρηματικού συμβολαίου, το οποίο δένει και τα 

δύο μέρη σε συγκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Οι συγκρούσεις μπορεί να 

εμφανισθούν σε εύθετο χρόνο και μπορούν να επιλυθούν εάν ο μηχανισμός είναι 

σαφής και είναι αποτέλεσμα συμφωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει αφορμή για 

διαζύγιο από το ένα μέρος στο άλλο. Πολύ συχνά, οι συνανταγωνιστικές σχέσεις δεν 

λειτουργούν σύμφωνα με όσα έχουν σχεδιάσει τα μέρη της αλλά από την άλλη δεν 

υπάρχει μέλλον για έναν οργανισμό χωρίς σχέσεις. Οι μελλοντικοί συνεργάτες σε μια 

τέτοια σχέση πρέπει να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις όπως και τα οφέλη  και να 

έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, πρέπει να 

εργαστούν σκληρά σφυρηλατώντας μια επιτυχημένη και βιώσιμη συμμαχία.   

 

1.2 Τα συμπληρωματικά προϊόντα και η περίπτωση της Intel 

 

Στο επιχειρηματικό παιχνίδι δεν συμμετέχουν μόνο οι πελάτες οι προμηθευτές και 

ανταγωνιστές αλλά και αυτοί που παρέχουν συμπληρωματικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Σύμφωνα με τους B.Nalebuff και A.Brandenburger15 τα συμπληρωματικά 

προϊόντα μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ της επιχειρηματικής επιτυχίας και 

της αποτυχίας. Ένα κλασικό παράδειγμα συμπληρωματικών προϊόντων αποτελεί το 

υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με 

ταχύτερο υλικό, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αναβαθμισμένο και πιο 

ισχυρό λογισμικό. Με ισχυρότερο λογισμικό καλούνται τώρα να προμηθευτούν όλο 

και πιο ταχύ υλικό. Για παράδειγμα, τα Windows XP έχουν μεγαλύτερη αξία σε έναν 

υπολογιστή Pentium 4 παρά σε έναν Pentium 3. Αντίστοιχα, ένα τσιπάκι Pentium έχει 

μεγαλύτερη αξία για κάποιον που έχει τα Windows XP παρά για κάποιον που δεν τα 

έχει. 

 

                                                
14 Zineldin M., “Co-opetition: the organisation of the future”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 
22 No. 7, 2004, pp. 781. 
15 Brandenburger A., Nalebuff  B., ό.π. 
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1.2.1 Η συμπληρωματική σκέψη   

 

Η ιδέα των συμπληρωματικών προϊόντων είναι παγκόσμια. Ένα προϊόν που 

συμπληρώνει το άλλο αποτελεί στην ουσία ένα προϊόν που κάνει το πρώτο πιο 

ελκυστικό όπως, για παράδειγμα, οι τηλεοράσεις και τα βίντεο, τα αυτοκίνητα και τα 

δανειοδοτικά προγράμματα, το Internet και οι γραμμές ADSL, τα εμπορικά κέντρα 

και οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Με τα συμπληρωματικά προϊόντα υπάρχει 

πάντα ανταπόδοση. Όπως οι ασφάλειες αυτοκινήτων συμπληρώνουν τα νέα 

αυτοκίνητα έτσι και τα νέα αυτοκίνητα συμπληρώνουν τις ασφάλειες. Όσα 

περισσότερα αυτοκίνητα αγοράζονται τόσο περισσότερες ασφάλειες αγοράζονται 

κυρίως για κλοπή και ατυχήματα.  

 

Πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται πολλές φορές στην αποτυχία καθώς έχουν 

προβλήματα σχετικά με τα συμπληρωματικά προϊόντα16. Το σύστημα video Βetamax 

της Sony, αν και υπερτερεί τεχνικά του VHS απέτυχε λόγω της έλλειψης ταινιών σε 

φόρμα Betamax. Επιπρόσθετα, και σε πολλές μεγάλες πόλεις τα καταστήματα του 

εμπορικού κέντρου παρουσιάζουν σημαντική μείωση του όγκου των πωλήσεων γιατί 

μειώθηκαν οι χώροι στάθμευσης από τη δημιουργία μεγάλων πεζόδρομων και 

παιδότοπων. Αν οι επιχειρήσεις των αστικών κέντρων είχαν λάβει κάποια  μέτρα για 

τις απαραίτητες συμπληρωματικές υπηρεσίες, δεν θα αντιμετώπιζαν παρόμοια 

προβλήματα.  

 

Το πρόβλημα της έλλειψης συμπληρωματικών προϊόντων λαμβάνει τεράστιες 

διαστάσεις. Το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν κυρίως χώρες του Τρίτου Κόσμου 

και αρκετά κράτη που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση μιας και η τύχη τους εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τα συμπληρωματικά προϊόντα. Για να ξεκινήσει τις εργασίες 

της μια βιομηχανία χρειάζεται και τις συμπληρωματικές βιομηχανίες και αυτές με τη 

σειρά τους χρειάζονται την πρώτη βιομηχανία για να κάνουν τη δική τους αρχή. Σε 

αυτό το σημείο τίθεται το ερώτημα «η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα» και 

δυστυχώς τα πάντα πρέπει να αρχίζουν μαζί αλλιώς τίποτα δεν θα άρχιζε ποτέ. Γι’ 

                                                

16 Brandenburger A. Nalebuff B., “Laurel Without Hardy? A Lesson for Business”, The New York 
Times, August 18, 1996. 
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αυτό το λόγο μερικές αναπτυσσόμενες οικονομίες σημειώνουν μια ταχύτατη 

εξελικτική πορεία ενώ άλλες καθυστερούν. 

 

Τα συμπληρωματικά προϊόντα μας κατευθύνουν προς τη «συμπληρωματική σκέψη» 

σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να κοιτάζουμε πρώτα πως μπορούμε να κάνουμε 

την πίτα μεγαλύτερη, αντί να καβγαδίζουμε συνέχεια με τους ανταγωνιστές μας για 

μια πίτα που δεν πρόκειται να μεγαλώσει. Συνεπώς, για να επωφεληθεί κάποιος 

οργανισμός από τη «συμπληρωματική σκέψη» πρέπει να επικεντρώνεται στη 

δημιουργία μιας πιο μεγάλης πίτας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του νέων 

συμπληρωματικών προϊόντων ή τη μείωση του κόστους και την ευρύτερη διάδοση 

του εκείνων που ήδη «συμπαρίστανται» στην παραγωγή του17.  

 

1.2.2 Η περίπτωση της Intel 

 

Η Intel αποτελεί μια καθαυτού ανταγωνιστική εταιρεία. Ο γενικός διευθυντής της 

εταιρείας Andy Grove έχει κάνει τη γνωστή εντυπωσιακή δήλωση: «Μόνο οι 

παρανοϊκοί επιβιώνουν».18 Η Intel δεν σκέφτεται μόνο τους ανταγωνιστές καθώς έχει 

μπει και η ίδια στο παιχνίδι των συμπληρωματικών προϊόντων. Όπως αναφέραμε, η 

Microsoft κερδίζει όταν η Intel αναπτύσσει ταχύτερους επεξεργαστές και η Intel 

κερδίζει όταν η Microsoft αναπτύσσει όλο και περισσότερο το λογισμικό της. Από 

την πλευρά της όμως η Intel πιστεύει πως η ανάπτυξη του λογισμικού της Microsoft 

δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα επιθυμούσε. Όπως υποστηρίζει ο Andy Grove: «η 

Microsoft δεν μοιράζεται μ’ εμάς την ίδια αίσθηση επείγουσας ανάγκης να 

κατασκευάσει έναν βελτιωμένο Η/Υ. Ο τυπικός Η/Υ δεν εκμεταλλεύεται στο έπακρο 

τις δυνατότητες των μικροεπεξεργαστών μας. ... Απλώς δεν είναι τόσο καλός όσο θα 

έπρεπε, κάτι που είναι αρνητικό για τους πελάτες μας».       

 

Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμογές λογισμικού δεν εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα 

υπάρχοντα τσιπ τότε η Intel θα πρέπει να αναζητήσει κάτι άλλο που θα το κάνει. 

Διαφορετικά, οι πελάτες δε θα νοιώθουν τη συνεχή ανάγκη για αναβάθμιση των 

συστημάτων τους. Κι αν δεν συνεχιστεί η αναβάθμιση των συστημάτων, όχι μόνο θα 
                                                
17 Brandenburger A., Nalebuff  B., ό.π., σ.34. 
18 Fortune, “Why Andy Grove can't stop”, July 10, 1995 v1.32 n1 p.88, βλ. Επίσης και Grove, Andrew 
S., “Only the Paranoid Survive: How to Exploit the Crisis Points That Challenge Every Company and 
Career”, New York: Currency/Doubleday, 1996. 
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διαβρωθεί η αγορά αλλά οι άλλοι κατασκευαστές ηλεκτρονικών επεξεργαστών όπως 

AMD, Cyrix και NexGen θα καλύψουν το κενό που θα δημιουργηθεί. 

 

1.3 Το Δίκτυο Αξιών  

 

Θεωρώντας ότι επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελούν παιχνίδι τότε οι παίκτες 

του θα είναι: οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές και αυτοί που προσφέρουν 

τα συμπληρωματικά προϊόντα τους και τους ονομάζουμε συμπληρωτές. O 

συμπληρωτής είναι ουσιαστικά το αντίθετο του ανταγωνιστή. Για την απεικόνιση του 

επιχειρηματικού παιχνιδιού θα χρειαστεί ένας σχηματικός χάρτης. Ο χάρτης αυτός, το 

Δίκτυο Αξιών των Brandenburger και Nalebuff, περιλαμβάνει όλους τους παίκτες και 

τις μεταξύ τους σχέσεις και κάθε επιχείρηση έχει το δικό της δίκτυο αξιών το οποίο 

διαμορφώνεται ανάλογα με την εκάστοτε επιχείρηση. Όπως εμφανίζεται στο 

διάγραμμα 1, το Δίκτυο Αξιών, αναγνωρίζει την ύπαρξη τεσσάρων ομάδων (παικτών) 

που επηρεάζουν την πορεία μιας επιχείρησης: 

i) Οι πελάτες, 

ii) Οι προμηθευτές,  

iii) Οι ανταγωνιστές και 

iv) Οι συμπληρωτές. 

 

Το Δίκτυο Αξιών αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση του «Μοντέλου των 

Πέντε Δυνάμεων» του Porter και αναγνωρίζει τη σημασία των συμπληρωματικών  

όπως επίσης και των ανταγωνιστικών προϊόντων. Το μοντέλο αυτό επικεντρώνεται 

στους τέσσερις παίκτες του επιχειρηματικού παιχνιδιού που επηρεάζουν το 

περιβάλλον μάρκετινγκ της επιχείρησης -οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές 

και οι συμπληρωτές. Οι παίκτες αυτοί περιγράφονται με παρόμοιους όρους και στο 

«Μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων» του Porter. 
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ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ                              ΕΤΑΙΡΕΙΑ                         ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΕΣ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

Διάγραμμα 1.1: Το Δίκτυο Αξιών (Πηγή: Brandenburger και Nalebuff 1996). 

 

Στον κάθετο άξονα του Δικτύου αξιών βρίσκονται οι πελάτες και οι προμηθευτές της 

επιχείρησης. Τα αγαθά, όπως οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ρέουν 

από τους προμηθευτές στην εταιρεία και οι υπηρεσίες ρέουν από την εταιρεία στους 

πελάτες της. Τα χρήματα ρέουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τους πελάτες 

στην εταιρεία και από την εταιρεία στους προμηθευτές. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε 

τους ανταγωνιστές και τους συμπληρωτές της επιχείρησης.  

 

Σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff «ένας παίκτης είναι ανταγωνιστής σας 

εάν οι πελάτες σας εκτιμούν λιγότερο το προϊόν σας όταν έχουν στη διάθεσή τους το 

προϊόν ενός άλλου παίκτη, παρά όταν έχουν μόνο το δικό σας προϊόν». Η Coca-Cola 

και η Pepsi Cola είναι ανταγωνιστές. Το ίδιο ισχύει και για τις American Airlines και 

Delta Airlines. Εκτιμάμε πολύ λιγότερο μια Pepsi αν έχουμε μόλις πιει μια Coca-

Cola, παρά αν δεν είχαμε κορέσει καθόλου τη δίψα μας. Έτσι λοιπόν, η Coca-Cola 

δεν έχει τίποτα να δώσει στην Pepsi Cola. Αντίστοιχα, ελάχιστα μας απασχολεί αν 

έχουμε αγοράσει εισιτήριο με την  Delta Airlines ή American, όταν είμαστε ήδη στον 

αέρα. Σύμφωνα με την κλασική προσέγγιση οι ανταγωνιστές είναι οι υπόλοιπες 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο, οι 

επιχειρήσεις δηλαδή που παράγουν προϊόντα παρόμοια με τα δικά μας από 

κατασκευαστικά ή μηχανολογικά. Για να αναγνωρίσει κανείς  τους ανταγωνιστές του 

θα πρέπει, ξανά, να φανταστεί το εαυτό του στη θέση του πελάτη. Επομένως, θα 

πρέπει να αναρωτηθεί: «Τι άλλο θα μπορούσαν να αγοράσουν οι πελάτες μου που θα 

τους έκανε να εκτιμήσουν λιγότερο το προϊόν μου; Πώς αλλιώς θα μπορούσαν οι 
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πελάτες μου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους;». Με τον τρόπο αυτό θα έχει μια 

ευρύτερη και πιο συγκεκριμένη λίστα με τους ανταγωνιστές του.  

 

Σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff «ένας παίκτης είναι συμπληρωτής σας 

αν οι πελάτες σας εκτιμούν περισσότερο το προϊόν σας όταν έχουν στη διάθεσή τους 

το προϊόν του άλλου παίκτη, παρά όταν έχουν μόνο το δικό σας προϊόν». Συνεπώς, η 

Volkswagen Group (VW), εταιρεία αυτοκινήτων, και η Alliance, ασφαλιστική 

εταιρεία, είναι συμπληρωτές. Οι πελάτες εκτιμούν τα καινούργια αυτοκίνητα 

περισσότερο όταν έχουν  ασφάλεια που καλύπτει κλοπή και φθορές από ατυχήματα, 

απ’ όταν δεν έχουν, και αντιστρόφως. Η μέθοδος για να εντοπίσει κανείς τους 

συμπληρωτές της επιχείρησής του είναι να βάλει τον εαυτό του στη θέση του πελάτη 

και να αναρωτηθεί: «Τι άλλο θα μπορούσαν να αγοράσουν οι πελάτες μας για να 

εκτιμήσουν καλύτερα το προϊόν μας;» 

     

Το πάνω μέρος του Δικτύου Αξιών αφορά στους πελάτες και το κάτω μέρος στους 

προμηθευτές. Το παιχνίδι για τους προμηθευτές και για τους πελάτες έχει δύο 

πλευρές. Οι παίκτες μπορεί να μας συμπληρώνουν ή να μας ανταγωνίζονται στην 

προσέλκυση των αγαθών των προμηθευτών και έχουμε τους ακόλουθους ορισμούς. 

 

«Ένας παίκτης είναι συμπληρωτής μας όταν είναι περισσότερο ελκυστικό για έναν 

προμηθευτή να μας προμηθεύσει με αγαθά ενώ προμηθεύει ταυτόχρονα και τον άλλο 

παίκτη, παρά όταν προμηθεύει μόνο εμάς». 

 

«Ένας παίκτης είναι ανταγωνιστής μας όταν είναι λιγότερο ελκυστικό για έναν 

προμηθευτή να μας προμηθεύσει με αγαθά ενώ προμηθεύει ταυτόχρονα και τον άλλο 

παίκτη, παρά όταν προμηθεύει μόνο εμάς»19. 

 

Ο ανταγωνισμός για τους προμηθευτές δεν περιορίζεται μόνο σε ένα κλάδο. Για 

παράδειγμα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι προμηθευτές και ο ανταγωνισμός 

για την προσέλκυση των πόρων τους πραγματοποιείται σε μια παγκόσμια αγορά. Οι 

εργαζόμενοι μιας επιχείρησης αποτελούν και αυτοί τους προμηθευτές της. Η 

επιχείρηση πληρώνει τους εργαζομένους για να παρέχουν την πραγματογνωμοσύνη, 

                                                
19 Brandenburger A., Nalebuff  B., ό.π., σ.40. 
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την εργασία και τον χρόνο τους. Ο ανταγωνισμός για την «προμήθεια» εργαζομένων 

λαμβάνει χώρα και αυτός πέρα από τα στενά όρια ενός κλάδου καθώς παρατηρούμε 

ότι επιχειρήσεις που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας τυχαίνει 

να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προμηθευτούν τους καλύτερους 

μεταπτυχιακούς τιτλούχους. 

 

Πολλές επιχειρήσεις είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστές και συμπληρωτές σε σχέση 

με τους προμηθευτές. Η Compaq και η Dell, για παράδειγμα, ανταγωνίζονται για τον 

περιορισμένο αριθμό των καινούργιων επεξεργαστών της Intel. Αλλά και οι δύο 

εταιρείες είναι και συμπληρωτές σε σχέση με την Intel. Μαζί με το κόστος ανάπτυξης 

και την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου η Intel επένδυσε πάνω από ένα δισ. 

δολάρια για τη δημιουργία του επεξεργαστή του μέλλοντος. Η Intel κατάφερε να 

μοιράσει το κόστος ανάμεσα στην Compaq και την Dell και σε όλους τους άλλους 

κατασκευαστές hardware. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πληρώσει ο καθένας τους 

λιγότερα για να έχει έναν επεξεργαστή της Intel στο προϊόν του.  

 

Στη σημερινή οικονομία της γνώσης οι συμπληρωματικές πρακτικές από την πλευρά 

της προμήθειας τείνουν να γίνουν ο κανόνας. Πραγματοποιείται μια μεγάλη 

προκαταβολική επένδυση στη γνώση για την παραγωγή κάποιου προϊόντος και τότε 

το μεταβλητό κόστος είναι σχετικά μέτριο. Έτσι λοιπόν, μας δίνεται μια τεράστια 

ώθηση καθώς όσα περισσότερα άτομα επιθυμούν ένα προϊόν που βασίζεται στη 

γνώση και στην εμπειρία, τόσο πιο εύκολο γίνεται να το προσφέρουμε. Στην 

περίπτωση του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των φαρμάκων, το 

μεγαλύτερο μέρος του κόστους συγκεντρώνεται στα αρχικά στάδια της δημιουργίας 

του προϊόντος και από εκεί και  πέρα τα υπόλοιπα είναι εύκολο κέρδος. Αν λάβουμε 

ως παράδειγμα την περίπτωση της Microsoft παρατηρούμε ότι όλο το πραγματικό 

κόστος συγκεντρώνεται στην πνευματική εργασία για να καταστρωθεί ο κώδικας 

σχεδίου για ένα νέο πρόγραμμα. Η αντιγραφή των δίσκων έχει μηδαμινό κόστος. 

Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η αγορά, τόσο πιο πολλοί μπορούν να μοιραστούν 

τα έξοδα ανάπτυξης. Το πρόγραμμα που απευθύνεται στη μαζική αγορά είναι 

καλύτερο και φθηνότερο από αυτό που θα μπορούσε να παραγγείλει ένα άτομο 

αποκλειστικά για τον εαυτό του. Με αυτό τον τρόπο λειτουργούν οι αγορές για 

προϊόντα που στηρίζονται στη γνώση. 
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Το Δίκτυο Αξιών φανερώνει δύο βασικές συμμετρίες στο επιχειρηματικό παιχνίδι 

στον κάθετο άξονα οι πελάτες και οι προμηθευτές παίζουν συμμετρικούς ρόλους. 

Είναι ισότιμοι συνάδελφοι στη δημιουργία της αξίας αν και αυτή η συμμετρία δεν 

αναγνωρίζεται πάντα. Πολλές φορές, ο κόσμος δεν κατανοεί ότι η συνεννόηση με 

τους προμηθευτές είναι τόσο ζωτικής σημασίας όσο και ο σεβασμός προς τις 

απαιτήσεις του πελάτη. Σήμερα, έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό ότι οι σχέσεις με 

του προμηθευτές είναι εξίσου σημαντικές όσο και οι σχέσεις με τους πελάτες. Το 

Δίκτυο Αξιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αντίληψης αυτής και 

οδηγεί σε πιο παραγωγικές συζητήσεις με απώτερο σκοπό τη δημιουργία της 

μεγαλύτερης δυνατής πίτας. Για να είναι εφικτό όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να 

υπάρχει ισότητα και κανείς απολύτως δεν πρέπει να θεωρεί ότι κατέχει τα πρωτεία. 

Αν για παράδειγμα, ο πελάτης ζητά μια ειδική εξυπηρέτηση, όπως μια έκτακτη 

παράδοση, αλλά δεν είναι πρόθυμος να πληρώσει αρκετά ώστε να αποζημιώσει τους 

εργάτες για το χαμένο Σαββατοκύριακο, τότε η ικανοποίηση αυτής της παραγγελίας 

όχι μόνο δεν θα δημιουργήσει αξία αλλά θα την καταστρέψει. Δεν έχει πάντα δίκιο ο 

πελάτης. Οι υπάλληλοι έχουν και αυτοί δικαιώματα. 

 

Στον οριζόντιο άξονα υπάρχει η συμμετρία συμπληρωτών και ανταγωνιστών.  

Παρατηρούμε ότι η μοναδική διαφορά είναι ότι ενώ στον ορισμό των συμπληρωτών 

αναφέρουμε «περισσότερο», στον ορισμό του ανταγωνιστή μιλάμε για «λιγότερο». Σε 

εννοιολογικό επίπεδο ο συμπληρωτής είναι απλώς το αντικαθρέφτισμα του 

ανταγωνιστή. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται πως όλοι βλέπουμε το ίδιο καλά τα 

αντικαθρεφτίσματα. 

 

Σχετικά λοιπόν με τις συμμετρίες στο Δίκτυο Αξιών οι πελάτες και οι προμηθευτές 

παίζουν συμμετρικούς ρόλους. Οι ανταγωνιστές και οι συμπληρωτές 

αντικαθρεφτίζονται20. Αρκετά συχνά, συνηθίζουμε να δίνουμε βάρος σε μια μόνο 

πλευρά της επιχείρησής μας παραβλέποντας τις άλλες. Το Δίκτυο Αξιών έχει 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να ισορροπεί τα πράγματα. Παρουσιάζει και τους τέσσερις 

τύπους των παικτών με τους οποίους μια εταιρεία είναι σε σχέσεις αλληλεπίδρασης 

και τονίζει τις συμμετρίες μεταξύ τους- τις συμμετρίες ανάμεσα στους πελάτες και 

τους προμηθευτές, ανάμεσα στους ανταγωνιστές και τους προμηθευτές.         

                                                
20 Brandenburger A., Nalebuff B., ό.π., σ. 44. 
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1.4 Πολλαπλοί ρόλοι 
 

Τα άτομα που συμμετέχουν στο επιχειρηματικό παιχνίδι μπορούν να υποδυθούν 

παράλληλα περισσότερους από έναν ρόλους κάνοντας το παιχνίδι αρκετά πιο 

περίπλοκο. Το Δίκτυο Αξιών μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε τους ρόλους κάθε παίκτη 

αποφεύγοντας το χάος από τυχόν παρερμηνείες ή παρεξηγήσεις αυτών.  

 

Στο Δίκτυο Αξιών συνηθίζεται ο ίδιος παίκτης να παίζει πολλαπλούς ρόλους.  

σύμφωνα με παράδειγμα των Hammel και Prahalad: «Σε κάθε δεδομένη στιγμή, η 

AT&T μπορεί να θεωρήσει τη Motorola είτε προμηθευτή είτε αγοραστή είτε 

ανταγωνιστή είτε συνεταίρο»21.  Μια θέση στο Δίκτυο Αξιών λοιπόν αντιπροσωπεύει 

απλά ένα ρόλο που παίζεται από κάποιον. Ο ίδιος παίκτης μπορεί να έχει πολλούς 

ρόλους.  

 

Κάθε παίκτης συνηθίζει να αντιμετωπίζει το επιχειρηματικό παιχνίδι ως πόλεμο στον 

οποίο ακόμα και όταν οι απέναντί του παίκτες είναι ταυτόχρονα ανταγωνιστές και 

συναγωνιστές του, τείνει να τους βλέπει ως επίφοβους ανταγωνιστές και τους μάχεται 

αναλόγως. Οι Brandenburger και Nalebuff υποστηρίζουν ότι «βλέπουμε το σατανικό 

Μίστερ Χάιντ και αγνοούμε τον καλό Δρ. Τζέκυλ». Αυτό γίνεται γιατί θεωρούμε ότι 

τα πάντα για μας σχετίζονται με τον ανταγωνισμό και όχι με τη συμπλήρωση. Μια 

τέτοια θεώρηση μας οδηγεί αναπόφευκτα στην υπόθεση ότι όταν οι καταναλωτές 

αγοράζουν το προϊόν κάποιου άλλου, είναι λιγότερο πιθανόν να αγοράσουν το δικό 

μας προϊόν. Υπάρχει και η υπόθεση σύμφωνα με την οποία όταν οι προμηθευτές 

προσφέρουν παραγωγικούς πόρους σε κάποιον άλλο, είναι λιγότερο ικανοί να 

προμηθεύσουν εμάς. Ουσιαστικά, δίνουμε σε όλα μια ανταγωνιστική διάσταση. 

Για παράδειγμα, τα παραδοσιακά βιβλιοπωλεία αντιμετωπίζουν τις ηλεκτρονικές 

εκδόσεις και το Internet ως τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους. Βλέπουν και αυτοί 

τη μια όψη του νομίσματος. Τα βιβλιοπωλεία δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι 

πωλήσεις σε έναν τομέα μπορεί να επιφέρουν αύξηση της ζήτησης σε έναν άλλο. 

Όπως υποστηρίζει ο γενικός διευθυντής της McGraw-Hill, Joseph L. Dionne: «Σε 

                                                
21 Hammel G., Prahald C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Publishing, Boston, 
1994. 
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δέκα περιπτώσεις που έτυχε να κυκλοφορήσουμε μια ηλεκτρονική έκδοση…η ζήτηση 

για την έντυπη έκδοση αυξήθηκε ταυτόχρονα»22.  

 

Σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε 

τον Δρ Τζέκιλ και τον Μίστερ Χάιντ, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τους 

συμπληρωτές όσο και τους ανταγωνιστές μας: «ξεκινάμε με την προκατάληψη ότι 

κάθε νέος παίκτης είναι ανταγωνιστική απειλή. Πολλοί όμως παίκτες είναι δεν είναι 

μόνο ανταγωνιστές σας∙ παράλληλα σας συμπληρώνουν. Τα μάτια σας δεκατέσσερα 

λοιπόν για ευκαιρίες συμπλήρωσης και ανταγωνιστικές απειλές»23. 

 

1.5 Δημιουργία αγορών  

 

Πολλές φορές φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές μεταξύ 

τους εγκαθίστανται κυριολεκτικά η μια δίπλα στη άλλη. Τα καταστήματα ρούχων σε 

κεντρικούς δρόμους της πόλης, τα βιβλιοπωλεία και οι καφετερίες που είναι κοντά σε 

πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στην περίπτωση αυτή εξήγηση δίνει το γεγονός ότι οι ίδιοι 

οι παίκτες μπορεί να είναι παράλληλα ανταγωνιστές και συμπληρωτές. Τα 

βιβλιοπωλεία στο ΤΕΙ Αθηνών επιλέγοντας να εγκατασταθούν το ένα κοντά στο 

άλλο, λειτουργούν επίσης συμπληρωματικά το κάθε ένα ως προς το άλλο. Οι 

αγοραστές -κυρίως φοιτητές- αντί να χρειάζεται να επιλέξουν εκ των προτέρων σε 

ποιο κατάστημα θα πάνε, θα επισκεφτούν την περιοχή γύρο από το ΤΕΙ να 

περιεργαστούν τα διάφορα βιβλιοπωλεία και να κάνουν την επιλογή τους αφού θα 

έχουν πρώτα ενημερωθεί. Κι επειδή αυτή η κατάσταση εξυπηρετεί τους πελάτες, 

ξεκινούν πιο πρόθυμοι και πιο αποφασισμένοι να καταλήξουν στην αγορά ενός 

βιβλίου. Επιπλέον αισθάνονται πιο ασφαλείς για την καλή ποιότητα της μελλοντικής 

αγοράς τους. Το βιβλιοπωλείο στο οποίο τελικά θα πραγματοποιήσουν την αγορά 

τους δεν έχει περιθώρια να ξεγελάσει τους πελάτες του καθώς οι φερέγγυοι και καλοί 

ανταγωνιστές είναι δίπλα και περιμένουν την ευκαιρία. Επίσης οι αγοραστές θα είναι 

πιο πρόθυμοι να αγοράσουν π.χ. ένα ξενόγλωσσο επιστημονικό βιβλίο από ένα 

κατάστημα, αν μπορούν παράλληλα να βρουν και ένα λεξικό με συγκεκριμένους 

επιστημονικούς όρους για να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενό του κάτι που 

μπορεί να γίνει με μια επίσκεψη σε κάποιο από τα διπλανά βιβλιοπωλεία. 
                                                
22 Westheimer M., Publishers Weekly, 28 August, 1995, p.35. 
23 Brandenburger A., Nalebuff B.,  ό.π. 
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Είτε γίνεται αναφορά σε βιβλιοπωλεία, καταστήματα ρούχων, καφετέριες, η 

συγκέντρωση σε μια περιοχή δημιουργεί τη συμπληρωματικότητα, η οποία συμβάλει 

σημαντικά στην ανάπτυξη της αγοράς, όσο και αν προκαλείται έντονος ανταγωνισμός 

για τη μοιρασιά της πίττας. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις είναι συμπληρωτές όσον αφορά 

στη δημιουργία της αγοράς και ανταγωνιστές όσον αφορά στην κατανομή της 

αγοράς. 

 

1.6 Η Κυβέρνηση 

 

Ένα κλασικό παράδειγμα παίκτη με περισσότερες από μια θέσεις στο Δίκτυο Αξιών 

αποτελεί η κυβέρνηση. Το κράτος, ανάλογα με το πώς το αντιλαμβανόμαστε, 

εμφανίζεται στο ρόλο του πελάτη, του προμηθευτή, του ανταγωνιστή ή του 

συμπληρωτή. Διαδραματίζει επίσης, κι ένα σημαντικό παρασκηνιακό ρόλο24. 

 

Όταν το κράτος αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες, είναι πελάτης σαν όλους τους άλλους 

και μάλιστα από τους μεγαλύτερους. Στο ρόλο του πελάτη, το κράτος παραγγέλνει 

την κατασκευή νέων δρόμων, γεφυρών, οικοδομημάτων, φυλακών. Αγοράζει 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση. Προμηθεύεται τεράστιες ποσότητες 

στρατιωτικού εξοπλισμού. Το κράτος είναι επίσης και προμηθευτής καθώς μεταξύ 

άλλων παρέχει άδειες εξόρυξης πετρελαίου και μετάλλων, άδειες ξυλείας και άδειες 

χρήσης του ραδιοφωνικού φάσματος. 

 

Μετά την καταβολή των φόρων, τα διαθέσιμα χρήματα των πολιτών για την αγορά 

άλλων αγαθών ή υπηρεσιών είναι σαφώς λιγότερα. Υπό αυτή την έννοια, το κράτος 

«ανταγωνίζεται» τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για τα χρήματα των πολιτών αν και ο 

«ανταγωνισμός» είναι κάπως μονόπλευρος, εφόσον η καταβολή των φόρων είναι 

υποχρεωτική. Αντίστοιχα, όταν το κράτος προβαίνει σε δανεισμό χρημάτων, 

ανταγωνίζεται τις εταιρείες που αποσκοπούν στην αύξηση του κεφαλαίου. Τα 

κρατικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, ανταγωνίζονται τις ιδιωτικές σχολές.  

 

Την ίδια όμως στιγμή, το κράτος ενεργεί ως συμπληρωτής κάθε επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, μεριμνώντας για τη δημιουργία της βασικής υποδομής και 

                                                
24 Branda D., “How IT companies compete”, Canadian Business Review, Spring 1995, v.22 n1 p.20. 
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επιτηρώντας άγρυπνα την τάξη. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από το 

κράτος για την προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας, για το συγκοινωνιακό 

δίκτυο, τα κοινά δικαστήρια, τη σταθερότητα της νομισματικής αξίας κτλ. Χωρίς τα 

αγαθά αυτά, καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να υλοποιηθεί.  

 

Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι το κράτος παράλληλα με τους συναλλακτικούς 

ρόλους που έχει ως πελάτης, προμηθευτής, ανταγωνιστής και συμπληρωτής το 

κράτος έχει την εξουσία να νομοθετεί και να ρυθμίζει τις συναλλαγές των άλλων 

παικτών.  

 

1.7 Φίλος ή Εχθρός  

 

Συχνά, σε ένα επιχειρηματικό παιχνίδι, μας γεννάται το ερώτημα για το ποιοι είναι οι 

φίλοι μας και ποιοι εχθροί μας. Υπάρχουν τρεις ομάδες που διάκεινται φιλικά 

απέναντί μας και μια εχθρικά. Οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι συμπληρωτές της 

επιχείρησής μας είναι σίγουρα με το μέρος μας, ενώ οι ανταγωνιστές προφανώς όχι. 

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει γιατί ο κάθετος άξονας του δικτύου είναι μίγμα 

συνεργασίας και ανταγωνισμού. Συνεργασία υπάρχει όταν οι προμηθευτές, οι 

εταιρείες και οι πελάτες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία αξίας. 

Ανταγωνισμό έχουμε όταν έρχεται η ώρα να μοιραστεί η πίτα καθώς οι πελάτες από 

τη μια πλευρά πιέζουν για χαμηλότερες τιμές ενώ από την άλλη οι προμηθευτές 

θέλουν και αυτοί το κομμάτι τους. Ο συνανταγωνισμός λοιπόν είναι η θεωρία που 

περιγράφει καλύτερα τις σχέσεις μιας επιχείρησης με τους πελάτες και τους 

προμηθευτές της στον οριζόντιο άξονα οι συμπληρωτές είναι οι φίλοι μας και οι 

ανταγωνιστές οι εχθροί μας. Εντούτοις, αυτό δεν δίνει μια πλήρη εικόνα του 

παιχνιδιού.  

  

Όταν ένας συμπληρωτής λαμβάνει μέρος σε ένα παιχνίδι, η πίτα αυτόματα 

μεγαλώνει. Δηλαδή έχουμε ένα παιχνίδι «κερδίζω-κερδίζεις». Από την άλλη πλευρά, 

δίνουμε μια μεγάλη μάχη με τον συμπληρωτή μας για να κερδίσουμε το μεγαλύτερο 

κομμάτι. Αν ο συμπληρωτής καταλήξει με λιγότερη πίττα, αυτομάτως συνεπάγεται 

ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερο κομμάτι, και το αντίστροφο. 

Στην αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) υπάρχει σκληρή μάχη για 

επικράτηση μεταξύ των συμπληρωτών. Με την είσοδο των Dell και Compaq στην 
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αγορά των Η/Υ (συμβατών με το σύστημα IBM) η Microsoft ωφελήθηκε μιας και οι 

εταιρείες αυτές είναι κατασκευαστές του υλικού και τη συμπληρώνουν. Εντούτοις, η 

Microsoft κερδίζει κάθε φορά που μια από τις Dell και Compaq αρχίζει πόλεμο 

τιμών. Όταν η τιμή του υλικού πέφτει, οι πωλήσεις των Η/Υ αυξάνονται και 

ταυτόχρονα αυξάνονται και οι πωλήσεις λογισμικού. Η Microsoft βγαίνει 

κερδισμένη. Ακόμα και τα άτομα που θα αγόραζαν υπολογιστές στις παλαιότερες 

υψηλότερες τιμές έχουν τώρα περισσότερα χρήματα να δαπανήσουν για την αγορά 

λογισμικού. Μπορεί λοιπόν οι συμπληρωτές μας να είναι φίλοι μας και δεν θα πρέπει 

να ανησυχούμε αν έχουν προβλήματα καθώς από κάποιες κακές τους στιγμές 

ωφελούμαστε.  

 

Στην πραγματικότητα, αν οι συμπληρωτές μας έχουν περίοπτη θέση στο παιχνίδι, το 

πιθανότερο είναι να μας αφήσουν ελάχιστη, αν όχι καθόλου, πίτα. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα με τις εταιρείες παροχής on-line υπηρεσιών και τοπικές 

τηλεφωνικές εταιρείες. Για τις υπηρεσίες στο Internet, ένας βασικός συμπληρωτής 

είναι η τοπική τηλεφωνική υπηρεσία. Αν οι κλήσεις είναι πολύ ακριβές, τότε οι on-

line υπηρεσίες θα υποχρεωθούν να αποζημιώσουν τους πελάτες τους με χαμηλές 

τιμές, ίσως τόσο χαμηλές, που στο τέλος να μην έχουν καθόλου περιθώριο κέρδους.

  

Όσον αφορά στους ανταγωνιστές, εδώ η σχέση είναι ολοφάνερη, που σημαίνει ότι θα 

επιβιώσει ο ικανότερος. Η ιδέα ότι κάποιος βρίσκεται μονίμως σε πόλεμο με τους 

ανταγωνιστές του είναι υπερβολικά απλουστευτική. Από σχέση «κερδίζω-χάνεις» 

προκύπτει τελικά «χάνω-χάνεις». Όταν μια επιχείρηση μειώνει τις τιμές των 

προϊόντων της προσπαθώντας να κερδίσει μερίδια της αγοράς. Οι ανταγωνιστές 

αναγκάζονται να κατεβάσουν και αυτοί τις τιμές στα ίδια επίπεδα, μια κίνηση που 

αποφέρει χαμηλότερα κέρδη για όλους.  

 

Όπως επισημαίνουν οι Brandenburger και Nalebuff η καλύτερη λύση για έναν παίκτη 

είναι η στρατηγική που οδηγεί σε ευκαιρίες «κερδίζω-κερδίζεις» με τους 

ανταγωνιστές του. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν θα κερδίσουν οι ανταγωνιστές 

του κάτι που κάποια στιγμή θα συμβεί, είναι αναπόφευκτο-αλλά αν θα κερδίσει 

αυτός. Αν και είναι μια δύσκολη απόφαση για αυτόν τον ωφελεί γιατί συχνά 

προσπαθώντας να βάλει τρικλοποδιές και να κόψει τη φόρα του αντίπαλού του 

μπορεί να ζημιωθεί και αυτός ο ίδιος. 
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Η σχέση με τους ανταγωνιστές ξεκινά ως «κερδίζω-χάνεις». Μια επιχείρηση χάνει 

όταν μπαίνουν αυτοί στο παιχνίδι. Αλλά η απώλεια δεν θα είναι μεγάλη αν 

δημιουργήσει μια σχέση  «κερδίζω-κερδίζεις» μαζί τους. Με τους αντιπάλους δεν 

έχει μόνο πόλεμο αλλά και ειρήνη. Το ίδιο ισχύει για κάθε μια από τις τέσσερις 

κατευθύνσεις στο Δικτύου Αξιών. Είτε πρόκειται για πελάτη είτε έναν προμηθευτή 

είτε ένα συμπληρωτή είτε έναν ανταγωνιστή, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί αμέσως ως «εχθρός» ή «φίλος». Κάθε σχέση έχει δύο πλευρές. 

Υπάρχουν ταυτόχρονα σ’ αυτή στοιχεία συνεργασίας και στοιχεία ανταγωνισμού. 

Είναι πόλεμος και ειρήνη και επομένως συνανταγωνισμός. Συνεπώς, δεδομένου ότι 

υπάρχουν ταυτόχρονα στοιχεία «κερδίζω-κερδίζεις» και στοιχεία «χάνω-χάνεις» στις 

σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συμπληρωτές και τους 

ανταγωνιστές θα πρέπει κάποιος να σκέφτεται συνανταγωνιστικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 

2. Η Θεωρία των Παιγνίων 

 

Στο χώρο των επιχειρήσεων υπάρχουν προβλήματα στα οποία δημιουργούνται 

καταστάσεις ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης για παράδειγμα η διαφημιστική ή η 

τιμολογιακή πολιτική μιας επιχείρησης πολλές φορές επηρεάζει την αντίστοιχη 

πολιτική του κύριου ανταγωνιστή της, δηλαδή οι επιλογές της μιας επιχείρησης 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άλλης. Η θεωρία των παιγνίων (Game Theory) 

αποτελεί ένα ειδικό κλάδο των μαθηματικών που έχει αναπτυχθεί για τη μελέτη της 

λήψης αποφάσεων, για να περιγράψει τέτοιου είδους ανταγωνισμό ή σύγκρουση και 

να δώσει απάντηση στα αντίστοιχα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να την 

ονομάσουμε επιστήμη της στρατηγικής, γιατί αναλύει περιπτώσεις στις οποίες οι 

τύχες των ανθρώπων αλληλοεξαρτώνται. Η θεωρία των παιγνίων προσφέρει ένα 

συστηματικό τρόπο για το σχεδιασμό στρατηγικών σε περιπτώσεις όπου η τύχη του 

ενός εξαρτάται από τις πράξεις των άλλων. Το νόημα του «παιχνιδιού» βρίσκεται στο 

ότι μια κίνηση ενός παίκτη θα έχει ως αποτέλεσμα τις κινήσεις των άλλων παικτών25.  

 

Η θεωρία των παιγνίων σύμφωνα με τους A. Brandenburger και B. Nalebuff, βοηθά 

μια επιχείρηση να αποφασίσει πότε χρειάζεται να ανταγωνιστεί και πότε να 

συνεργαστεί. Γενικότερα, οι επιχειρήσεις συνεργάζονται όταν πρόκειται να 

δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη πίτα και ανταγωνίζονται όταν έρθει η ώρα να τη 

μοιράσουν. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν επίσης ότι πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη 

εικόνα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και να σκεφτόμαστε ότι στο 

παιχνίδι υπάρχουν και οι συμπληρωτές μας επειδή με την παρουσία τους κάνουν πιο 

ελκυστικό το προϊόν μας26. Σύμφωνα με τους συγγραφείς «η θεωρία παιγνίων 

αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Στη θεωρία 

παιγνίων τίποτα δεν είναι σταθερό. Η οικονομία είναι δυναμική και αναπτύσσεται. Οι 

παίκτες δημιουργούν νέες αγορές και έχουν πολλαπλούς ρόλους. Καινοτομούν. 

Κανείς δεν λαμβάνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες όπως δίνονται. Αν αυτό ακούγεται 

                                                
25 Οικονόμου Γ., Γεωργίου Α., Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, εκδόσεις Ε. 
Μπένου, Αθήνα, 2000, σ. 275-276. 
26 The Economist (US), “It's only a game”, June 15, 1996, v.339, n.7970, p57. 
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σαν η ελεύθερη μορφή και γρήγορα μετασχηματισμένη αγορά, γι’ αυτό η θεωρία 

παιγνίων μπορεί να είναι η ουσία των νέων οικονομικών για τη νέα οικονομία». 

 

Ως παίγνιο (game) θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την κατάσταση εκείνη, κατά την 

οποία δύο ή περισσότεροι ορθολογικοί παίκτες με αντικρουόμενους στόχους 

επιλέγουν τρόπους ενέργειας, που δημιουργούν συνθήκες ανταγωνιστικής 

αλληλεξάρτησης. Ο παίκτης (player) θεωρείται αυτόνομη μονάδα λήψης της απόφα-

σης, παρά το γεγονός ότι δεν ελέγχει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το 

αποτέλεσμα του παιγνίου. Στη θεωρία παιγνίων ο παίκτης μπορεί να είναι ένα άτομο, 

μια ομάδα ατόμων, μια επιχείρηση ή ακόμα και ένα κράτος. Έχει σαφή αντικειμενικό 

σκοπό, τον οποίο προσπαθεί να βελτιστοποιήσει, ενεργώντας πάντα σύμφωνα με 

τους κανόνες του παιγνίου. Βασιζόμενος στους κανόνες αυτούς, καθώς και σε ένα 

σύνολο από πόρους ή μέσα που ελέγχει, μπορεί να αποφασίζει ποια ή ποιες από τις 

δυνατές επιλογές του παιγνίου να προκρίνει.  

 

Τακτική (strategy) ενός παίκτη είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζουν τις εφικτές 

επιλογές, τις οποίες δύναται να ακολουθεί σε κάθε κίνησή του μέχρι το τέλος του 

παιγνίου, γνωρίζοντας όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις κινήσεις του αντίπαλου 

παίκτη. Η έννοια της τακτικής είναι η ίδια σε όλα τα ανταγωνιζόμενα μέρη, είτε 

πρόκειται για άτομα, είτε για επιχειρήσεις, κ.ο.κ. Η θεωρία παιγνίων αναζητά εκείνες 

τις στρατηγικές, που μεγιστοποιούν ή ελαχιστοποιούν την αντικειμενική συνάρτηση 

κάθε παίκτη.  

 

Γενικότερα, η θεωρία παιγνίων έχει τις ακόλουθες εφαρμογές: 

ü Στην προετοιμασία των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων. 

ü Στην ανάλυση των μελλοντικών συνθηκών αγοράς. 

ü Στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

ü Στην εκτίμηση για τη βιωσιμότητα μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

προγράμματος, σχεδίου, προϊόντος, υπηρεσίας ή τεχνολογίας.  
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2.1 Ιστορικά στοιχεία 

 

Η θεωρία των παιγνίων ιστορικά προέρχεται από τα γραπτά του Talmud και του Sun 

Tzu27. Εντούτοις, η σύγχρονη κωδικοποίησή οφείλεται στους John Von Newman και 

Oscar Morgenstern, συγγραφείς του βιβλίου «Θεωρία Παιγνίων και Οικονομική 

Συμπεριφορά» που κυκλοφόρησε το 1944 στο βιβλίο αυτό: 

§ Όρισαν αξιωματικά την θεωρία της χρησιμότητας (utility theory). 

§ Ανέλυσαν διεξοδικά τις βέλτιστες λύσεις στα παιχνίδια μηδενικού 

αθροίσματος. 

§ Εισήγαγαν μια νέα κατηγορία παιχνιδιών, τα συνεργατικά παιχνίδια 

(cooperative games). 

 

Στις αρχές του 1950, ο John Nash γενίκευσε τα αποτελέσματά τους και παρείχε τη 

βάση του μοντέρνου πεδίου της Θεωρίας Παιγνίων. Ο John Nash εισήγαγε την έννοια 

της ισορροπίας, η οποία είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη έννοια στη σύγχρονη 

θεωρία παιγνίων. Η Ισορροπία Nash (Nash equilibrium) εφαρμόζεται και στα 

παιχνίδια μη-μηδενικού αθροίσματος. Με απλά λόγια η Ισορροπία Nash σε ένα 

παιχνίδι είναι μια κατάσταση από την οποία δεν συμφέρει κανέναν παίκτη να ξεφύγει 

μεμονωμένα. Μια αστραπιαία εκτίναξη των θεωρητικών εξελίξεων οδήγησε στη 

δημιουργία του πρώτου ακαδημαϊκού περιοδικού που ασχολείτο με το συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο από τον Oscar Morgenstern, το 1928.  Την περίοδο 1967-1968 ο 

John Harsanyi γενίκευσε τις ιδέες του Nash σε παιχνίδια μη-πλήρους πληροφόρησης 

σχετικά με τις προτιμήσεις και τις αποφάσεις των άλλων παικτών. Στη συνέχεια, τα 

έτη 1965-1975 ο Reinhard Selten γενίκευσε τις ιδέες του Nash στα δυναμικά 

παιχνίδια, δηλαδή σε παιχνίδια που εξελίσσονται στην πορεία του χρόνου. Το 1994 οι 

Selten και Harsanyi μοιράστηκαν, μαζί με τον John Nash, το βραβείο Nobel στα 

οικονομικά29. 

 

 

 

 
                                                
27 Βλ. Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέμου, εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα, 2003.  
28 www.gametheory.net 
29 http://cepa.newschool.edu/het/schools/game.htm, The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences 
in Memory of Alfred Nobel 1994, http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1994/ 
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 2.2 Η προστιθέμενη αξία  

 

Από τη θεωρία των παιγνίων προκύπτει η βασική αρχή που μας επιτρέπει να 

προσδιορίσουμε ποιος κερδίζει τι σε όλα τα παιχνίδια –επιχειρηματικά και της 

καθημερινής μας ζωής. Η προστιθέμενη αξία είναι το στοιχείο που μας δείχνει το 

ποιος έχει τη δύναμη σε κάθε παιχνίδι και ποιος θα έχει μεγαλύτερες απολαβές. Η 

προστιθέμενη αξία μετρά τη συμβολή κάθε παίκτη στο παιχνίδι και προκύπτει αν από 

το μέγεθος της πίτας όταν συμμετέχουμε στο επιχειρηματικό παιχνίδι αφαιρέσουμε 

το μέγεθος της πίτας όταν δεν συμμετέχουμε στο παιχνίδι. Η διαφορά που προκύπτει 

είναι η προστιθέμενη αξία μας.     

 

Είναι δύσκολο για ένα παίκτη να κερδίσει σ’ ένα παιχνίδι περισσότερα από την 

προστιθέμενη αξία του. Διαισθητικά, η επιπλέον προσφορά του σ' ένα παιχνίδι 

καθορίζει τι μπορεί να αποκομίσει από αυτό, και η προσφορά του είναι η 

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

πρέπει να μοιραστούν οι υπόλοιποι είναι μικρότερη απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς τον 

συγκεκριμένο παίκτη. Αυτοί με τη σειρά τους θα θεωρήσουν πιο επικερδές το 

κλείσιμο μιας μεταξύ τους συμφωνίας και να τον αφήσουν εκτός. Συνεπώς, δεν 

πρέπει να προσδοκούμε κέρδη μεγαλύτερα από την προστιθέμενη αξία μας. 30  

 

2.3 Κανόνες 

 

Οι διαπραγματεύσεις διακρίνονται σε αυτές που είναι ελευθέρας μορφής και σε αυτές 

που διέπονται από κανόνες31.  Οι κανόνες δομούν τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το 

παιχνίδι. Κατά τους Brandenburger και Nalebuff οι  κανόνες που διέπουν τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι οι ακόλουθοι: 

v Μπορεί ο παίκτης να είναι αναγκασμένος να δίνει την ίδια τιμή σε όλους τους 

πελάτες του. 

v Μπορεί να έχει ένα έσχατο απόθεμα που του επιτρέπει να κρατήσει τον πελάτη 

του, εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει την όποια ανταγωνιστική προσφορά.  
                                                
30 Brandenburger A. & Stewart H., “Value-Based Business Strategy”, Journal of Economics & 
Management Strategy, Spring 1995. 
31 Koehn Daryl, “Business and game-playing: The false analogy”, Journal of Business Ethics, 
September 1997; 16, 12/13; Research Library Core, pp 1449-1450 (239-240). 
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v Όταν ένας παίκτης κάνει στους πελάτες του προσφορά του τύπου «ή αυτό ή 

τίποτα», μια πρακτική που συνηθίζουν να ακολουθούν τα super market. Αυτός ο 

κανόνας εφαρμόζεται κυρίως στο εμπόριο λιανικής. Εντούτοις, τις τιμές δεν τις 

καθορίζουν μόνο οι πωλητές αλλά και οι αγοραστές. Επιπρόσθετα, οι εργοδότες 

όταν προσλαμβάνουν κάποιο άτομο και ουσιαστικά πρόκειται να αγοράσουν τις 

υπηρεσίες του, ξεκαθαρίζουν τους όρους και τις αποδοχές της εργασίας από την 

αρχή, χωρίς να αφήσουν μεγάλο περιθώριο για επιπλέον διαπραγματεύσεις.    

  

Στις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει παγκόσμιος κώδικας κανόνων 

καθώς οι κανόνες προέρχονται από τις παραδόσεις, τα συμβόλαια και τη νομοθεσία. 

Κάποιες φορές οι πιο σημαντικοί κανόνες είναι αυτοί που τους παίρνουμε σχεδόν για 

δεδομένους.  

 

2.4 Αντιλήψεις  

 

Κάθε άνθρωπος βλέπει τον κόσμο διαφορετικά από τους άλλους. Οι προσωπικές 

αντιλήψεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι και αποτελούν κύριο μέρος 

του. Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται το παιχνίδι επηρεάζει τις 

κινήσεις που κάνουν. Συνεπώς, δεν πρέπει να απομονώσουμε ένα παιχνίδι από τις 

αντιλήψεις των παικτών γι’ αυτό. Οι αντιλήψεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις 

διαπραγματεύσεις. Οι διαφοροποιημένες αντιλήψεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο παίζεται το παιχνίδι. Αν μεταβληθούν οι αντιλήψεις των παικτών, μπορεί να 

αλλάξουν και οι κινήσεις που θα κάνουν. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη 

διαμόρφωση των αντιλήψεων ονομάζονται Τακτικές.  

 

2.5 Η εμβέλεια  

 

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού αποτελεί η εμβέλειά του. Θεωρητικά 

ένα παιχνίδι δεν έχει όρια. Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο ένα μεγάλο παιχνίδι το 

οποίο ξεπερνά το χώρο, το χρόνο και τις γενιές. Η ανάλυση ενός παιχνιδιού 

παρουσιάζει είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι 

χαράζουν νοητά όρια για να εξηγήσουν καλύτερα τον κόσμο. Έτσι λοιπόν 

δημιουργούν τη φαντασίωση ότι υπάρχουν πολλά ξεχωριστά παιχνίδια. Όταν 

αναλύουμε ξεχωριστά παιχνίδια δεν θα πρέπει να αγνοούμε το ευρύτερο παιχνίδι. 
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Κάθε παιχνίδι συνδέεται με άλλα παιχνίδια τα οποία είναι αλληλεξαρτώμενα. Ένα 

παιχνίδι εδώ επηρεάζει τα παιχνίδια κάπου αλλού, κι ένα παιχνίδι σήμερα επηρεάζει 

τα παιχνίδια αύριο. Οι αλληλεξαρτήσεις αυτές αποτελούν σημαντικό εργαλεία τα 

οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το παιχνίδι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι τα 

νοητά όρια δεν είναι τα πραγματικά όρια32. Συνεπώς, κάθε παίκτης θα πρέπει να 

βλέπει το ευρύτερο παιχνίδι33 και να προβλέπει τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών 

στις κινήσεις του. 

 

2.6 Ορθολογισμός και Παραλογισμός και Αλλοκεντρισμός 

 

Πολλές φορές φανταζόμαστε ότι η θεωρία των παιγνίων θεωρεί ως δεδομένη την 

ορθολογική συμπεριφορά των παικτών. Όλοι αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του 

κέρδους. Όλοι επομένως θεωρούμε ότι καταλαβαίνουμε το παιχνίδι. Ένα άτομο είναι 

ορθολογικό όταν βάζει τα δυνατά του δεδομένου του τρόπου που αντιλαμβάνεται το 

παιχνίδι (και των αντιλήψεών του για τις αντιλήψεις) και του τρόπου που αξιολογεί 

τις πιθανές εκβάσεις του παιχνιδιού. Δύο άτομα μπορεί να είναι διαφορετικά αλλά 

την ίδια στιγμή έχουν διαφορετική αντίληψη του παιχνιδιού. Ένας από τους δύο 

μπορεί να είναι καλύτερα ενημερωμένος. Αν όμως ο δεύτερος δεν γνωρίζει τι ξέρει ο 

πρώτος, δεν είναι παράλογος αν βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Η διαφορά στην 

πληροφόρηση οδηγεί φυσικά σε διαφορετικές αντιλήψεις ακόμα και σε παρανοήσεις . 

Ακόμα και μια λανθασμένη επιλογή μπορεί να είναι ορθολογική μιας και αυτό είναι 

το καλύτερο που μπορούν να πράξουν για τα δεδομένα τους.  

 

Αντίστοιχα, δύο ορθολογικά άτομα είναι πιθανόν να εκτιμούν την έκβαση του 

παιχνιδιού με διαφορετικό τρόπο. Οι άνθρωποι, όπως είναι γνωστό, δεν 

ενδιαφέρονται μόνο για το χρήμα. Έχουν και άλλα κίνητρα όπως η περηφάνια, η 

δικαιοσύνη, η ζήλια, ο φθόνος, η εκδίκηση, ο αλτρουισμός και η φιλανθρωπία. Δεν 

θα πρέπει λοιπόν να απορρίπτουμε κάποιον μόνο και μόνο από το γεγονός ότι ενεργεί 

παράλογα καθώς έτσι περιορίζουμε τους ορίζοντές μας. αυτό που θα πρέπει να μας 

απασχολεί είναι το πώς θα μπορέσουμε  να δούμε τον κόσμο από την πλευρά του 

άλλου. Όπως υποστηρίζουν οι Brandenburger και Nalebuff «η προσπάθειά μας να 
                                                
32 Brandenburger A., Nalebuff B., Συν-ανταγωνισμός, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1999, σ.88-89. 
33 Engebretson  J., “Co-opetition characterizes video products distribution: new types of dealers and 
distributors and the growth of IT are among the trends that are changing video surveillance product 
distribution”,  Security Distributing & Marketing, May 2006, v.36, i5, p99. 
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καταλάβουμε τι κινητοποιεί τον άλλο, τι τον οδηγεί, μπορεί να μας βοηθήσει στην 

πρόβλεψη των μελλοντικών του πράξεων ή των αντιδράσεών του σε μια ενέργειά 

μας». 

 

Επομένως, το γεγονός ότι τα άλλα άτομα βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά από εμάς 

δεν σημαίνει ότι είναι και παράλογα. Αν προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τη λογική 

μας στους άλλους θα είμαστε εμείς οι παράλογοι. Εμάς δεν μας απασχολεί αν οι 

άνθρωποι είναι λογικοί ή παράλογοι. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το να 

μην ξεχνάμε «να κοιτάζουμε το παιχνίδι από πολλαπλές οπτικές γωνίες –τη δική μας 

και όλων των άλλων παικτών.» Αυτή η ιδέα σύμφωνα με τους Brandenburger και 

Nalebuff αποτελεί ενδεχομένως την πιο διεισδυτική ματιά στην θεωρία των παιγνίων. 

 

Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να διατηρούν μια καθαρά εγωκεντρική στάση απέναντι 

στα παιχνίδια· δηλαδή επικεντρώνονται αποκλειστικά στη δική τους θέση. Εντούτοις, 

η θεωρία των παιγνίων μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία του να 

επικεντρωνόμαστε στους άλλους, δηλαδή τη σημασία του αλλοκεντρισμού34. 

Αλλοκεντρισμός σημαίνει «να εστιάζει κανείς το ενδιαφέρον και την προσοχή του σε 

άλλα άτομα»35. Η αρχή αυτή διέπει ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιού όπως την  

προστιθέμενη αξία, τους κανόνες και την εμβέλεια. Αυτό σημαίνει ότι για να 

υπολογίσουμε την προστιθέμενη αξία μας θα πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας στη 

θέση του άλλου και να αναρωτηθούμε τι έχουμε να προσφέρουμε εμείς σ’ αυτόν. 

Προκειμένου ένας παίκτης να καταλάβει με ποιον τρόπο ένας κανόνας επηρεάζει τη 

ροή του παιχνιδιού θα πρέπει να βάλει τον εαυτό του στη θέση του άλλου για να 

προβλέψει πως θα αντιδράσει στις κινήσεις του. Για να μπορέσει να λάβει υπόψη του 

τις διαφορετικές αντιλήψεις, θα πρέπει να βάλει τον εαυτό του στη θέση του άλλου 

παίκτη για να δούμε πως βλέπει εκείνος το παιχνίδι. Συνεπώς, υπάρχει μια κοινή 

βάση που χαρακτηρίζει αυτά τα στοιχεία: «Πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας στη 

θέση του άλλου. Πρέπει να είμαστε αλλοκεντρικοί χωρίς παράλληλα να αγνοούμε τη 

                                                

34 Achstatter Gerald A., “Let Game Theory Begin: Anticipating Your Rival”, Investor's Business Daily, 
25 January 1996. 

35 Ο ορισμός του «αλλοκεντρισμού» δεν είναι νέος και τον παραθέσαμε σύμφωνα με το λεξικό 
Webster’s Third New International Dictionary. 
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δική μας θέση»36. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξουμε την ικανότητα να 

συνδυάσουμε και τις δύο σκοπιές και να δούμε τα πράγματα σε προοπτική τόσο 

εγωκεντρική όσο και αλλοκεντρική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Brandenburger A., Nalebuff B., ό.π., σελ.95. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (Π.Α.Κ.Τ.Ε.-P.A.R.T.S.). 

 
3.1  Η Στρατηγική Π.Α.Κ.Τ.Ε.  

 

Το επιχειρηματικό παιχνίδι περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βασικά στοιχεία: τους 

παίκτες, την προστιθέμενη αξία των παικτών, δηλαδή την αξία που κάθε παίκτης 

προσθέτει στο παιχνίδι, τους κανόνες που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο 

παίζεται το παιχνίδι, τις τακτικές, οι οποίες αποτελούν τα εργαλεία για τη 

διαμόρφωση των αντιλήψεων των παικτών και την εμβέλεια, δηλαδή τα νοητά όρια 

κάθε παιχνιδιού. Αυτά τα πέντε στοιχεία αποτελούν τη στρατηγική Π.Α.Κ.Τ.Ε. 

(P.A.R.T.S.)37, η οποία βοηθά στην κατανόηση οποιουδήποτε παιχνιδιού. Η 

στρατηγική αυτή μαζί με το Δίκτυο Αξιών μας δίνει το εννοιολογικό πλαίσιο στο 

οποίο εφαρμόζεται η θεωρία των παιγνίων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

 

3.1.1  Οι Παίκτες  

 

Η επιλογή του κατάλληλου παιχνιδιού είναι αυτή που θα οδηγήσει τους παίκτες στην 

πραγματοποίηση των στόχων τους και στην επίτευξη κέρδους. Κάθε παίκτης 

προκειμένου να εισέλθει σε ένα επιχειρηματικό παιχνίδι θα πρέπει να καταβάλει ένα 

συγκεκριμένο τίμημα, η αξία του οποίου κυμαίνεται ανάλογα με τη φύση και το είδος 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησής του και τους στόχους της. Θα πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι το παιχνίδι μετά την είσοδό ενός νέου παίκτη αλλάζει και δεν έχει 

πλέον την αρχική του μορφή. Κάθε παίκτης ο οποίος λαμβάνει μέρος στο παιχνίδι δεν 

μπορεί να κερδίσει παραπάνω από την προστιθέμενη αξία του. Αρχικά, για να 

συμμετάσχει ένας παίκτης στο παιχνίδι θα πρέπει να υπολογίσει την προστιθέμενη 

αξία του. Αν η προστιθέμενη αξία του είναι μεγάλη θα τότε θα έχει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσει μεγάλα κέρδη. Αν η προστιθέμενη αξία του είναι μικρή θα πρέπει 

προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη του να αλλάξει το παιχνίδι και να αναρωτηθεί ποιοι 

κερδίζουν από τη συμμετοχή του και κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να τον 

                                                
37 P.A.R.T.S., όπου P (Players), A (Added Values), R (Rules), T (Tactics) και S (Scope). 
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πληρώσουν για να παίξει. Οι τρόποι πληρωμής ενός παίκτη, σύμφωνα με τους 

Brandenburger και Nalebuff38 (1999) είναι οι παρακάτω. 

1. Ζητά από τον πελάτη να συνεισφέρει στην κάλυψη των εξόδων για την 

προετοιμασία της προσφοράς, του άμεσου κόστους κεφαλαίου και των άλλων 

δαπανών για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι. 

2. Ζητά σύμβαση εγγυημένων πωλήσεων. 

3. Ζητά μια ρήτρα τελευταίας προσφοράς στη σύμβαση. 

4. Ζητά καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες. 

5. Ζητά να διαπραγματευτεί με κάποιον που να εκτιμά τη συνεισφορά του στο 

παιχνίδι. 

6. Ζητά να κάνει προσφορές και για άλλους τομείς της επιχείρησης, μαζί με το 

τρέχον συμβόλαιο. 

7. Ζητά από τον πελάτη να καθορίσει την τιμή στην οποία θα του έδινε τη 

δουλειά. 

 

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό τότε είναι προτιμότερο ο παίκτης να μην 

συμμετάσχει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτή η κατάσταση δεν είναι τόσο κακή. Ο 

υπολογισμός κόστους-ωφέλειας  που ωθούσε την επιχείρηση να συμμετάσχει στο 

παιχνίδι ίσως να μην ήταν πολύ ακριβής. Είναι γεγονός ότι η πραγματοποίηση μιας 

οικονομικής προσφοράς κρύβει κάποιο κόστος για την επιχείρηση. Παρακάτω 

αναφέρονται σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff (1999) οκτώ είδη 

αφανούς κόστους στις προσφορές. 

1. Η πραγματοποίηση μιας προσφοράς συνήθως χρειάζεται περισσότερο χρόνο 

και απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από μια απλή ανακοίνωση ενός αριθμού 

σε έναν κατάλογο τιμών. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα το 

χρόνο της. 

2. Όταν η επιχείρηση κερδίζει τον πελάτη, η τιμή είναι συχνά τόσο χαμηλή, που 

στην πραγματικότητα χάνει, αντί να κερδίζει χρήματα. 

3. Ο αντίπαλος της επιχείρησης πιθανόν να ανταποδώσει. Τελικά, θα καταλήξει 

η επιχείρηση να ανταλλάσσει πελάτες υψηλού περιθωρίου κέρδους με πελάτες 

χαμηλού περιθωρίου κέρδους. 

                                                
38 Brandenburger, A.M., Nalebuff,B.J., Συνανταγωνισμός, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1999. 
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4. Είτε κερδίσει είτε χάσει η επιχείρηση, βοηθά στην καθιέρωση μιας 

χαμηλότερης τιμής. Συνεπώς, τότε οι πελάτες της θα θελήσουν μια καλύτερη 

συμφωνία. 

5. Η επιχείρηση δημιουργεί κακό προηγούμενο και οι νέοι πελάτες θα 

χρησιμοποιήσουν τη χαμηλή τιμή ως σημείο αναφοράς. 

6. Οι ανταγωνιστές θα χρησιμοποιήσουν τη χαμηλή τιμή ως σημείο αναφοράς. 

7. Δε βοηθά την επιχείρηση να δίνει στους ανταγωνιστές των πελατών της 

καλύτερη θέση κόστους. 

8. Η επιχείρηση πρέπει να σκεφτεί συνανταγωνιστικά: δεν πρέπει να σπάει τα 

γυάλινα σπίτια των αντιπάλων της. Η μείωση των κερδών των αντιπάλων της 

αποτελεί μια επικίνδυνη επιλογή καθώς αυτοί τότε θα έχουν λιγότερα να 

χάσουν και περισσότερα να κερδίσουν από μια επιθετική συμπεριφορά. 

Επομένως θα κυνηγήσουν χωρίς ενδοιασμούς τους δικούς της πελάτες.   

 

Αν βέβαια η επιχείρηση βρίσκεται ήδη στο παιχνίδι μπορεί να το αλλάξει 

δημιουργώντας κίνητρα για να προσελκύσει νέους παίκτες. Από την εισαγωγή νέων 

παικτών προκύπτουν δύο σημαντικά οφέλη. Πρώτον, η πίτα γίνεται μεγαλύτερη γιατί 

όσο πιο πολλούς πελάτες έχει μια επιχείρηση τόσο περισσότερες πωλήσεις σημειώνει 

και άρα πραγματοποιεί περισσότερα κέρδη. Δεύτερον, σημειώνονται αλλαγές στη 

διαπραγματευτική δύναμη των πελατών και των πωλητών καθώς όσο αυξάνονται οι 

πελάτες τόσο μειώνεται προστιθέμενη αξία τους και ουσιαστικά η διαπραγματευτική 

τους δύναμη. Συνεπώς, οι πωλητές έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη 

καθώς κατέχουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τη διευρυμένη πίτα. 

 

Ένας παίκτης προκειμένου να εισάγει νέους πελάτες πρέπει να εφαρμόσει τους 

ακόλουθους τρόπους: 

1. Εκπαιδεύει την αγορά. 

2. Πληρώνει τους πελάτες να παίξουν. 

3. Χρηματοδοτεί κάποιους, και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν πληρώνοντας.   

4. Γίνεται πελάτης του εαυτού του για να αναπτύξει την αγορά, να εξασφαλίσει τη 

ζήτηση και να πετύχει οικονομίες κλίμακας. 

 

Όπως και με την εισαγωγή νέων πελατών ανάλογα μπορεί να γίνει και η εισαγωγή 

νέων προμηθευτών. Με την αύξηση του αριθμού των προμηθευτών μεγαλώνει η 
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διαπραγματευτική δύναμη μιας επιχείρησης μιας και δεν εξαρτάται από έναν 

συγκεκριμένο προμηθευτή. Για να εισάγει νέους προμηθευτές ένας παίκτης μπορεί: 

1. Να πληρώσει τους νέους προμηθευτές για να παίξουν. 

2. Να σχηματίσει έναν αγοραστικό συνασπισμό για να γίνει καλύτερος 

αγοραστής. 

3. Να το κάνει μόνος του: να γίνει ο προμηθευτής του εαυτού του για να 

εξασφαλίσει την προμήθεια και να δημιουργήσει ανταγωνισμό. 

 

Όπως και με τους πελάτες και τους προμηθευτές και οι συμπληρωτές απολαμβάνουν 

μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη μιας και η ύπαρξη περισσότερων 

συμπληρωματικών προϊόντων αυξάνει την αξία του προϊόντος της επιχείρησης. 

Προκειμένου μια επιχείρηση να εισάγει συμπληρωτές θα πρέπει να ακολουθήσει τις 

παρακάτω τακτικές: 

1. Να σχηματίσει ένα συνασπισμό αγοράς εκ μέρους των πελατών της. 

2. Να πληρώσει τους συμπληρωτές της να παίξουν. 

3. Να το κάνει μόνη της: Να γίνει συμπληρωτής του εαυτού της για να μη 

βασίζεται σε άλλους να αναπτύξουν και να τιμολογήσουν τα συμπληρωματικά 

προϊόντα επιθετικά. 

 

Εκτός βέβαια από τους παίκτες που αναφέραμε, μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί 

να εισάγει και νέους ανταγωνιστές στο παιχνίδι. Ο έντονος ανταγωνισμός τη βοηθά 

να βρίσκεται σε εγρήγορση χωρίς να εφησυχάζει. Έτσι λοιπόν, για να εισάγει νέους 

ανταγωνιστές θα πρέπει: 

1. Να παραχωρήσει τα δικαιώματα της τεχνολογίας της και για να έχει κέρδη, 

αλλά και για να μην επαναπαύεται. 

2. Να υποστηρίζει τη δευτερογενή παραγωγή για να ενθαρρύνει τους αγοραστές 

να υιοθετήσουν  την τεχνολογία της.  

3. Να το κάνει μόνη της: Να προωθήσει τον εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων. 

Συμπερασματικά, οι παίκτες είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές και οι 

συμπληρωτές. Προκειμένου λοιπόν μια επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της και 

να σημειώσει κέρδη θα πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες συνεργασίας όχι μόνο 

μεταξύ των ήδη υπαρχόντων παικτών αλλά και για νέους παίκτες που θα τη συνέφερε 
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να προσελκύσει στο παιχνίδι. Είναι σημαντικό επίσης να εκτιμηθεί το όφελος και η 

ζημία που προκύπτει για άλλους παίκτες από τη συμμετοχή της συγκεκριμένης 

επιχείρησής σε ένα παιχνίδι. Σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff η 

προσφορά για να πάρει ένας παίκτης μια δουλειά ή να εισέλθει σε μια αγορά έχει 

σημαντικό κόστος και υπάρχουν οκτώ είδη αφανούς κόστους στις προσφορές. Οι 

συγγραφείς συμπεραίνουν ότι «ο ανταγωνισμός είναι πολύτιμος. Γι’ αυτό ποτέ μην 

τον χαρίζετε. Ζητήστε να σας πληρώσουν για να παίξετε». 

3.1.2 Η Προστιθέμενη Αξία 

Η προστιθέμενη αξία αποτελεί την πρώτη και κύρια πηγή δύναμης σε ένα παιχνίδι. Η 

προστιθέμενη αξία μετρά τη συμβολή κάθε παίκτη σε ένα παιχνίδι και απεικονίζει τη 

δυναμικότητα των παικτών. Με άλλα λόγια είναι το στοιχείο εκείνο που μας δείχνει 

ποιος έχει τη δύναμη σε κάθε παιχνίδι και ποιος θα κερδίσει τα περισσότερα. 

Προκειμένου να υπολογισθεί η προστιθέμενη αξία ενός παίκτη σε ένα παιχνίδι πρέπει 

να υπολογισθεί το μέγεθος της πίτας όταν αυτός συμμετέχει στο παιχνίδι και να 

αφαιρεθεί το μέγεθος της πίτας όταν δεν συμμετέχει στο παιχνίδι. Η διαφορά που 

προκύπτει αποτελεί την προστιθέμενη αξία του παίκτη. Το μέγιστο κέρδος που 

μπορεί να έχει από ένα παιχνίδι είναι η προστιθέμενη αξία του. Αν σε ένα παιχνίδι δεν 

υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές τότε η προστιθέμενη αξία του είναι ίση με το σύνολο 

της πίτας. Συνεπώς, θα πρέπει ο παίκτης να ακολουθήσει μια στρατηγική που θα 

ελαχιστοποιεί τη διαπραγματευτική δύναμη των υπόλοιπων παικτών κάτι που μπορεί 

να γίνει με τη δημιουργία ελλείψεων στην αγορά. Σε περιπτώσεις όμως που υπάρχουν 

πολλοί ανταγωνιστές θα πρέπει η επιχείρησή του να αποκτήσει προστιθέμενη αξία με 

τρόπους που βελτιώνουν την ποιότητα χωρίς να αυξάνουν το κόστος ή να μειώσουν 

το κόστος χωρίς να επηρεάσει την ποιότητα. Μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει 

προστιθέμενη αξία είτε κάνοντας παραχωρήσεις είτε υπερβάσεις. 

 

Οι παραχωρήσεις που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση είναι οι ακόλουθες: 

1. Αύξηση των πελατών που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ποσό μεγαλύτερο 

από εκείνο της αύξησης του κόστους. 

2. Μείωση του κόστους χωρίς να μειώσουμε το ίδιο την προθυμία των πελατών 

να πληρώσουν. 

 Οι υπερβάσεις που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση είναι οι παρακάτω: 
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1. Μείωση του κόστους έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει ένα καλύτερο προϊόν. 

2. Προσφορά ενός καλύτερου προϊόντος έτσι ώστε να μπορεί να μειώσει το 

κόστος.    

 

Οι ανταγωνιστές της θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Αν οι ανταγωνιστές αυτής 

της επιχείρησης είναι πολλοί θα μειωθεί σημαντικά η προστιθέμενη αξία της. 

Προκειμένου λοιπόν να επιβιώσει η συγκεκριμένη επιχείρηση θα πρέπει να 

δημιουργήσει πιστότητα στις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Θα 

πρέπει επίσης να μπει στη θέση των πελατών και των προμηθευτών μας για να δει τα 

πράγματα από τη δική τους πλευρά. Σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff, 

μια επιχείρηση προκειμένου να διατηρήσει την προστιθέμενη αξία της μέσα σε μια 

ανταγωνιστική αγορά θα πρέπει να πει «ευχαριστώ» στους πελάτες της. Έτσι λοιπόν, 

δημιουργείται πιστότητα ανταμείβοντάς την. Παρακάτω αναφέρονται εννιά τρόποι 

για να πει μια επιχείρηση «ευχαριστώ» με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

1. Λέει «ευχαριστώ» σε είδος και όχι με χρήματα. 

2. Κρατάει το μεγαλύτερο «ευχαριστώ» για τους πελάτες της. 

3. Λέει το «ευχαριστώ» με τρόπο εποικοδομητικό για αυτή. 

4. Λέει το «ευχαριστώ» στην ώρα του. 

5. Ενημερώνει από πριν ότι θα ευχαριστήσει. 

6. Δέχεται ότι ίσως να πρέπει να διεκδικήσει την πιστότητα. 

7. Σκέφτεται συν-ανταγωνιστικά: Επιτρέπει στους ανταγωνιστές της να έχουν 

και αυτοί πιστούς πελάτες. 

8. Δεν πρέπει να ξεχνάει να λέει «ευχαριστώ» ακόμα και αν έχει μονοπώλιο. 

9. Λέει «ευχαριστώ» στους πελάτες και στους προμηθευτές της.  

 

Πολλές φορές μια επιχείρηση αναπτύσσει μια νέα στρατηγική που είναι αποδοτική, 

τόσο πολύ που οι ανταγωνιστές της την αντιγράφουν. Στα περισσότερα εγχειρίδια 

επιχειρηματικής στρατηγικής υποστηρίζεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση η 

στρατηγική της επιχείρησης δεν αποδίδει και πρέπει να επινοηθεί κάτι καινούργιο 

ξεκινώντας πάλι από την αρχή. Όπως υποστηρίζει η Sharon Oster (1994), καθηγήτρια 

του Yale School of Management, «αν όλοι κάνουν το ίδιο, κανείς δεν μπορεί να ΠΑ
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κερδίσει απ’ αυτό»39. Είναι αληθές το γεγονός ότι αν κάποιος κυριολεκτικά 

αντιγράψει το προϊόν μιας επιχείρησης ή τη διαδικασία παραγωγής του, διαβρώνει 

την προστιθέμενη αξία της. Πολλοί θεωρούν ότι οι αρνητικές επιδράσεις της μίμησης 

είναι ακόμα χειρότερες. Πιστεύουν ότι αποκλείει την ύπαρξη μιας φόρμουλας 

διαρκείας για τη γένεση επιτυχημένων επιχειρηματικών στρατηγικών40.  Αυτό δεν 

ισχύει γιατί αν κάποιος ανακάλυπτε μια τέτοια φόρμουλα δεν θα έμενε κρυφή για 

πολύ και τότε κάθε στρατηγική που θα προέκυπτε από τη φόρμουλα θα μπορούσε να 

αντιγραφεί. Κανείς δεν θα πετύχαινε περισσότερα από κάποια πρόσκαιρα, στιγμιαία 

κέρδη. Αν αυτό το επιχείρημα ήταν σωστό, αυτό θα σήμαινε ότι ο κύκλος ζωής της 

επιχειρηματικής συνταγής είναι πολύ μικρός. 

 

Η μίμηση αντιμετωπίζεται ως απειλή για τη επιχειρηματική στρατηγική όταν ο 

στόχος είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ουσιαστικά η υπεροχή 

από τις άλλες επιχειρήσεις. Μίμηση σημαίνει ότι όλοι κάνουν τα ίδια. Συνεπώς μια 

επιχείρηση δεν μπορεί να ξεχωρίσει από τις άλλες, αφού κάνουν και αυτές ό,τι 

ακριβώς και η ίδια. Είναι το ίδιο με τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Όπως υποστηρίζουν οι Brandenburger και Nalebuff (1999) η 

μίμηση έχει καταστροφικά αποτελέσματα όταν υπάρχει η αντίληψη «κερδίζω-

χάνεις». Τονίζουν επίσης ότι υγιής μίμηση είναι η μίμηση μιας στρατηγικής 

«κερδίζω-κερδίζεις» και βοηθά όλους τους παίκτες μεγαλώνοντας το μέγεθος της 

συνολικής πίτας. Επομένως αν η επιχείρηση βρει μια στρατηγική «κερδίζω-κερδίζεις» 

δεν χρειάζεται να την κρατήσει μυστική. Αν η συγκεκριμένη στρατηγική γίνει 

ευρύτερα γνωστή και αντιγραφεί από άλλους, η επιχείρηση δεν πρέπει να αισθάνεται 

φόβο καθώς αυτό είναι για το καλό όλων. Όσοι περισσότεροι ανταγωνιστές 

υιοθετήσουν τη στρατηγική της επιχείρησης τόσος το καλύτερο για αυτή.  

 

Από την άλλη πλευρά, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο της 

ανθυγιεινής  μίμησης, η οποία μειώνει το συνολικό κέρδος και βλάπτει όλους. Αν τα 

κέρδη μιας επιχείρησης είναι προσωρινά τότε πρέπει να δημιουργήσει μια διαδοχή 

από προσωρινά κέρδη. Το κλειδί εδώ σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff 

(1999) βρίσκεται στο πόσο γρήγορα μπορεί η επιχείρηση να τρέχει. Έστω ότι η 
                                                
39 Oster S., “Modern Competitive Analysis”, 2nd edition, New York, Oxford University Press, 1994, 
p.12. 
40 Kay J., “The Foundation of Corporate Success: How Bow Business Strategies Ad Value”, London, 
Oxford university Press, 17 April, 1993, p.45. 
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συγκεκριμένη επιχείρηση βελτιώνει το προϊόν της και οι άλλοι αποφασίζουν να το 

αντιγράψουν. Μέχρι τότε βρίσκεται ένα βήμα μπροστά καθώς έχει ήδη βελτιώσει το 

προϊόν της και οι άλλοι τρέχουν να την προλάβουν. Η επιχείρηση πρέπει να μην 

βρίσκεται σε αδράνεια. Αν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις αντιγράψουν τη 

διαδικασία βελτίωσης της τότε η επιχείρηση κινδυνεύει να εξισωθεί μαζί τους. Το 

μυστικό εδώ για την επιχείρηση βρίσκεται στην ικανότητα βελτίωσης της διαδικασίας 

βελτίωσης. Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία για μια επιχείρηση είναι η ικανότητα 

επιτάχυνσης και όχι το που βρίσκεται ή το πόσο γρήγορα μπορεί να κινείται. Τελικά, 

δεν μετράει η θέση ή η ταχύτητα. Αυτό που μετράει είναι η επιτάχυνση. 

 

3.1.3 Oι Κανόνες  

 

Κάθε παιχνίδι διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες διαμορφώνουν τον 

τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι. Στα επιχειρηματικά παιχνίδια δεν υφίσταται 

ένας παγκόσμιος κώδικας κανόνων επειδή οι περισσότεροι κανόνες που 

εφαρμόζονται στα συγκεκριμένα παιχνίδια προέρχονται από καθιερωμένους νόμους, 

έθιμα και συμβόλαια. Οι κανόνες έχουν διαμορφωθεί ανά τους αιώνες, για να 

διασφαλίσουν ότι οι συναλλαγές θα είναι δίκαιες, ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να 

λειτουργούν και ότι τα συμβόλαια θα τιμώνται. Κάθε απόκλιση από τα πλαίσια που 

θέτουν αυτοί οι κανόνες έχει ως συνέπεια νομικές κυρώσεις ή και τον αποκλεισμό 

μιας επιχείρησης από την αγορά. Οι κανόνες αποκτούν μια ιδιαίτερη βαρύτητα όταν 

βρίσκονται στα συμβόλαια καθώς ακόμα και ένας όρος μπορεί να επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στην ισορροπία των δυνάμεων μέσα σε ένα επιχειρηματικό 

παιχνίδι. Πολλές φορές κάποιος παίκτης θεωρεί ένα κανόνα δεδομένο. Αυτό μπορεί 

να έχει ολέθριες συνέπειες γι’ αυτόν καθώς αν εξαιρέσουμε του κανόνες που επιβάλει 

ο νόμος οι υπόλοιποι κανόνες των συμβολαίων μπορούν να μεταβληθούν. Οι κανόνες 

που μπορεί να μεταβληθούν –μέσα από μικρές ή μεγάλες αλλαγές- είναι οι κανόνες 

που περιλαμβάνονται στα συμβόλαια και διέπουν τις σχέσεις μεταξύ πελατών, 

προμηθευτών και ανταγωνιστών. Σύμφωνα με τον Herb Cohen (1982) δεν πρέπει να 

ακολουθούμε τυφλά τους κανόνες των άλλων  και να μην περιμένουμε και οι άλλοι 

να κάνουν το ίδιο41. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι και αυτοί μπορούν να 

                                                
41 Cohen H., “You Can Negotiate Anything”, New York, NY: Bantam Books; 1982. 
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αλλάξουν τους κανόνες όπως και εμείς καθώς όλοι έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν 

τους κανόνες. 

 

3.1.4 Οι Τακτικές 

 

Οι τακτικές σχετίζονται με τις αντιλήψεις των άλλων παικτών για το παιχνίδι και 

στοχεύουν στην εκμετάλλευση των διαφορετικών αντιλήψεων που πιθανόν να έχουν 

οι άλλοι παίκτες για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στη 

διαπραγμάτευση μαζί τους. Τα επιχειρηματικά παιχνίδια διεξάγονται μέσα σε ομίχλη 

καθώς κανένας παίκτης δεν γνωρίζει το τι ακριβώς γνωρίζει και πιστεύει ο άλλος. 

Κάποιες τακτικές είναι σχεδιασμένες να απομακρύνουν την ομίχλη, άλλες να τη 

διατηρήσουν και άλλες να τη δημιουργήσουν. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό για μια 

επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τη σωστή τακτική για να κάνει τους άλλους παίκτες να 

πιστέψουν αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους της. 

 

Από τις πιο σημαντικές τακτικές είναι αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 

αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία δεν αποκτάται χωρίς κόστος. Προκειμένου ένας παίκτης να 

επιδείξει τις δυνατότητες και την αποφασιστικότητά της επιχείρησής του απέναντι σε 

έναν επιθετικό ανταγωνιστή θα χρειαστεί να προβεί σε ένα πόλεμο τιμών, με ένταση 

που κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση και με όλες τις ζημίες που κάτι τέτοιο 

συνεπάγεται. Εγγυήσεις, δωρεάν δοκιμές, αμοιβή ανάλογα με τις επιδόσεις, ακόμη 

και διαφήμιση, είναι όλοι τρόποι με τους οποίους εδραιώνεται η αξιοπιστία. 

 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η διατήρηση της ομίχλης μπορεί να είναι προς 

το συμφέρον αυτού του παίκτη. Τότε προσπαθεί να αποκρύψει πληροφορίες που 

μπορεί να χαλάσουν την εικόνα του. Για παράδειγμα, προτάσεις ή επιλογές που έχει 

απορρίψει προσπαθεί να τις θάψει για να μην τυχόν υλοποιηθούν επιτυχώς από 

κάποιον άλλο παίκτη. Ή ακολουθεί το κοπάδι, με το σκεπτικό ότι καλύτερα να κάνει 

λάθος όταν και όλοι οι άλλοι κάνουν το ίδιο λάθος, μια και αυτό κανένας δεν θα του 

το χρεώσει προσωπικά, παρά να ρισκάρει να βρεθεί να είναι ο μόνος που έχει κάνει 

λάθος42. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η σωστή τακτική και για την πραγματοποίηση 

                                                
42 Σκούρας Α., «Φίλοι και εχθροί: Οι παίκτες, η αξία, οι κανόνες, οι τακτικές», Το ΒΗΜΑ, 8 
Αυγούστου 1999. 
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επιτυχημένων διαπραγματεύσεων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποφευχθούν 

τα λάθη, όπως η αποκάλυψη του κατώτατου ορίου που είναι διατεθειμένος ο 

εκάστοτε παίκτης να αποδεχθεί. Λιγότερο προφανές είναι το λάθος να διατυπώσει 

απειλή ή, ακόμη λιγότερο προφανές, να προσπαθήσει να επιλύσει τις διαφορές 

μεταξύ των δικών του απόψεων και των απόψεων της άλλης πλευράς. Επιπρόσθετα, 

υπάρχουν και οι τακτικές που δημιουργούν περισσότερη ομίχλη όπως είναι οι 

περίπλοκες μέθοδοι τιμολόγησης που κρύβουν τις υψηλές τιμές και εμποδίζουν τη 

σύγκριση.  

 

 3.1.5 Η Εμβέλεια 

 

Το τελευταίο στοιχείο της στρατηγικής ΠΑΚΤΕ είναι η εμβέλεια και περιλαμβάνει 

τον καθορισμό των ορίων του παιχνιδιού. Τα όρια δεν έχουν υλική υπόσταση αλλά 

είναι νοητά και μόνο, γιατί δεν υπάρχουν αληθινά όρια. Κάθε παιχνίδι συνδέεται με 

άλλα παιχνίδια: ένα παιχνίδι σε ένα μέρος επηρεάζει τα παιχνίδια αλλού, και ένα 

παιχνίδι σήμερα θα επηρεάζει τα παιχνίδια αύριο. Η εμβέλεια συνίσταται στην 

κατανόηση των ορίων, στην παρακίνηση σε ανταγωνισμό και στην αλλαγή των 

συνδετικών κρίκων μεταξύ των παιχνιδιών. Αρχικά, πρέπει να εντοπισθούν οι 

συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των παιχνιδιών. Όταν βρεθούν αυτοί οι κρίκοι ο παίκτης 

τους χρησιμοποιεί προς όφελός του. Οι κρίκοι αυτοί είναι ευμετάβλητοι και ο παίκτης 

μπορεί να δημιουργήσει νέους ανάμεσα στα παιχνίδια ή να διαρρήξει τους ήδη 

υπάρχοντες καθώς έτσι αλλάζει η εμβέλεια του παιχνιδιού. Επομένως, είναι 

σημαντικό ότι προκειμένου να έχει μια πετυχημένη στρατηγική πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των παιχνιδιών και να χρησιμοποιηθούν έτσι 

ώστε οδηγηθεί στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι συνδετικοί αυτοί 

κρίκοι εντοπίζονται από την εξέταση της στρατηγικής ΠΑΚΤ. 

Όταν μια νεοεισερχόμενη εταιρεία σε έναν κλάδο ρισκάρει με ένα μη δοκιμασμένο 

προϊόν και το τιμολογεί σχετικά ακριβά ο κίνδυνος εδώ δεν έγκειται μόνο στο αν θα 

αρέσει το προϊόν στους καταναλωτές, αλλά στο ότι οι ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις 

στον κλάδο δεν θα τη μιμηθούν ή τουλάχιστον δεν θα το κάνουν χρησιμοποιώντας τις 

γνωστές και ισχυρές μάρκες τους. Αυτό οφείλεται στη σύνδεση μεταξύ των 

παιχνιδιών και στο δισταγμό μιας εδραιωμένης επιχείρησης να αντιγράψει το νέο, μη 

δοκιμασμένο προϊόν από φόβο ότι θα ζημιώσει τις γνωστές του μάρκες αν το νέο 
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προϊόν αποτύχει. Επιπλέον, αν το νέο προϊόν είναι τεχνολογικά πιο προηγμένο, 

υπάρχει ο φόβος ότι ένας ανταγωνισμός τιμών στο νέο προϊόν θα οδηγήσει σε 

χαμηλότερες τιμές που θα το καταστήσουν ανταγωνιστικό του ήδη καθιερωμένου 

προϊόντος. Αυτό θα μειώσει τα κέρδη και θα επιταχύνει τον «κανιβαλισμό» του 

καθιερωμένου προϊόντος. Συνεπώς, μια νεοεισερχόμενη εταιρεία μπορεί να έχει μια 

ευκαιρία να επιτύχει απέναντι σε πολύ ισχυρότερες, καθιερωμένες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιώντας μια στρατηγική «τζούντο»43, που στηρίζεται στην εκμετάλλευση 

των συνδέσμων μεταξύ παιχνιδιών. Οι συνδετικοί κρίκοι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση επηρεάζουν την έκβαση του παιχνιδιού μέσω της προστιθέμενης αξίας. 

Υπάρχουν επίσης συνδετικοί κρίκοι μέσω κανόνων. Οι κανόνες είναι το στοιχείο 

εκείνο που αλλάζει την εμβέλεια του παιχνιδιού με τον πιο άμεσο τρόπο. Στις 

διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις, η εμβέλεια του παιχνιδιού επηρεάζεται 

από τη διάρκεια από των συμβολαίων που υπογράφει η επιχείρηση με τους πελάτες 

και τους προμηθευτές της. Τα μονοετή συμβόλαια δημιουργούν μια σειρά από 

παιχνίδια διάρκειας ζωής ενός έτους, ενώ τα πενταετή συμβόλαια μετατρέπουν πέντε 

μονοετή παιχνίδια σε ένα πενταετές. Αν η επιχείρηση αυτή έχει τη δύναμη μπορεί να 

είναι αυτή που θα επιλέξει τη διάρκεια του παιχνιδιού που θα παίξει η ίδια και οι 

άλλοι.  

 

Δύο παιχνίδια συνδέονται κάθε φορά που κάποιος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει 

σύνδεση. Δύο παιχνίδια μεταμορφώνονται σε ένα μεγαλύτερο όταν κάποιος πιστεύει 

πως ό,τι συμβεί στο ένα εξαρτάται από αυτά που συμβαίνουν στο άλλο. Αλλάζοντας 

λοιπόν τις αντιλήψεις γι’ αυτούς τους συνδετικούς κρίκους, οι τακτικές αλλάζουν τα 

όρια του παιχνιδιού. Το πιο σημαντικό είναι ότι το κάθε παιχνίδι διεξάγεται σε 

ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό είναι που επιτρέπει στα σύνορα ενός παιχνιδιού να 

επεκταθούν ή απλώς να μετακινηθούν. Ακόμα και όταν ένας παίκτης φαίνεται να 

περιορίζει την εμβέλεια του παιχνιδιού, η δύναμη του ίδιου παίκτη σε κάποιο άλλο 

παιχνίδι κάνει την κίνηση δυνατή. Θα πρέπει γίνει κατανοητό από τον εκάστοτε 

παίκτη ότι πάντα υπάρχει ένα ευρύτερο παιχνίδι.    

                                                
43 Η ιαπωνική τέχνη του τζούντο διδάσκει πώς μπορεί ένας παίκτης να χρησιμοποιήσει το βάρος του 
αντιπάλου εναντίον του, για να μετατρέψει τη δύναμή του σε αδυναμία. Στις επιχειρήσεις η 
στρατηγική του τζούντο εκμεταλλεύεται τους κρίκους ανάμεσα στα παιχνίδια για να μετατρέψει τη 
δύναμη του ισχυρού αντιπάλου σε μειονέκτημα. Βλ. Yoffie D., Kwak Mary, “Judo Strategy: 10 
Techniques for Beating a Stronger Opponent”, Business Strategy Review, 2002, Volume 13, Issue 1 pp 
20-30, p.p. 20-21. 
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3.2 Αλλάζοντας το παιχνίδι 

 

Κάθε παίκτης πρέπει να εκλαμβάνει την αλλαγή του παιχνιδιού ως μια συνεχιζόμενη 

διαδικασία και να μην την αμελεί. Έστω και αν αισθάνεται ασφαλής από τη σημερινή 

του θέση, στο μέλλον, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει και άλλες προκλήσεις στην 

πορεία του, στις οποίες θα ανταποκριθεί με μια ακόμη αλλαγή του παιχνιδιού. 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Δίκτυο Αξιών τους διαφορετικούς ρόλους των παικτών. 

Επομένως, μπορεί ο ίδιος παίκτης να έχει να έχει περισσότερους από ένα ρόλους 

ταυτόχρονα. Προκειμένου λοιπόν μια επιχείρηση να αλλάξει το παιχνίδι προς όφελος 

της θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες. Αρχικά, πρέπει να σχεδιασθεί το 

Δίκτυο Αξιών. Στη συνέχεια θα πρέπει να εξετασθούν όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού 

και σε κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να απαντώνται οι ακόλουθες ερωτήσεις οι οποίες 

είναι ταξινομημένες σύμφωνα με το μοντέλο ΠΑΚΤΕ.  

 

1.  Ερωτήσεις για τους Παίκτες: 

Ø Έχει σχεδιασθεί το Δίκτυο Αξιών για την επιχείρηση του παίκτη και έχουν 

καταγραφεί αναλυτικά οι παίκτες που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο 

επιχειρηματικό παιχνίδι;  

Ø Ποιες είναι οι ευκαιρίες για συνεργασία και συναγωνισμό στις σχέσεις της 

επιχείρησης με τους πελάτες, τους προμηθευτές, ανταγωνιστές και 

συμπληρωτές; 

Ø Θα ήθελε η επιχείρηση να αλλάξει τους παίκτες; Πιο συγκεκριμένα, ποιους 

παίκτες θα ήθελε να εισάγει στο παιχνίδι; 

Ø Ποιος θα κερδίσει από τη συμμετοχή μας στο παιχνίδι; Ποιος θα χάσει; 

 

2.   Ερωτήσεις για την Προστιθέμενη Αξία 

Ø Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της επιχείρησης; 

Ø Πώς μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία της; Πιο συγκεκριμένα, μπορεί 

να δημιουργήσει πιστούς πελάτες και προμηθευτές? 

Ø Ποιες είναι οι προστιθέμενες αξίες των άλλων παικτών στο παιχνίδι; 

Ø Μπορεί να ωφεληθεί από τον περιορισμό των προστιθέμενων αξιών τους; 

 

3. Ερωτήσεις για τους Κανόνες  
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Ø Ποιοι κανόνες λειτουργούν προς όφελός της επιχείρησης; Ποιοι κανόνες τη 

ζημιώνουν; 

Ø Ποιους νέους κανόνες θα ήθελε να έχει; Πιο συγκεκριμένα, ποια συμβόλαια θα 

ήθελε να φτιάξει με τους πελάτες και τους προμηθευτές της; 

Ø Έχει τη δύναμη να φτιάξει αυτούς τους κανόνες; Μπορεί κάποιος να τους 

ανατρέψει; 

 

4. Ερωτήσεις για τις Τακτικές 

Ø Πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι παίκτες το παιχνίδι; 

Ø Ποιες αντιλήψεις θα ήθελε η επιχείρηση να διατηρήσει; Ποιες αντιλήψεις θα 

ήθελε να αλλάξει; 

Ø Θα ήθελε το παιχνίδι να είναι διαφανές ή ομιχλώδες; 

 

5. Ερωτήσεις για την Εμβέλεια 

Ø Ποια είναι η τρέχουσα εμβέλεια του παιχνιδιού; Θέλει η επιχείρηση να την 

αλλάξει; 

Ø Θέλει να συνδέσει το τρέχον παιχνίδι με άλλα παιχνίδια; 

Ø Θέλει να αποσυνδέσει το τρέχον παιχνίδι από άλλα παιχνίδια; 

 

Όσο περισσότερο διερωτάται ο παίκτης για τα παραπάνω, τόσο περισσότερες 

ευκαιρίες θα βρει για να βελτιώσει το παιχνίδι του. Είναι πολύ σημαντικό να 

σκέφτεται μεθοδικά την αλλαγή του παιχνιδιού. Εδώ φαίνεται και η μεγάλη συμβολή 

της θεωρίας των παιγνίων44 καθώς βοηθά τον παίκτη να δει το παιχνίδι στη 

συνολικότητά του. Ότι δεν βλέπει ο παίκτης δεν μπορεί να το αλλάξει. Εντοπίζοντας 

όμως όλους τους παίκτες και όλους τους συσχετισμούς, η θεωρία των παιγνίων 

διευρύνει το εύρος των στρατηγικών των στρατηγικών του παίκτη για την αλλαγή του 

παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή, συμβάλλει στην αξιολόγηση κάθε προτεινόμενης 

αλλαγής πιο συγκροτημένα και επομένως πιο αξιόπιστα. Ενθαρρύνει τον παίκτη να 

δοκιμάσει τις αντιλήψεις των άλλων παικτών προκειμένου να καταλάβει πως θα 

αντιδράσουν στις νέες του στρατηγικές. Μέσα από μια τέτοια, πιο περιεκτική, 

θεώρηση προκύπτουν νέες στρατηγικές, πιο πλούσιες και πιο αξιόπιστες.  

                                                
44 Brandenburger A. M., Nalebuff B.J., “The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy”, 
Harvard Business Review, July-August 1995 p.p. 57-71. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ο ΣΥΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στη σημερινή εποχή, οι περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν 

παγκόσμια εμβέλεια. Η τεχνολογία, η έρευνα, το κεφάλαιο, οι επενδύσεις, η 

παραγωγή και το μάρκετινγκ, η διανομή και τα δίκτυα επικοινωνιών έχουν όλα 

παγκόσμιες διαστάσεις. Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να 

προετοιμάζεται για να ανταγωνιστεί σε ένα όλο και περισσότερο αλληλένδετο 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον45 (Cateora- Graham, 2003).   

    

Στη μέρες μας, παρατηρείται ένα νέο φαινόμενο, αυτό του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού, δηλαδή η συνεργασία και ο ανταγωνισμός ταυτόχρονα μεταξύ 

ανταγωνιστών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο συνανταγωνισμός επινοήθηκε από τον Ray 

Noorda, ιδρυτή της επιχείρησης λογισμικής δικτύωσης Novell, και αποτελεί μια νέα 

φιλοσοφία/στρατηγική που υπερβαίνει του συμβατικούς κανόνες του ανταγωνισμού 

και της συνεργασίας για να επιτύχει τα πλεονεκτήματα και των δύο46 (Brandenburger 

& Nalebuff, 1996). Στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις (multinational enterprises-MNEs) συχνά εμπλέκονται σε πολύπλοκες και 

ταυτόχρονες ανταγωνιστικές και συνεργατικές σχέσεις με τους παγκόσμιους 

ανταγωνιστές. Για παράδειγμα, η NEC συνεργάζεται με αντιπάλους όπως η 

Honeywell, η Siemens και η Northern Telecom στην Έρευνα και την Ανάπτυξη 

(R&D) και την από κοινού παραγωγή. Η Philips και η Sony συνεργάζονται για να 

αναπτύξουν και να κατασκευάσουν νέα DVD players, αλλά ανταγωνίζονται έντονα 

σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Μέσα από σχέσεις συνεργασίας, οι παγκόσμιοι 

αντίπαλοι εργάζονται μαζί συλλογικά προκειμένου να αυξήσουν την απόδοση 

μοιράζοντας πόρους, επικεντρώνονται σε κοινούς στόχους σε συγκεκριμένες περιοχές 

όπως οι δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας, η αγορά προϊόντος κ.α., την ίδια στιγμή 

ανταγωνίζονται πραγματοποιώντας ανεξάρτητες ενέργειες σε άλλες περιοχές για να 

αυξήσουν τη δική τους απόδοση (Luo, 2004).       

         
                                                
45 Cateora P.R., Graham J.L., Διεθνές μάρκετινγκ, Τόμος Α′, Εκδόσεις Παπαζήση, 2003, Αθήνα, σ.3.  
46 Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Coopetition, Doubleday, New York. 1996. 
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4.2 Ορισμός του συνανταγωνισμού στον παγκόσμιο ανταγωνισμό  

 

Στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού, ο συνανταγωνισμός αποτελεί τον 

ανταγωνισμό και τη συνεργασία που λαμβάνουν χώρα την ίδια στιγμή, ανάμεσα σε 

δύο ή περισσότερους αντιπάλους που ανταγωνίζονται στις παγκόσμιες αγορές. Στη 

θεωρία του συνανταγωνισμού η σχέση ανάμεσα σε παγκόσμιους ανταγωνιστές 

αποτελεί μια ταυτόχρονη αλληλεξάρτηση με συνεργασία και ανταγωνισμό. Η 

αλληλεξάρτηση αυτή εμπεριέχει συνεργατικές και ανταγωνιστικές στρατηγικές. 

Μεταξύ διευρυμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων, ο ανταγωνισμός μπορεί να συμβεί 

σε πολλαπλά σημεία (πολλαπλά κράτη και προϊόντα) και μέσω πολλαπλών μονάδων 

(πολλαπλές θυγατρικές και υποδιαιρέσεις). Οι επιχειρήσεις μπορούν να 

ανταγωνίζονται, σε παγκόσμιο επίπεδο, για εισροές -όπως για παράδειγμα, η 

τεχνολογία, οι πληροφορίες, οι ανθρώπινοι και οι φυσικοί πόροι, ευνοϊκή μεταχείριση 

από την κυβέρνηση του κράτους υποδοχής- και για εκροές-όπως για παράδειγμα, 

παραγγελίες, συμβόλαια και μερίδιο αγοράς). 

Συνεργασία είναι η από κοινού προσπάθεια μεταξύ ανταγωνιστών για αμοιβαίο 

κέρδος. Δεν περιορίζεται σε συμμαχίες συνεργασίας, όπως διεθνείς κοινοπραξίες, 

outsourcing, συμφωνίες, licensing, franchising, διεθνείς εταιρικές συνεργασίες για  

Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), συμφωνίες συμπαραγωγής και μάρκετινγκ, αλλά 

επεκτείνεται και σε όλους τους τύπους συλλογικών προσπαθειών όπως η βελτίωση 

της βιομηχανίας του κράτους υποδοχής, η πίεση των αρχών για την εξασφάλιση 

πρόσβασης στην αγορά ή δίκαιο ανταγωνισμό, μοίρασμα κοινών προμηθειών ή 

παγκόσμιων καναλιών διανομής και η δημιουργία ομάδων για την παραγωγή, την 

ανάπτυξη, ή την προμήθεια στη χώρα της θυγατρικής ή της μητρικής εταιρείας. Αυτή 

η συνεργασία είναι ευρέως διαδεδομένη και τείνει να κυριαρχήσει στις μέρες μας. Για 

παράδειγμα, GM και Toyota συναρμολογούν αυτοκίνητα, Siemens και Philips 

αναπτύσσουν ημιαγωγούς και Thomson και JVC κατασκευάζουν VCR. 

Ο συνανταγωνισμός διαφέρει από μια συμμαχία συνεργασίας μεταξύ παγκόσμιων 

αντιπάλων. Η δημιουργία μιας συμμαχίας με ανταγωνιστές επικεντρώνεται μόνο στη 

συνεργασία. Το αντικείμενο αυτής της ανάλυσης είναι η συμμαχία από μόνη της και 

όχι οι μητρικές εταιρείες. Οι συμμαχίες ανάμεσα σε ανταγωνιστές αντιπροσωπεύουν 

μόνο ένα μέρος των προσπαθειών για συνεργασία καθώς δεν μπορούν να 

απεικονίσουν τα αποτελέσματα ενός ανταγωνισμού διαφόρων προϊόντων ανάμεσα σε 

αντιπάλους, ούτε τη βαθειά γνώση των άλλων μορφών συνεργασίας όπως οι 
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συλλογικές προσπάθειες επηρεασμού των κυβερνήσεων καθιερώνοντας βιομηχανικά 

πρότυπα ή δημιουργώντας παγκόσμιες ή περιφερειακές ομάδες παραγωγής ή 

προμήθειας. 

 

Ο συνανταγωνισμός δεν εμφανίζεται σε περιπτώσεις όπου τη μια περίοδο υπάρχει 

συνεργασία και την άλλη ανταγωνισμός. Στις περιπτώσεις συνανταγωνισμού οι 

αντίπαλοι συνεργάζονται σε κάποιες περιοχές ενώ ταυτόχρονα47 ανταγωνίζονται σε 

άλλες. Ο συνανταγωνισμός μπορεί να εμφανισθεί σε εταιρικό, περιφερειακό επίπεδο 

και στις θυγατρικές εταιρείες, ανάλογα με τη στρατηγική πρόθεση και τις οργανικές 

ανάγκες της πολυεθνικής εταιρείας. Η εμβέλεια του συνανταγωνισμού μπορεί να 

αυξηθεί ανάλογα με το βαθμό σχετικότητας ανάμεσα στους τομείς του προϊόντος και 

της αγοράς μεταξύ δύο αντιπάλων. Όσο μεγαλύτερη σχετικότητα υπάρχει στους 

τομείς του προϊόντος και της αγοράς μεταξύ δύο αντιπάλων τόσο περισσότερο μπορεί 

να αυξηθεί η εμβέλεια του συνανταγωνισμού. 

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνανταγωνισμού σε επίπεδο ξένων θυγατρικών 

(foreign subsidiaries) αποτελεί η περίπτωση των θυγατρικών της Nokia στην Κίνα οι 

οποίες ανταγωνίζονται σκληρά με τις θυγατρικές άλλων παικτών όπως η Motorola η 

Ericsson και η Fujitsu για το μερίδιο αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Τη ίδια στιγμή 

εργάζονται μαζί για τη βελτίωση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών της Κίνας, για να 

ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση 

στην αγορά και να δημιουργήσουν clusters στον εξοπλισμό για τηλεπικοινωνίες για 

να αυξήσουν τη αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα48 (Luo, 2006).      

 

O Yadong Luo στο βιβλίο του “Coopetition in international business” εισάγει τη 

φιλοσοφία Yin-Yang, μια αρχαία κινεζική φιλοσοφία δυισμού και αλλαγής, στην 

αντίληψη του συνανταγωνισμού. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Yin και του Yang, 

κάθε τι αγκαλιάζει το Yin και το Yang ταυτόχρονα: το Yin και το Yang συνυπάρχουν 

την ίδια στιγμή σε κάθε παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Luo επισημαίνει ότι «η εταιρική 

κουλτούρα και όπως επίσης και η διοικητική γνώση που αγκαλιάζουν μια σύνθεση 

Yin-Yang είναι πιο πιθανό να δεχθούν σενάρια συγκριτικής rent seeking 

                                                
47 Bengtsson M., Kock S., “Coopetition in business networks-to cooperate and compete 
simultaneously”, Industrial Marketing Management, Vol.29, 2000, pp. 411-426. 
48 Luo Y., “A coopetition perspective of global competition”, Journal of World Business, 2006. 
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συμπεριφοράς σε σύγκριση με αυτές που δίνουν έμφαση στα πολωμένα Yin 

(συνεργασία) και Yang (ανταγωνισμός)49».          

 

4.3 Οι λόγοι που οδήγησαν στον συνανταγωνισμό μεταξύ πολυεθνικών 

επιχειρήσεων 

 

Αρκετοί οικονομικοί και στρατηγικοί παράγοντες έδωσαν ώθηση στο φαινόμενο του 

συνανταγωνισμού στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις 

ακολούθησαν τη στρατηγική του συνανταγωνισμού για τους ακόλουθους λόγους. 

 

Στη σημερινή εποχή η αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε πολυεθνικές επιχειρήσεις ποτέ δεν 

υπήρξε τόσο σημαντική και συγχρόνως απαραίτητη για την επιβίωση και τη 

μετέπειτα εξέλιξή τους. Η αύξηση του ανταγωνισμού παγκοσμίως σε ενδο-οργανικό 

επίπεδο έχει εκτοξεύσει στα ύψη τις οικονομικές, τεχνολογικές και συναλλακτικές 

διασυνδέσεις ανάμεσα σε παγκόσμιους αντιπάλους. Είναι σημαντικό ότι η 

ανταγωνιστική πίεση και οι προσδοκίες συνεργασίας αποτελούν δύο δυνάμεις που 

προκαλούν μια κατάσταση στην οποία δύο παγκόσμιοι ανταγωνιστές υποχρεώνονται 

να συνεργάζονται και να ανταγωνίζονται ταυτόχρονα. Ο συνανταγωνισμός 

ενθαρρύνθηκε από τη συνύπαρξη της ομοιότητας της αγοράς και την ασυμμετρία των 

πόρων μεταξύ παγκόσμιων ανταγωνιστών. Η μεν ομοιότητα της αγοράς συμβάλλει 

περισσότερο στον ανταγωνισμό και η δε ασυμμετρία των πόρων συμβάλλει 

περισσότερο στη συνεργασία. 

 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι συνεργασία 

είναι πολύτιμη αφού αποτελεί ένα μέσο με το οποίο θα ανταγωνίζονται καλύτερα σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η συνανταγωνιστική συμπεριφορά αναζητά την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας και γενικότερα τα θετικά αποτελέσματα που ενδέχεται να 

προκύψουν. Ενώ ο ανταγωνισμός είναι αναπόφευκτος, ειδικά όταν οι παράμετροι της 

αγοράς αντιμετωπίζουν παγκόσμιους αντιπάλους τότε το παιχνίδι είναι μηδενικού 

αθροίσματος (π.χ. καθορισμένο μέγεθος αγοράς, περιορισμένες επενδύσεις ή 

περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά), η ανταγωνιστική συνεργασία βοηθά δύο ή 

περισσότερους αντιπάλους στην ενδυνάμωση των εσωτερικών τους ικανοτήτων και 
                                                
49 Luo Y., “Coopetition in international business”, Copenhagen, Denmark, Copenhagen Business 
School Press, 2004, p. 20. 
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τεχνολογιών ενώ παράλληλα συμβάλλει στην επαγρύπνησή τους για τη μεταφορά 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε φιλόδοξους συνεργάτες50 (Hamel, Doz, 

Prahalad, 1989). Οι συνεργατικοί διακανονισμοί με τους ανταγωνιστές δίνουν τη 

δυνατότητα στην εταιρεία να εσωτερικοποιήσει τις δυνατότητες των άλλων. Αυτές οι 

δυνατότητες μπορούν να εφαρμοσθούν από την εταιρεία σε νέες γεωγραφικές αγορές, 

νέα προϊόντα και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον Hamel 

(1991), η συνεργασία με τους ανταγωνιστές μπορεί να μην αποτελέσει ένα μέσο για 

την απόκτηση πρόσβασης στις ικανότητες των άλλων συνεργατών (quasi-

internalization) αλλά ένας μηχανισμός για την πραγματική απόκτηση των 

δυνατοτήτων ενός ή περισσοτέρων συνεργατών (de facto internalization)51. 

 

Η ανταγωνιστική συνεργασία μειώνει το κόστος, τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες 

που σχετίζονται με μια καινοτομία ή την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος κατά τη 

διάρκεια μιας παγκόσμιας διεύρυνσης. Για μια πολυεθνική επιχείρηση ένας 

παγκόσμιος ανταγωνιστής μπορεί να είναι ο καλύτερος συνεργάτης με τον οποίο θα 

μοιραστεί το ανάλογο κόστος, τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες καθώς αυτός έχει 

μεγάλη εμπειρία στην περιοχή και μοιράζεται το κοινό συμφέρον στην αγορά στόχο. 

 

Ο συνανταγωνισμός μπορεί να προκληθεί και από την ανάγκη σταθεροποίησης της 

συλλογικής δύναμης των παγκόσμιων ανταγωνιστών στις δοσοληψίες με τους 

εξωτερικούς μετόχους (stakeholders) -όπως οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής ή 

της μητρικής χώρας και στην ενίσχυση της θέσης της αγοράς για τα μέλη μιας 

συνανταγωνιστικής ομάδας εταιρειών. Αυτό ισχύει όταν αυτοί οι παίκτες κυριαρχούν 

στην παγκόσμια αγορά. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε παγκόσμιους παίκτες διαλύει 

την πίεση των κανονισμών anti-trust, των αντιμονοπωλιακών απαιτήσεων και των 

πολέμιων των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες και τις αναπτυγμένες 

χώρες. Ο συνανταγωνισμός επίσης προωθεί την τεχνολογική πρόοδο, τα καινοτομικά 

προϊόντα και την εθνική προσαρμογή, ευεργετώντας έτσι την κοινωνία52 (Porter, 

1985). 

 
                                                
50 Hamel, G., Doz, Y. L., Prahalad, C. K., “Collaborate with your competitors–and win”, Harvard 
Business Review, 67, 1989, pp.133–140. 
51 Hamel G., “Competition for competence and inter-partner learning within international strategic 
alliances”, Strategic Management Journal, 12, 1991, pp.83–104. 
52 Porter M.E., Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, 1985, New 
York: Free Press. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Συνανταγωνισμός: Απόκτηση Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων στις Νέες Τεχνολογίες  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ 58 

Ο συνανταγωνισμός ενισχύεται από την ανάγκη για στρατηγική ευελιξία. Οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν τη στρατηγική του συνανταγωνισμού 

αυξάνουν τη στρατηγική τους ευελιξία επειδή η ποικιλία των στρατηγικών είναι 

ευρύτερη από εκείνες που προσέφεραν η συνεργασία ή ο ανταγωνισμός ξεχωριστά. 

 

Ο συνανταγωνισμός αναπτύσσεται μέσα από τις μάχες για τα τεχνολογικά πρότυπα. 

Στις νέες τεχνολογίες, στις οποίες θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στα επόμενα 

κεφάλαια της παρούσας εργασίας, πολλές τεχνολογίες ανταγωνίζονται για το μερίδιο 

της αγοράς (π.χ. Beta εναντίον VHS που χρησιμοποιούταν στα DVD, GSM εναντίον 

CDMA που χρησιμοποιείται στα προϊόντα ασύρματων επικοινωνιών). Το 

αποτέλεσμα αυτής της σκληρής μάχης εξαρτάται από τον αριθμό των εταιρειών που 

υιοθέτησαν κάθε τεχνολογία ή πρότυπο. Η συνεργασία (συχνά μέσα από συμμαχικά 

δίκτυα) μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες που συμμετέχουν στο παιχνίδι, να 

προωθήσουν τις τεχνολογίες τους και να κερδίσουν την απαιτούμενη μάζα 

καταναλωτών για να πεισθούν περισσότερες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν το 

σχέδιό τους ή την αρχιτεκτονική τους. Για να το πετύχουν αυτό πρέπει να πείσουν 

περισσότερους «σπόνσορες» να συμμετάσχουν στην ομάδα τους. 

 

4.4 Η δυναμική φύση του συνανταγωνισμού 

  

Όταν δημιουργηθεί μια σχέση συνανταγωνισμού μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων τα βασικά της συστατικά, η συνεργασία και ο ανταγωνισμός, δεν 

μένουν σταθερά στη διάρκεια του χρόνου. Αυτά τα αντίπαλα στοιχεία (Bengtsson, 

Kock, 2000) του συνανταγωνισμού δεν είναι στατικά καθώς διαθέτουν μια δυναμική 

φύση που αντιδρά στις αλλαγές των παραμέτρων και στο εσωτερικό και εξωτερικό 

τους περιβάλλον. Αυτή η κινητικότητα που διέπει τα σημαντικά συστατικά του 

συνανταγωνισμού είναι αναπόφευκτη για τους ακόλουθους τρεις λόγους: Πρώτον, 

όταν οι συνθήκες της αγοράς και οι εσωτερικές ανάγκες συνδέονται με κάποια 

αλλαγή στον συνανταγωνισμό, το επιθυμητό επίπεδο στη συνεργασία ή τον 

ανταγωνισμό θα αλλάξει ανάλογα. Δεύτερον, ο συνανταγωνισμός αποτελεί μια 

χαλαρά συνδεδεμένη σχέση κατά την οποία οι παίκτες διατηρούν μια σταθερή 

αλληλεξάρτηση χωρίς να χάνουν την οργανωτική τους αυτονομία. Υπάρχουν αρκετά 

περιθώρια για αλλαγές στη συνεργασία ή τον ανταγωνισμό μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων παικτών. Τρίτον, ο συνανταγωνισμός μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
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παικτών επηρεάζεται από δυναμικές συνθήκες που λαμβάνουν χώρα έξω από τη 

σχέση αυτή καθώς υπάρχουν πολλοί άλλοι ανταγωνιστές στην παγκόσμια αγορά 

(Luo, 2006). Συνεπώς, η συνεργασία και ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι πιθανό να αλλάξουν προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις απειλές που προέρχονται από την είσοδο νέων παικτών 

(προμηθευτών, πελατών ανταγωνιστών, συμπληρωτών).  

  

4.4.1 Καθοριστικοί παράγοντες συνεργασίας  

 

Το πρώτο στοιχείο του συνανταγωνισμού, η συνεργασία, αυξάνεται ανάλογα με τις 

αλλαγές στις εξωτερικές ή εσωτερικές παραμέτρους. Πρώτον, η συνεργασία θα 

αυξηθεί όταν οι συνανταγωνιζόμενοι παίκτες αντιμετωπίζουν αυξημένες 

ανταγωνιστικές απειλές από άλλους παίκτες που προκαλούν την κοινή τους θέση σε 

περιοχές στις οποίες συνεργάζονται, ή το κοινό τους συμφέρον σε συγκεκριμένες 

περιοχές. Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου γεγονότος είναι η ένταση της 

συνεργασίας προκειμένου να ισχυροποιηθεί η διαπραγματευτική δύναμη, να 

επιβληθούν νέα εμπόδια εισόδου όπως π.χ. η επιθετική τιμολόγηση (predatory 

pricing), η χειραγώγηση των τεχνολογικών προτύπων, η άσκηση πιέσεων στις 

κυβερνήσεις για την εφαρμογή σκληρότερων πολιτικών, εναντίον αυτών που 

μετακινήθηκαν τελευταίοι, και για να βελτιώσουν το δικό τους ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μέσα από τέτοιες προσπάθειες όπως η από κοινού ανάπτυξη και 

καινοτομία.  

 

Δεύτερον, η συνεργασία αυξάνεται καθώς οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές γίνονται όλο 

και πιο απαιτητικοί-έμπειροι και γνώστες- από την απαιτητική νέα τεχνολογία, τις on-

line υπηρεσίες, τη συμπληρωματική λειτουργικότητα, την ανώτερη ποιότητα και τα 

καινοτομικά σχέδια. Για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των 

καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές συνεργάζονται και 

μοιράζονται τους συμπληρωματικούς πόρους προκειμένου να αναπτύξουν νέα 

προϊόντα. Η αυξημένη συνεργασία είναι ωφέλιμη μιας και οι αντίπαλες εταιρείες 

μοιράζονται τις ανησυχίες για το κόστος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το 

προϊόν και τις καινοτομίες στη διαδικασία που χρειάζονται για την επιτυχή 

αντιμετώπιση των θεμελιωδών αλλαγών στην παγκόσμια ζήτηση.  
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Τρίτον, οι πολυεθνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση για την ενοποίηση 

της παγκόσμια αλυσίδας αξίας. Αυτή η πίεση μπορεί να πηγάζει από τα παρακάτω: 

i. Την αυξημένη βαρύτητα των οικονομιών κλίμακας και την εσωτερίκευση 

των παγκόσμιων λειτουργιών. 

ii. Τη μείωση των περιθωρίων κέρδους ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού ή της μειωμένης ζήτησης. 

iii. Την έντονη ανάγκη για βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσματικότητας. 

 

Τέταρτον, η συνεργασία αυξάνεται όταν οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερους κινδύνους από θεσμικά περιβάλλοντα, ειδικά τα κανονιστικά εμπόδια 

είτε προέρχονται από τη χώρα της μητρικής εταιρείας είτε από τις χώρες υποδοχής53. 

Σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται αυξημένοι θεσμικοί κίνδυνοι η ανάγκη για 

συνεργασία μεταξύ παγκόσμιων αντιπάλων καθίσταται επιτακτική καθώς όταν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους μπορούν να αντιμετωπίσουν 

ευκολότερα τα διάφορα θεσμικά εμπόδια. 

 

Τελικά, η συνεργασία αυξάνεται με τη μεγαλύτερη σύνδεση ανάμεσα δύο ή 

περισσότερους οργανισμούς στη διάρκεια του χρόνου. Καθώς μια τέτοια σύνδεση 

μεγαλώνει, οι παγκοσμίως συνεργαζόμενοι αντίπαλοι θα είναι αφοσιωμένοι στη 

συνεχή επένδυση. 

 

4.4.2 Καθοριστικοί παράγοντες ανταγωνισμού 

 

Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο του συνανταγωνισμού, ο ανταγωνισμός, αυξάνεται 

ανάλογα με τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες. Πρώτον, ο ανταγωνισμός 

αυξάνεται καθώς οι στόχοι των παγκόσμιων αντιπάλων συγκλίνουν ή 

επικαλύπτονται. Αυτό μπορεί να προκύψει: 

i. Αν οι ανταγωνιστές χρησιμοποιούν τις ίδιες ανταγωνιστικές στρατηγικές ή 

δίνουν έμφαση στους βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

                                                
53  Luo Y., “A coopetition perspective of MNC–host government relations”, Journal of International 
Management 10, 2004, pp.431– 451, p.435. 
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ii. Αν οι περιοχές αγοράς για τις ανταγωνιστικές εταιρείες διευρύνονται, όπου 

δύο παίκτες οραματίζονται ότι η κοινή αγορά/αγορές υπερτερεί στρατηγικά 

στις παγκόσμιες λειτουργίες τους ή     

iii. Αν αυξηθεί η ομοιότητα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και το προϊόν 

τότε οι δύο παίκτες θα ανταγωνίζονται στα ίδια πεδία επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και στον ίδιο κλάδο προϊόντων.  

 

Δεύτερον, ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί όταν ο βιομηχανικός ανταγωνισμός 

σταθεροποιηθεί. Με το πέρασμα του χρόνου καθώς ο κύκλος ζωής της βιομηχανίας 

φτάνει σε ωριμότητα, ο βιομηχανικός ανταγωνισμός ανάμεσα στους παίκτες που 

συμμετέχουν εντείνεται54 (Baum & Korn, 1999 και Bettis & Hitt, 1995). Στην 

περίπτωση αυτή, οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές μπορεί να ανταγωνίζονται σκληρά 

προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις ταμειακές εισροές τους από τις αντίστοιχες 

θέσεις της αγοράς. Μέσα σε ένα ανταγωνιστικό δίκτυο, τα ανταγωνιστικά 

συμφέροντα των μελών ενδέχεται να γίνουν περισσότερο συγκρουόμενα στην 

περίπτωση που συρρικνωθεί η βιομηχανία.    

 

Τρίτον, ο ανταγωνισμός θα μειωθεί εάν αυξηθεί η ανταγωνιστική ασυμμετρία. Η 

ανταγωνιστική σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανταγωνιστών είναι ασύμμετρη, 

ανάλογα με το ποιος ανταγωνιστής είναι η εξεταζόμενη εταιρεία55 (Chen, 1996). 

Επομένως, αν η Α είναι ο κύριος ανταγωνιστής της Β, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η 

Β είναι ο κύριος αντίπαλος της Α. 

 

Τελικά, ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί εάν μειωθεί η αλληλεξάρτηση των πόρων μεταξύ 

δύο παγκόσμιων αντιπάλων. Η αποδυναμωμένη αλληλεξάρτηση είναι πιθανό να 

μειώσει τη συνεργασία και να αυξήσει τον ανταγωνισμό56. Σύμφωνα με τον Porter 

όταν απουσιάζει μια ισχυρή αλληλεξάρτηση, είναι πιθανό να δημιουργηθούν μάχες 

                                                
54 Baum, J. A. C., & Korn, H. J., “Dynamics of dyadic competitive interaction”, Strategic Management 
Journal, 20, 1999, pp. 251–278 και Bettis, R. A., & Hitt, M. A., “The new competitive landscape”, 
Strategic Management Journal, 16, Summer Special Issue, 1995, pp. 7–19.  
55 Chen, M.-J., “Competitor analysis and interfirm rivalry: Toward a theoretical integration”, 

Academy of Management Review, 21, 1996, pp. 100–134. 
56 Henderson R., & Mitchell W., “The interactions of organizational and competitive influences on 
strategy and performance”, Strategic Management Journal, 18 Summer Special Issue, 1997, pp.5-14. 
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με μια ανταγωνιστική συμπεριφορά με την οποία ο καθένας αναζητά να δημιουργήσει 

ατομικά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.     

              

4.5 Τυπολογία και τακτικές συνανταγωνισμού 

 

Ο συνανταγωνισμός μεταξύ παγκόσμιων ανταγωνιστών είναι πολύπλοκος, 

πολύπλευρος, διαθέτει δυναμική φύση και γι’ αυτό το λόγο απαιτεί συγκεκριμένη 

τυπολογία που θα απεικονίζει τις συστηματικές διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές 

καταστάσεις ή θέσεις στα πλαίσια του συνανταγωνισμού. Είναι πολύ σημαντικό το 

γεγονός ότι η χρήση τυπολογιών επιτρέπει την εξέταση των στρατηγικών 

αντιδράσεων σε διαφορετικές καταστάσεις συνανταγωνισμού.  

 

4.5.1 Η ένταση του συνανταγωνισμού        

          

Η ένταση του συνανταγωνισμού αποτελεί το βαθμό κατά τον οποίο ένας 

συγκεκριμένος παγκόσμιος παίκτης ανταγωνίζεται και συνεργάζεται ταυτόχρονα με 

έναν κύριο παγκόσμιο ανταγωνιστή στις διεθνείς αγορές. Αυτή η ανάλυση αποτελεί 

ένα μέτρο της δύναμης μιας συγκεκριμένης συνανταγωνιστικής σχέσης με έναν 

ανταγωνιστή που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά. Σε γενικές γραμμές, μια 

πολυεθνική επιχείρηση έχει πολλούς παγκόσμιους ανταγωνιστές με τους οποίους 

δημιουργεί πολλές συνανταγωνιστικές σχέσεις, διμερείς ως προς τη φύση τους. 

Ανάλογα με την ένταση του ανταγωνισμού και της συνεργασίας που λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα στα πλαίσια μιας συνανταγωνιστικής σχέσης, μια πολυεθνική επιχείρηση 

μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση: α) αγωνιστική, β) απομόνωσης, γ)συνεταιρισμού 

ή δ) προσαρμογής. 
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Πίνακας 4.1: Η ένταση του συνανταγωνισμού με έναν παγκόσμιο ανταγωνιστή. 
Πηγή: Luo (2006). 
 

4.5.1.1 Αγωνιστική κατάσταση (contending situation) 

 

Μια αγωνιστική κατάσταση υφίσταται όταν η εταιρεία συναγωνίζεται με έναν άλλο 

κύριο παγκόσμιο παίκτη για την απόκτηση δύναμης στην αγορά, ανταγωνιστικής 

θέσης και μεριδίου αγοράς σε κρίσιμες διεθνείς αγορές, διατηρώντας υψηλό 

ανταγωνισμό και χαμηλή συνεργασία με αυτόν. Μια αγωνιστική θέση είναι πολύ 

πιθανό να προκύψει σε μια ολιγοπωλειακή περίσταση στην οποία διάφοροι 

παγκόσμιοι παίκτες κατέχουν το πλειοψηφικό μερίδιο στις παγκόσμιες αγορές οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό ανταγωνισμό, απελευθέρωση της βιομηχανικής 

αγοράς στα περισσότερα κράτη και όλο και πιο έμπειρη και υποψιασμένη ζήτηση από 

τους καταναλωτές παγκοσμίως 57 (Malnight, 2001). 

 

Μια τέτοια περίπτωση είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί όταν η ομοιότητα του 

προϊόντος, η ομοιότητα των πόρων, και η ομοιότητα της αγοράς είναι υψηλή. Ο 

ανταγωνισμός της αγοράς κάνει δύσκολη τη συνωμοσία μεταξύ των ολιγοπωλειακών 

παικτών, ενώ η ομοιότητα των πόρων και του προϊόντος μειώνουν την επιθυμία του 

                                                
57 Malnight, T. W., “Emerging structural patterns within multinational corporations: Toward process-

based structures”, Academy of Management Journal, 44, 200, 1187–1220. 
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παίκτη για συνεργασία58 (Bernheim & Winston, 1990). Η ομοιότητα του προϊόντος σε 

μια παγκόσμια αγορά αυξάνει την πίεση για ανταγωνισμό, επειδή περιορίζει το 

ενδεχόμενο συνεργασίας και ενθαρρύνει τις συναλλαγές με σκοπό την απόκτηση 

στρατηγικής θέσης. Απ’ την άλλη μεριά, η ομοιότητα των πόρων εξασθενεί τη 

συμπληρωματικότητα των ικανοτήτων των πόρων και αποτρέπει τη δημιουργία 

συλλογικής συνεργίας. Η μακρά ιστορία παγκόσμιου ανταγωνισμού, η αδύναμη 

εμπιστοσύνη μεταξύ παγκόσμιων οργανισμών και η αξιοσημείωτη πολιτιστική 

απόσταση ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους παίκτες αποτελούν επιπρόσθετους 

παράγοντες που εντείνουν τον ανταγωνισμό και επιβραδύνουν τη συνεργασία. Τέλος, 

μια αγωνιστική κατάσταση μεταξύ παγκόσμιων παικτών είναι επίσης πιθανό να 

εμφανιστεί σε τοπικά και διεθνή πεδία μάχης. Την άποψη αυτή απεικονίζει ο 

ανταγωνισμός μεταξύ Coca-Cola και Pepsi, Fuji και Kodak, Airbus και Boeing, και 

Sun Microsystems και Microsoft.  (Luo, 2006).  

 

Σε μια αγωνιστική κατάσταση, η πολυεθνική εταιρεία μπορεί να δώσει έμφαση στις 

ακόλουθες ενέργειες ως στρατηγικές τακτικές για να αντιδράσει σε μια υψηλού 

ανταγωνισμού-χαμηλής συνεργασίας σχέση με τον κύριο ανταγωνιστή της: 

Ø Συλλογή πληροφοριών59 για δημιουργία γνώσης (intelligence gathering): 

είναι η συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών για την καλύτερη 

κατανόηση και πρόβλεψη των αντικειμενικών στόχων, στρατηγικών, 

ικανοτήτων και σχεδίων (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007). Η συλλογή 

πληροφοριών βοηθά τον παίκτη να έχει την απαραίτητη επίγνωση 

προκειμένου να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 

παγκόσμια αγορά και να αυξήσει την ποιότητα των στρατηγικών αποφάσεων. 

Επιπρόσθετα, βοηθά την πολυεθνική επιχείρηση στη διατύπωση των 

παγκόσμιων στρατηγικών της σχεδίων και προτεραιοτήτων έτσι ώστε να είναι 

καλύτερα προετοιμασμένη να ενεργήσει ή να αντιδράσει σε μια αντίπαλη 

κίνηση. 

Ø Πλήρωση τμημάτων (niche filling): είναι η προσπάθεια ενός παγκόσμιου 

παίκτη για εντοπισμό, διείσδυση και διατήρηση μιας ελπιδοφόρας εστίασης 

                                                
58 Bernheim, D., & Whinston, M. D., “Multimarket contact and collusive behavior”, Rand Journal of 
Economics, 21, 1990, pp. 1–26. 
59 Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E., Strategic management: Competitiveness and 

globalization, Mason, OH: Thomson South-Western, 2007. 
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στην αγορά, που σχετίζεται με τη γεωγραφική περιοχή, την κυριότητα του 

προϊόντος και ή την τεχνολογική ηγεσία60 (Day, & Reibstein, 1997). 

Ø Αλλαγή θέσεων (position jockeying): είναι η προσπάθεια που καταβάλει ένα 

παγκόσμιος παίκτης προκειμένου να αμυνθεί με τακτική, να κρατήσει και να 

ενδυναμώσει την ήδη υπάρχουσα θέση στην αγορά εναντίον άλλου 

παγκόσμιου παίκτη (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007). Σε αντίθεση με την 

πλήρωση τμημάτων (niche filling), που επικεντρώνεται στην αναζήτηση νέας 

αγοράς ή θέσης στο εξωτερικό, η αλλαγή θέσεων (position jockeying) δίνει 

έμφαση στους τρόπους με τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να διατηρήσει και 

να οχυρώσει τη θέση της στην αγορά (εγχώρια και του εξωτερικού), απέναντι 

σε έναν στενό παγκόσμιο ανταγωνιστή. Χαρακτηριστικές ενέργειες στα 

πλαίσια του jockeying είναι οι ακόλουθες:  

α) Η δημιουργία στρατηγικών ομάδων που ενώνουν τους προμηθευτές 

και τους διανομείς εναντίον ενός ανταγωνιστή που έχει ηγετική θέση. 

β) Η δημιουργία μιας ηγετικής θέσης στα βιομηχανικά ή τεχνολογικά 

πρότυπα. 

γ) Η κυριαρχία επί συγκεκριμένων εισερχόμενων και εξερχόμενων   

συστημάτων διανομής και μεταφοράς προϊόντων, κυρίως επί των 

παγκόσμιων δικτύων διανομής. 

δ) Έλεγχος των κρίσιμων δραστηριοτήτων της αλυσίδας αξίας που 

μπορούν να διαμορφώσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό (π.χ. έλεγχος 

μερικών μεγάλων παγκόσμιων προμηθευτών). 

ε) Χειραγώγηση της διεθνούς τιμής. 

στ) Προσέλκυση των πελατών του ανταγωνιστή. 

   

 4.5.1.2 Κατάσταση απομόνωσης  

 

 Η κατάσταση απομόνωσης προκύπτει όταν η εταιρεία δεν αλληλεπιδρά σημαντικά 

με τους άλλους παγκόσμιους ανταγωνιστές, διατηρώντας χαμηλό ανταγωνισμό και 

χαμηλή συνεργασία με τον άλλο παγκόσμιο παίκτη ο οποίος ηγείται. Η εταιρεία 

ενεργεί και αντιδρά σχεδόν ανεξάρτητα στις διεθνείς αγορές στις οποίες συμμετέχει 

και σχεδιάζει τις παγκόσμιες επενδύσεις και λειτουργίες της μόνη της. Σε αυτή την 
                                                
60 Day, G. S., & Reibstein, D. J., “Dynamic competitive strategy”, Hoboken, NJ: Wiley, 1997. 
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ακραία κατάσταση, η αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με έναν παγκόσμιο 

ανταγωνιστή βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, είτε περιορίζοντας την εταιρεία σε 

συγκεκριμένες αγορές αποτελούμενες από τμήματα –η περίπτωση για τις 

ειδικευμένες συνήθως πολυεθνικές εταιρείες- είτε κεφαλαιοποιώντας πάνω στη 

μονοπωλιακή της δύναμη στις παγκόσμιες αγορές -η περίπτωση για τις μονοπωλιακές 

συνήθως πολυεθνικές εταιρείες. Με την αυξανόμενη ολοκλήρωση της παγκόσμιας 

οικονομίας και την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των εταιρειών, ο αριθμός των 

παικτών που παίζουν μόνοι τους (monoplayers) έχει μειωθεί στις περισσότερες 

βιομηχανίες61 (Casson, 1987). Εντούτοις, μερικές ειδικευμένες πολυεθνικές εταιρείες 

που πέτυχαν με περιορισμένο εύρος προϊόντων ή αγορών στις οποίες ο παγκόσμιος 

ανταγωνισμός παραμένει πολύ χαμηλός, μπορεί να βρεθούν σε μια διαρκή, σταθερή 

θέση ενισχυμένη από τις μοναδικές στρατηγικές χωρίς δυνατή συνεργασία με τους 

άλλους παίκτες62 (Gimeno & Woo, 1999).         

 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μια κατάσταση απομόνωσης 

ενδέχεται να σκεφτούν σοβαρά τις παρακάτω ενέργειες ως στρατηγικές αντιδράσεις 

σε μια χαμηλού ανταγωνισμού-χαμηλής συνεργασίας κατάσταση με τους 

παγκόσμιους ανταγωνιστές:  

Ø Εξειδίκευση περιοχών (domain specialization): είναι μια τακτική που 

δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα τμήματα του προϊόντος ή τμήματα της 

αγοράς στα οποία η εταιρεία έχει μια θεμελιώδη αιχμή (fundamental edge) 

που υποστηρίζεται από τη μοναδική της γνώση ή εξειδικευμένη τεχνολογία. 

Αυτή η εξειδικευμένη τεχνολογία είναι αυτή που μπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα σε μια εταιρεία να γίνει μόνος παίκτης (solo player) σε ένα 

τμηματικό ή εξειδικευμένο μίγμα προϊόντος-αγοράς. Η εξειδίκευση 

περιοχών προτιμάται κυρίως όταν το εξειδικευμένο μίγμα προϊόντος-αγοράς 

δεν έχει ακόμη διεκδικηθεί σημαντικά από άλλους παίκτες. 

Ø Η επέκταση της κλίμακας: αποτελεί μια στρατηγική τακτική που 

αποσκοπεί στη να κεφαλαιοποιήσει πάνω στην υπάρχουσα ισχυρή θέση της 

                                                
61 Casson M., The firm and the market: Studies on multinational enterprises and the scope of the firm, 
Cambridge, MA: MIT Press, 1987. 
62 Gimeno J., & Woo C.Y., “Multimarket contact, economies of scope, and firm performance”, 

Academy of Management Journal, 42, 1999, pp.239–259. 
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εταιρείας αυξάνοντας τον όγκο της παραγωγής και των πωλήσεων63 

(Gimeno & Woo, 1999; Lado, Boyd & Hanlon 1997). 

Ø Κάθετη ολοκλήρωση (vertical integration): αποτελεί μια στρατηγική 

τακτική που επεκτείνει τις παγκόσμιες λειτουργίες για μια εταιρεία που 

βρίσκεται σε κατάσταση απομόνωσης. Συνεπώς, τονίζοντας την παγκόσμια 

δύναμή της στην αγορά σε ένα συγκεκριμένο μίγμα προϊόντος-αγοράς στο 

οποίο έχει ιδιαίτερες και ισχυρές ικανότητες –για εξειδικευμένες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις- ή διαφορετικές εθνικές αγορές στις οποίες έχει 

κυρίαρχη δύναμη αγοράς και μονοπωλιακή θέση –για μονοπωλιακές 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να επίσης να 

αυξήσει τα εμπόδια εισόδου για αυτούς που θα ακολουθήσουν τη 

συγκεκριμένη εταιρεία που βρίσκεται σε κατάσταση απομόνωσης (Hitt, 

Ireland, & Hoskisson, 2007).     

 

4.5.1.3 Κατάσταση συνεταιρισμού 

 

Η κατάσταση συνεταιρισμού είναι η κατάσταση κατά την οποία ένας παγκόσμιος 

παίκτης εθελοντικά διατηρεί υψηλή συνεργασία και χαμηλό ανταγωνισμό με έναν 

άλλο κύριο παγκόσμιο παίκτη ψάχνοντας για από κοινού συνεργίες που 

δημιουργήθηκαν από τους συμπληρωματικούς πόρους και ικανότητες και των δύο 

παικτών. Η υψηλή συπληρωματικότητα των πόρων και η χαμηλή ομοιότητα της 

αγοράς αποτελούν δύο απαραίτητες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι παγκόσμιοι 

αντίπαλοι μπορούν να γίνουν συνεργάτες. Η υψηλή συπληρωματικότητα των πόρων 

μεγεθύνει την αλληλεξάρτηση των πόρων, συνεπώς ενισχύει τους οικονομικούς 

δεσμούς και την ανταγωνιστική συνεργασία μεταξύ συνεργατών. Χαμηλή ομοιότητα 

της αγοράς χαλαρώνει την ανταγωνιστική πίεση που μπορεί διαφορετικά να συμβεί 

αν εταιρείες ανταγωνίζονται πρόσωπο με πρόσωπο για τους ίδιους καταναλωτές στις 

ίδιες γεωγραφικές αγορές. 

 

Οι πολυεθνικές εταιρείες που βρίσκονται σε κατάσταση συνεταιρισμού ενδέχεται να 

σκεφτούν σοβαρά τις παρακάτω ενέργειες ως πιθανές στρατηγικές αντιδράσεις σε 

                                                
63 Lado A., Boyd N.G., & Hanlon, S.C., “Competition, cooperation, and the search for economic rents: 

A syncretic model”, Academy of Management Review, 22, 1997, pp.110–141. 
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συνδυασμούς υψηλής συνεργασίας-χαμηλού ανταγωνισμού απέναντι σε άλλον 

παγκόσμιο παίκτη: 

Ø Επέκταση συνεργίας (synergy extension): αποτελεί μια στρατηγική 

προσπάθεια που εντοπίζει και εξερευνά επιπρόσθετα οφέλη, είτε 

τεχνολογικά είτε λειτουργικά, που προκύπτουν από μια σχέση 

συνεργασίας που έχει ήδη δημιουργηθεί. 

Ø Καταμερισμός της αξίας (value sharing): είναι μια οργανωτική 

προσπάθεια διευθέτησης των αντίστοιχων πολιτισμών, φιλοσοφιών και 

αξιών των δύο παικτών.    

Ø Εμπλουτισμός της πιστότητας (attachment enhancement): αποτελεί 

μια διοικητική προσπάθεια αναζήτησης ισχυρότερων -μεταξύ των 

μερών- δεσμών και σε ατομικό -σχέσεις μεταξύ των CEO των 

εταιρειών- και σε οργανωτικό επίπεδο -διασυνδέσεις μεταξύ δύο 

εταιρειών. Η πιστότητα σε κάθε επίπεδο βελτιώνεται από την 

οικειότητα, την κοινωνικοποίηση και τον καταμερισμό της γνώσης64 

(Levinthal & Fichman, 1988).     

 

4.5.1.4 Κατάσταση προσαρμογής  

 

Μια κατάσταση προσαρμογής αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία δύο 

παγκόσμιοι παίκτες εξαρτώνται αμοιβαία ο ένας από τον άλλο για την επίτευξη των 

ιδιαίτερων σκοπών τους, διατηρώντας υψηλή συνεργασία καθώς επίσης και υψηλό 

ανταγωνισμό μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη κατάσταση μια εταιρεία συνεργάζεται 

σε συγκεκριμένες περιοχές με τον κύριο ανταγωνιστή της ενώ την ίδια στιγμή τον 

ανταγωνίζεται σε άλλες περιοχές. 

 

Μια πολυεθνική εταιρεία σε μια κατάσταση προσαρμογής ενδέχεται να σκεφτεί 

σοβαρά τις παρακάτω ενέργειες ως πιθανές τακτικές αντίδρασης σε έναν συνδυασμό 

υψηλού ανταγωνισμού-υψηλής συνεργασίας με ένα κύριο παγκόσμιο ανταγωνιστή: 

Ø Ανάλυση ορίων (boundary analysis): είναι μια διοικητική προσπάθεια η 

οποία εντοπίζει τις κατάλληλες περιοχές (προϊόντα, αγορές ή λειτουργίες) στις 

                                                
64 Levinthal D.A., & Fichman M.,“Dynamics of interorganizational attachment: Auditor-client 

relationships”, Administrative Science Quarterly, 33, 1988, pp.345–369. 
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οποίες δύο παίκτες πρέπει να ανταγωνίζονται και εκείνες στις οποίες πρέπει 

να συνεργάζονται (Gimeno & Woo, 1999). 

Ø Ασαφής σύζευξη (loose coupling): είναι μια στρατηγική τακτική η οποία 

απασχολεί ασαφώς δομημένες συνεργασίες, όπως licensing, διεθνείς εταιρικές 

συνεργασίες για έρευνα, (research consortia), συμπαραγωγή, παραγωγή OEM, 

καταμερισμός των δικτύων διανομής, ανάθεση έργου σε υπεργολάβο 

(subcontracting), σε σχέση με έναν ανταγωνιστή. 

Ø Στρατηγική ισορροπία (strategic balance): είναι μια οργανωτική δομή των 

κατάλληλων αναλογιών της συνεργασίας και του ανταγωνισμού για την 

επίτευξη των παγκόσμιων στόχων της εταιρείας. Αυτή η ισορροπία είναι 

απαραίτητη σε σχέση με όλους τους κύριους αντιπάλους που ανταγωνίζονται 

στις ίδιες παγκόσμιες αγορές65 (Jorde & Teece, 1989).   

 

4.5.2 Η ποικιλομορφία του συνανταγωνισμού  

 
Η ένταση του συνανταγωνισμού περιλαμβάνει τη δυναμική του ανταγωνισμού και 

της συνεργασίας μεταξύ μιας πολυεθνικής εταιρείας και ενός συγκεκριμένου 

ανταγωνιστή, και το παγκόσμιο επίπεδο συνανταγωνισμού κάθε παίκτη συνεπάγεται 

έναν αριθμό από τέτοια ζευγάρια. Αντίθετα, η ποικιλομορφία του συνανταγωνισμού 

περιλαμβάνει τόσο γεωγραφικό εύρος (ο αριθμός των αγορών του εξωτερικού στις 

οποίες η πολυεθνική εταιρεία αναλαμβάνει τον συνανταγωνισμό) όσο και 

ανταγωνιστικό εύρος (ο αριθμός των ανταγωνιστών της πολυεθνικής με τους οποίους 

ανταγωνίζεται και συνεργάζεται ταυτόχρονα) (Luo, 2006).   

                                                
65 Jorde T.M., & Teece D.J., “Competition and cooperation: Striking the right balance”, California 

Management Review, 31, 1989, 25–37. 
 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Συνανταγωνισμός: Απόκτηση Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων στις Νέες Τεχνολογίες  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ 70 

 
 
 
Πίνακας 4.2: Η ποικιλομορφία του συνανταγωνισμού με έναν παγκόσμιο 
ανταγωνιστή. Πηγή: Luo (2006). 
 

4.5.2.1 Κατάσταση διασποράς     

 

Η κατάσταση διασποράς υφίσταται όταν ένας παγκόσμιος παίκτης ανταγωνίζεται και 

συνεργάζεται ταυτόχρονα με ένα μικρό αριθμό παγκόσμιων ανταγωνιστών σε μια 

εκτεταμένη παράταξη διεθνών αγορών. Οι εταιρείες που βρίσκονται σε μια 

κατάσταση διασποράς μπορεί να σκεφτούν σοβαρά να προβούν στις ακόλουθες 

ενέργειες ως στρατηγική απάντηση: 

Ø Σταθεροποίηση (solidification): αποτελεί μια τακτική που σχεδιάστηκε 

για να ενδυναμώσει τη θέση μιας εταιρείας στον ανταγωνισμό και στη 

συνεργασία με σεβασμό σε ένα περιορισμένο αριθμό άλλων παγκόσμιων 

παικτών. Αυτό συχνά πραγματοποιείται μέσω της ισχυροποίησης της 

αγοράς ή της ανταγωνιστικής θέσης μέσω της διαφοροποίησης, της 

καινοτομίας και των οικονομιών κλίμακας, της εξυπηρέτησης πελατών και 
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της τιμολογιακής στρατηγικής66 (Barney, 1986). Η σταθεροποίηση μπορεί 

να προτιμηθεί από εταιρείες οι οποίες είναι ισχυρότερες σε σχέση με τους 

άλλους ανταγωνιστές σε πολλές διεθνείς αγορές. 

Ø Έμφαση (emphasis): για εταιρείες που βρίσκονται σε κατάσταση 

διασποράς έμφαση δίνεται στο όριο μιας γραμμής προϊόντων παρά σε μια 

γεωγραφική αγορά. Με αυτή την τακτική, οι εταιρείες που βρίσκονται σε 

κατάσταση διασποράς μπορούν να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν και να 

αναβαθμίσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα για τα προϊόντα στα 

οποία έχει δοθεί έμφαση και τα οποία βρίσκονται σε γεωγραφικά 

διασκορπισμένες αγορές. Η έμφαση ενδέχεται να ακολουθηθεί ως 

στρατηγική από αδύναμες –σε σχέση με τους ανταγωνιστές που ηγούνται-

εταιρείες ή από ένα παίκτη που του οποίου οι γραμμές προϊόντων ή 

υπηρεσιών είναι πιο στενά επικεντρωμένες σε σχέση με τους άλλους 

ανταγωνιστές. Η έμφαση αποφεύγει επίσης τον άμεσο και σκληρό 

ανταγωνισμό με δυνατότερους αντιπάλους σε κάθε μέτωπο κάθε 

παγκόσμιου πεδίου μάχης 67(Bettis & Hitt, 1995). 

 

4.5.2.2 Κατάσταση συγκέντρωσης   

 

 Η κατάσταση συγκέντρωσης προκύπτει όταν ένας παγκόσμιος παίκτης 

απομονώνεται σε μεγάλο βαθμό από μια ομάδα άλλων πολυεθνικών επιχειρήσεων 

διατηρώντας ταυτόχρονα ανταγωνισμό και συνεργασία με ένα μικρό αριθμό 

ανταγωνιστών σε πολύ λίγες διεθνείς αγορές. Αυτή η κατάσταση είναι πιο πιθανό να 

συμβεί σε νεότερες και μικρότερες πολυεθνικές εταιρείες, των οποίων η παγκόσμια 

διεύρυνση επικεντρώνεται σε λίγες περιοχές που αποτελούνται από τμήματα, και οι 

λειτουργίες των οποίων δεν έχουν εκταθεί σε μεγάλη παγκόσμια κλίμακα, γι’ αυτό το 

λόγο ανταγωνίζονται με πολύ λίγους μεγάλους παίκτες. 

 

Οι εταιρείες που βρίσκονται σε κατάσταση συγκέντρωσης ενδέχεται να σκεφτούν 

σοβαρά τις παρακάτω ενέργειες ως στρατηγικές τακτικές προκειμένου να 

απαντήσουν στις κινήσεις των παγκόσμιων ανταγωνισμών. 
                                                
66 Barney, J. B., “Types of competition and the theory of strategy: Toward an integrative framework”, 
Academy of Management Review, 11, 1986, pp .791–800. 
67 Bettis R. A., & Hitt M. A., “The new competitive landscape”, Strategic Management Journal, 16, 
1995, Summer Special Issue, pp. 7–19. 
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Ø Αλλαγή πορείας (turnaround): αποτελεί μια στρατηγική κίνηση σε νέες ή 

επιπρόσθετες γεωγραφικές περιοχές. Αυτή η ενέργεια ακολουθείται από 

σχετικά νέες ή μικρές εταιρείες σε σχέση με άλλους παγκόσμιους παίκτες 

καθώς ενδέχεται να βελτιώσει τη στρατηγική ευελιξία, να μειώσει το σταθερό 

κόστος, να απαλλάξει την επιχείρηση από το κόστος της συγκεντρωμένης 

επένδυσης σε περιορισμένες αγορές και να διαφοροποιήσει την οικονομική 

έκθεση και τους συναλλακτικούς κινδύνους68 (Jorde & Teece, 1989).    

Ø Συμμετοχή (participation): αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επιδίωξη 

διαδοχικών συνεργασιών με τους υπάρχοντες ηγέτες στις διεθνείς αγορές. Για 

τις εταιρείες που βρίσκονται σε κατάσταση συγκέντρωσης τέτοιες 

συνεργασίες είναι απαραίτητες για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους στις 

διεθνείς αγορές. 

 

4.5.2.3 Κατάσταση σύνδεσης  

 

Η κατάσταση σύνδεσης υφίσταται όταν ένας παγκόσμιος παίκτης ανταγωνίζεται και 

συνεργάζεται την ίδια στιγμή με έναν μεγάλο αριθμό παγκόσμιων ανταγωνιστών 

αλλά μόνο σε λίγες συγκεντρωμένες αγορές. Αυτός ο παίκτης γι’ αυτό το λόγο 

αποτελεί έναν καλά συνδεδεμένο παίκτης που επικεντρώνεται γεωγραφικά σε 

ορισμένες εθνικές αγορές στις οποίες ανταγωνίζονται πολλοί παγκόσμιοι παίκτες. 

Σύμφωνα με τον Luo (2006), σε μερικές βιομηχανίες -ή τμήματα αυτών- προϊόντων 

όπως οι τηλεοράσεις plasma, τα χρυσαφικά και τα οχήματα για αθλητικές 

δραστηριότητες, οι κύριες διεθνείς αγορές είναι συγκεντρωμένες σε μόλις λίγες 

αναπτυγμένες εθνικές οικονομίες. Οι πολυεθνικές εταιρείες που επικεντρώνονται σε 

τέτοια προϊόντα εστιάζουν γεωγραφικά σε συγκεκριμένες αγορές, γίνονται δηλαδή 

geoemphasizers, και συνεργάζονται με άλλους παίκτες της ίδιας βιομηχανίας για την 

ανάπτυξη μιας μεγαλύτερης πίτας ενώ ταυτόχρονα ανταγωνίζονται για την απόκτηση 

κομματιού από αυτή. 

 

Οι εταιρείες που βρίσκονται σε μια κατάσταση σύνδεσης ενδέχεται να σκεφτούν 

σοβαρά τις ακόλουθες ενέργειες ως στρατηγικές αντιδράσεις στον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό. 
                                                
68 Jorde T. M. & Teece D. J., “Competition and cooperation: Striking the right balance”, California 

Management Review, 31, 1989, pp. 25–37. 
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Ø Θέση (position): αποτελεί μια τακτική για εταιρείες που προτίθενται να 

κατακτήσουν συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές ή τομείς στους οποίους οι 

οικονομικές απολαβές μπορούν να μεγιστοποιηθούν με την εκμετάλλευση 

διακριτικών πόρων και ικανοτήτων. Για τους παίκτες που κατέχουν ηγετική 

θέση, οι τακτικές θέσης μπορούν να ενισχύσουν την επιρροή στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό μέσα από ελεγχόμενες ή χειραγωγημένες τιμές, 

τεχνολογικά πρότυπα, το κόστος εξόδου, την παγκόσμια διανομή και την 

καινοτομία των προϊόντων (Barney, 1986 και Chen, 1996).    

Ø Διαφοροποίηση (differentiation): αποτελεί την τακτική της παροχής 

διαφορετικών προσφορών με σεβασμό στην καινοτομία, την ποιότητα, την 

εξυπηρέτηση πελατών, και τις εθνικές προσαρμογές έτσι ώστε η 

ανταγωνιστική θέση μιας εταιρείας να είναι διακριτή από τους άλλους 

παίκτες. 

 

4.5.2.4 Κατάσταση δικτύωσης  

       

Η κατάσταση δικτύωσης προκύπτει όταν ένας παγκόσμιος παίκτης ανταγωνίζεται και 

ταυτόχρονα συνεργάζεται με έναν μεγάλο αριθμό παγκόσμιων ανταγωνιστών σε έναν 

μεγάλο αριθμό διεθνών αγορών. Οι διαφοροποιημένες πολυεθνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές του εξωτερικού είναι πιθανό να βρεθούν σε 

αυτή την κατηγορία. Η παγκόσμια διαποίκιλση69 μεταξύ γεωγραφικών διαστάσεων 

και διαστάσεων των προϊόντων δημιουργεί επαρκείς προϋποθέσεις για 

ανταγωνιστικές συνεργασίες με ένα μεγάλο πλήθος ανταγωνιστών, μικρών και 

μεγάλων, εγχώριων και του εξωτερικού, και με λειτουργίες σε διάφορες 

βιομηχανίες70 (Bettis & Hitt, 1995, Noda & Collis, 2001). Επιπρόσθετα, η 

διαποίλκιση αυξάνει την πιθανότητα συμπληρωματικότητας με τους ανταγωνιστές, 

στην ανταλλαγή πόρων και στον καταμερισμό της γνώσης, και μειώνει την 

πιθανότητα επικάλυψης με τους ανταγωνιστές στις γραμμές προϊόντων και τις 

γεωγραφικές αγορές. Οι εταιρείες που βρίσκονται σε μια κατάσταση δικτύωσης 

ενδέχεται να επιλέξουν τις ακόλουθες ενέργειες. 
                                                
69 Η στρατηγική της διαποίκιλσης περιλαμβάνει την είσοδο μιας επιχείρησης σε νέα πεδία όπου 
προϊόντα και αγορές είναι διαφορετικά από αυτά που μέχρι τώρα δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Βλ. 
Γεωργόπουλος Ν.Β., Στρατηγικό Μάνατζμεντ, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2004, σ. 186. 
70 Noda, T., & Collis, D. J., “The evolution of intraindustry firm heterogeneity: Insights from a process 

study”, Academy of Management Journal, 44, 2001, pp.897–925. 
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Ø Αναδοχή (sponsorship): είναι μια προσπάθεια της επιχείρησης  

α) για να ηρεμήσει την αστάθεια του απότομου ανταγωνισμού μεταξύ 

ανταγωνιστών που είναι μέλη του παγκόσμιου δικτύου της εταιρεία. 

β) για να δημιουργήσει ευκαιρίες και σχέδια συνεργασίας για να 

μοιρασθούν εκείνα τα μέλη τους συμπληρωματικούς πόρους (π.χ. 

διεθνείς εταιρικές συνεργασίες για την Έρευνα και την Ανάπτυξη, 

κοινές προμηθευτικές βάσεις), και  

γ) για να δημιουργήσει περισσότερο ευνοϊκές προϋποθέσεις στην 

παγκόσμια βιομηχανία διαμορφώνοντας είτε τα βιομηχανικά, 

περιβάλλοντα ή τα εθνικά παγκόσμια περιβάλλοντα. 

Ø Ενοποίηση (integration): 

Αποτελεί μια προσπάθεια ένωσης των σχεδίων συνανταγωνισμού μιας 

επιχείρησης για την καλύτερη εφαρμογή της διεθνούς επέκτασης και της 

παγκόσμιας στρατηγικής. Αυτό αποτελεί μια εσωτερική προσπάθεια για τη 

δημιουργία ενός άρτια συντονισμένου προγράμματος συνανταγωνισμού μέσα 

στην εταιρεία. Με την ενοποίηση των συμφωνιών συνανταγωνισμού, οι 

εταιρείες ενδέχεται να δώσουν προτεραιότητα στο ποιοι παίκτες μέλη πρέπει να 

παίξουν, ποιους ρόλους και πως πρέπει να συνεργαστούν. Η συγκεκριμένη 

επιχείρηση πρέπει επίσης να εντοπίσει ποιοι παίκτες μέλη πρέπει να είναι σε 

αγωνιστική κατάσταση ή σε κατάσταση απομόνωσης και ποιες διεθνείς αγορές 

πρέπει πρώτα να ανταγωνιστούν (Lado, Boyd, & Hanlon, 1997). Τέλος, η 

ενοποίηση απαιτεί προσεκτικό συντονισμό των πόρων που χρειάζονται για τον 

ανταγωνισμό και τη συνεργασία. 

 

4.6 Συμπεράσματα  

  

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά στον συνανταγωνισμό στον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό. Ο συνανταγωνισμός κινείται στα πλαίσια του ανταγωνισμού και της 

συνεργασίας προκειμένου να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα και των δύο. Η ανάπτυξη 

του συνανταγωνισμού οφείλεται στην αύξηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ 

παγκόσμιων παικτών και η επιτακτική ανάγκη για συλλογική δράση, καταμερισμό 

των κινδύνων και του κόστους και στρατηγική ευελιξία. Ο συνανταγωνισμός έχει μια 

δυναμική φύση που αντιδρά στις αλλαγές των παραμέτρων και στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον. Κάθε παίκτης έχει μια μοναδική θέση στα πλαίσια μιας 
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συνανταγωνιστικής σχέσης και αυτό απαιτεί συγκεκριμένες τακτικές, όπως αυτές που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, προκειμένου να απαντήσει στις δυνάμεις του 

ανταγωνισμού και της συνεργασίας για να διασφαλίσει τη μεγιστοποίηση της αξίας 

του.  

 

 O Yadong Luo επισημαίνει ότι μια πολυεθνική εταιρεία προκειμένου να εφαρμόσει 

αποτελεσματικά μια στρατηγική συνανταγωνισμού πρέπει να ενισχύσει τη 

οργανωσιακή της μάθηση (organizational learning) και την παγκόσμια εμπειρία της 

που σχετίζεται με τον συνανταγωνισμό. Ο Luo υποστηρίζει επίσης ότι τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη των πολυεθνικών επιχειρήσεων πρέπει επίσης να αναπτύξουν μια 

εταιρική κουλτούρα που ενισχύει τη φιλοσοφία Υin-Υang. Η φιλοσοφία αυτή, η 

οποία έχει τις ρίζες της στην αρχαία κουλτούρα της Ανατολικής Ασίας, 

ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα του συνανταγωνισμού. Η φιλοσοφία του Υin και του 

Υang βασίζεται στην ταυτόχρονη μελέτη και των δύο πλευρών ενός προβλήματος 

(Luo, 2004). Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πρέπει να εντοπίσουν τις κατάλληλες 

περιοχές (προϊόντα, αγορές ή λειτουργίες) στις οποίες οι παγκόσμιοι παίκτες πρέπει 

να ανταγωνίζονται και εκείνες στις οποίες πρέπει να συνεργάζονται χωρίς να αγνοούν 

τη σημασία της στρατηγικής ισορροπίας στον συνανταγωνισμό (Luo, 2004).  

 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει το φαινόμενο του συνανταγωνισμού στον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό. Αναφέρονται επίσης, χαρακτηριστικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί 

να βρεθεί μια πολυεθνική επιχείρηση προκειμένου να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας και 

αποτελεί μια μικρή περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στον χώρο των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και της σημασίας των συνανταγωνιστικών σχέσεων για 

αυτές. Στο δεύτερο μέρος η εργασία θα επικεντρωθεί στον ρόλο και τις μορφές του 

συνανταγωνισμού στις νέες τεχνολογίες και στους λόγους που καθιστούν επιτακτική 

τη χρησιμοποίηση του από τις επιχειρήσεις -πολυεθνικές και μη- που 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: Ο ΣΥΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

5.1 Εισαγωγή 

Ο συνανταγωνισμός αποτελεί ένα μοντέλο κατά το οποίο ένα δίκτυο μετόχων 

(shareholders) συνεργάζεται και ανταγωνίζεται για τη μεγιστοποίηση της αξίας και 

θεωρείται ως μια από τις πιο σημαντικές επιχειρηματικές προοπτικές στα επόμενα 

χρόνια. Το Internet και οι τηλεπικοινωνίες έχουν δημιουργήσει στις εταιρείες την 

ανάγκη να συνεργάζονται και την ίδια στιγμή να ανταγωνίζονται, συνάπτοντας 

σχέσεις μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και τις διαδικασίες ενσωμάτωσης και 

εκσυγχρονισμού. Στην οικονομία του σήμερα όπου τα δίκτυα έχουν βασικό ρόλο, ο 

συνανταγωνισμός αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών 

στην αγορά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Στις νέες τεχνολογίες επικρατούσε η αντίληψη ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 

αποτελούν ένα παιχνίδι, κατά το οποίο ο «νικητής τα παίρνει όλα», ή «μηδενικού 

αθροίσματος». Η οικονομία των δικτύων μετατοπίζεται από τα αμιγώς ανταγωνιστικά 

παιχνίδια για να αναγνωρίσει τις σχέσεις συνεργασίας οι οποίες αυξάνουν την αξία 

που δημιουργήθηκε από τις επιχειρήσεις-μέρη του δικτύου. Το άλλο σκέλος του 

συνανταγωνισμού, ο ανταγωνισμός λαμβάνει χώρα αφού οι επιχειρήσεις έχουν 

δημιουργήσει αξία στην αγορά και επιχειρούν να κατανείμουν το μερίδιο της αγοράς, 

να προσδιορίσουν την τιμή, το κόστος και άλλα μετρήσιμα οφέλη. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί και σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff (1999) οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι ταυτόχρονα και ανταγωνισμός και συνεργασία, 

με άλλα λόγια πόλεμος και ειρήνη μαζί71.    

Πριν από πολλά χρόνια, ο Ray Noorda, ο ιδρυτής της επιχείρησης λογισμικής 

δικτύωσης Novell της οποίας το λειτουργικό σύστημα NetWare ήταν ανταγωνιστής 

των Windows NT, επινόησε τον όρο «συνανταγωνισμός», συνδυάζοντας τις λέξεις 

                                                
71 Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Συνανταγωνισμός, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1999, σ.20-21. 
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«συνεργασία» και «ανταγωνισμός». Επειδή το NetWare έτρεχε σε δίκτυα, έπρεπε 

φυσικά να αλληλεπιδρά με το λειτουργικά συστήματα των Η/Υ γραφείου, όπως τα 

Windows και άλλα λειτουργικά συστήματα όπως τα Unix. Αυτό οδήγησε τη Novell 

σε συνεργασία με τους φυσικούς της ανταγωνιστές. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το 

NetWare έτρεχε σε οποιοδήποτε φυσικό δίκτυο- Ethernet, Token Ring της IBM, 

DECnet της DEC κ.α72. Τελικά, η πίστη του Noorda ότι «οι ανταγωνιστές πρέπει να 

εργάζονται από κοινού για να διασφαλίσουν τα διαλειτουργικά προϊόντα τους»73, 

ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. 

5.2 Επιτακτική ανάγκη 

Στις νέες τεχνολογίες ο όρος συνανταγωνισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

την περίπτωση όταν δύο ή περισσότεροι οργανισμοί οι οποίοι κανονικά είναι 

ανταγωνιστές συνδυάζουν πόρους προκειμένου να μειώσουν τις δαπάνες για Έρευνα 

και Ανάπτυξη (R&D) καλύπτοντας παράλληλα ο καθένας τις δικές του αδυναμίες 

στην αγορά (Albert, 1995). Σύμφωνα με τον Sam Albert, σύμβουλο επιχειρήσεων και 

από τους πρώτους που επινόησαν τον όρο «συνανταγωνισμός», «η νέα χιλιετία θα δει 

μια συνένωση στη βιομηχανία της πληροφορικής, αρχίζοντας από το φαινόμενο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Το Internet74 κάνει τον συνανταγωνισμό πιο απαραίτητο και 

πιο κρίσιμο από ποτέ»75. Ο Albert τονίζει επίσης ότι οι παράγοντες76 που καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη του συνανταγωνισμού στις νέες τεχνολογίες είναι οι 

ακόλουθοι: 

• Η αύξηση του ανταγωνισμού και τα μειωμένα περιθώρια. Σε αυτό 

προστίθενται οι αυξανόμενες έρευνες και δαπάνες παράδοσης. Υπάρχουν 

ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους μόλις φθάνει ένα προϊόν στην αγορά 

είναι ήδη ξεπερασμένο. Είναι γνωστό ότι νέα προϊόντα μπορούν να 

«απειληθούν» από την λίγο πιο παλιά τεχνολογία που χρησιμοποιείται από 

τον ανταγωνισμό χαμηλού κόστους και έτσι λοιπόν τα προϊόντα έχουν 

μικρή διάρκεια ζωής. Οι επιχειρήσεις έχουν λίγο χρόνο να αποζημιώσουν 

τις δαπάνες πριν επενδύσουν στον επόμενο κύκλο παραγωγής προϊόντων.  

                                                
72 InfoWorld, Novell, “ WordPerfect face challenge to integrate apps”, March 28, 1994 v.16 n.13 p.6. 
73 VARbusiness, “The Novell tragedy”, September 1, 1997, v.13, n.15, p.74. 
74 Dodge J., “Net forces firms into co-opetition”, PC Week, July 1, 1996, v.13, n.26, p.3. 
75 Albert S, “E-commerce revitalizes co-opetition”, Computerworld, April 12, 1999, p.36. 
76 Albert S., “Co-opetition: buzzword or serious IT strategy?”, Midrange Systems, April 25, 1997, 
v.10, n.6, p.51. 
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• Κάθε παίκτης έχει σημαντικές δυνάμεις και αδυναμίες στη αγορά. Τα 

κενά που δημιουργούν οι αδυναμίες αυτές τα συμπληρώνουν οι 

ανταγωνιστές οι οποίοι και αυτοί έχουν διαφορετικές αδυναμίες. Είναι 

σημαντικό ότι καμία από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 

νέες τεχνολογίες δεν παράγει ένα τέλειο και αξεπέραστο προϊόν με ιδανικό 

μάρκετινγκ. 

• Οι τεχνολογίες αναπτύσσονται και αλλάζουν σε συνεχή βάση. Αυτό 

οδηγεί στη δημιουργία  νέων αγορών που αναδύονται συνεχώς. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις αλλαγές στις 

τεχνολογίες προσπαθώντας ταυτόχρονα να ικανοποιήσουν τις αυξημένες 

ανάγκες των πελατών. 

• Η ανάγκη δημιουργίας προτύπων για τις βιομηχανίες77. Το 1994 οι IBM, 

Αpple, AT&T και Siemens Rolm ανακοινώνουν την κοινοπραξία με την 

επωνυμία «Versit»78 μέσω της οποίας θα παρέχουν κοινά πρότυπα 

προδιαγραφών για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ Η/Υ, 

τηλεφώνων και άλλων συσκευών επικοινωνίας. Το όνομα της 

κοινοπραξίας αυτής προέρχεται από τη μέση της λέξης diversity 

(ποικιλομορφία), αναγνωρίζοντας έτσι την ποικιλομορφία του hardware 

και του software από διαφορετικούς κατασκευαστές. Τα πρότυπα της 

Versit εγγυώνται ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να επικοινωνούν με τους 

χρήστες ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πλατφόρμα hardware ή πρωτόκολλο 

επικοινωνιών που χρησιμοποιούν. Τα τέσσερα μέλη της αρχικής 

κοινοπραξίας Versit συμφώνησαν να παραμερίσουν άλλα σημαντικά 

θέματα που αφορούσαν προκειμένου να δημιουργήσουν κάτι που θα ήταν 

περισσότερο σημαντικό (συνεργασία). Παράλληλα, οι τέσσερεις 

επιχειρήσεις της κοινοπραξίας ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

(ανταγωνισμός)79. Αυτό λοιπόν περιγράφει πλήρως την έννοια του 

συνανταγωνισμού. Η κύρια συνεισφορά της συγκεκριμένης κοινοπραξίας, 

η οποία στη συνέχεια διασκορπίστηκε ήταν τα vCard και vCalendar80  

                                                
77 Luo Y., “A coopetition perspective of global competition”, Journal of World Business, 2006, pp.3-4. 
78 http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=Versit&i=53752,00.asp 
79 Albert S., Moving forward through co-opetition, Midrange Systems, March 10, 1995, v.8, n.5, p.40. 
80 http://www.imc.org/pdi/vcardoverview.html και www.imc.org/pdi/vcaloverview.html 
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formats. Στα τέλη του 1996, όλα τα δικαιώματα για αυτές τις τεχνολογίες 

μεταφέρθηκαν στην κοινοπραξία Internet Mail Consortium81.  

Στον κλάδο της πληροφορικής82, οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο 

αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσουν ξαφνικά το μερίδιο τους στην 

αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Παραδέχονται ότι στο προσεχές μέλλον το σημερινό 

εύρος προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να απαρχαιωθεί και να καταστεί ασύμφορο. 

Ο κύκλος ζωής των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, από τις CPU83 μέχρι τις 

συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, μετριέται σε μήνες πλέον και όχι σε χρόνια. Άλλη 

μια σκληρή πραγματικότητα αποτελεί το γεγονός ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τα 

οποία είχαν ηγετική θέση στην αγορά φέρνουν αποφέρουν έσοδα μικρότερα από αυτά 

που σημείωναν πριν από χρόνια. Τα περιθώρια κέρδους έχουν συρρικνωθεί με 

ταχύτητα ίδια σχεδόν με την αυτή που τα ίδια τα προϊόντα αναπτύχθηκαν και 

ανταγωνίζονταν αποτελεσματικά στην αγορά. Οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου 

κλάδου πρέπει να δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές. Αυτές οι νέες 

επιχειρηματικές ανάγκες, οι οποίες καθίστανται επιτακτικές, οδηγούν σε μια 

αναθεώρηση84 του τρόπου με τον οποίο ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής85.  

Σύμφωνα με τον Terry O’Connell,  αρχισυντάκτη του περιοδικού Robotics World και 

αντιπροέδρου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ του Genesis System Group σε μια 

συνανταγωνιστική σχέση «κάθε επιχείρηση συγκεντρώνεται στις κύριες ικανότητές 

της και αγοράζει άλλα αγαθά και υπηρεσίες από αλλού»86. Επιπρόσθετα μια 

συμμαχία επιχειρήσεων παρέχει στους πελάτες καλύτερα αγαθά σε χαμηλότερες 

τιμές. Οι καλύτερες συμμαχίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την επαλήθευση και 

θα πρέπει να συνάπτονται για το συμφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και των 

προμηθευτών. Οι συμμαχίες δουλεύουν καλύτερα όταν δημιουργούνται για τη 

                                                
81 www.imc.org 
82 Branda D., “How IT companies compete”, Canadian Business Review, Spring 1995, v.22, n.1, p.20. 
83 Central Process Unit: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. 
84 Coy P., “Sleeping With The Enemy; More companies are finding that co-opetition, or learning to 
work with rivals on certain projects, may be the best strategy”, Business Week, August 21, 2006 i3998 
p.96. Quint B. “Coopetition: sleeping with the enemy; cooperating rivals could make for a stronger 
information industry”, Information Today, Jan. 1997, v.14, n.1, p.7. 
85 Albert S., “Co-opetition gains momentum”, Software Magazine, April 1996, v.16, p.134. 
86 O’Connell T., “Coopetition: The Marriage of Cooperation and Competition”, Robotics World, 
October-November 2001, v.19 i.8, p.6. 
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μεγιστοποίηση της συμπληρωματικής δραστηριότητας καθώς ελαχιστοποιούνται οι 

ανταγωνιστικές καταστάσεις. 

5.2.1 Παράξενες συνεργασίες 

 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνανταγωνισμού στον κλάδο της πληροφορικής, 

αποτελεί η περίπτωση του Jim Clark. Τον Ιούλιο του 2000 ο Jim Clark αποτέλεσε 

αντικείμενο συζήτησης στη Silicon Valley επειδή αγόρασε ένα εκατομμύριο μετοχές 

της Microsoft Corp., παρόλο που είχε βοηθήσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στην 

υπόθεση κατά του μονοπωλίου (antitrust case) της εταιρείας λογισμικού. Οι 

περισσότεροι γνωρίζουν τον σκληρό ανταγωνιστή της Microsoft Corp. ως έναν από 

τους ιδρυτές της Netscape Communications, της εταιρείας της οποίας ο Web Browser 

(πρόγραμμα πλοήγησης του Διαδικτύου) ήταν «πρόσωπο με πρόσωπο» αντιμέτωπος 

με τον Microsoft Internet Explorer browser και έχασε. Ο Clark πήρε την εκδίκησή 

του όταν έπαιξε έναν ρόλο κλειδί στην πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των 

ΗΠΑ για να καταγγείλει τη Microsoft επειδή προσπάθησε να θέσει τη Netscape εκτός 

αγοράς. Αυτή η υπόθεση έλαβε χώρα στο παρελθόν. Σύντομα, μετά την απόφαση του 

ομοσπονδιακού δικαστή η οποία βγήκε υπέρ της κυβέρνησης και διέταξε τη 

διάσπαση της Microsoft σε πολλά τμήματα, ο Clark αγόρασε το απόθεμα της 

εταιρείας, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή κυμαινόταν από 65-75$ ανά μετοχή. Οι 

μετοχές της Microsoft σημείωσαν άνοδο κατά 31.25 σεντς και έφτασαν στα 69.6875$ 

στο χρηματιστήριο Nasdaq. Την ίδια στιγμή ο Clark πούλησε το 95% των μετοχών 

που είχε αγοράσει στην America On Line (AOL), την εταιρεία που αγόρασε τη 

Netscape το 1999. Για ποιο λόγο όμως έγινε μια τέτοια αλλαγή; Ο Clark ισχυρίστηκε 

μπροστά σε ένα δύσπιστο ακροατήριο ότι ήθελε να διαφοροποιηθεί και αποκάλυψε 

ότι είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί τον Microsoft Internet Explorer87. 

 

Η περίπτωση του Clark αντιμετωπίστηκε ως ένα «πλούσιο κουτσομπολιό» από την 

Silicon Valley προκαλώντας ιδιαίτερη αίσθηση. Εντούτοις, η έννοια του 

«συνανταγωνισμού» στη βιομηχανία της τεχνολογίας αποτελεί μια πραγματική 

προσέγγιση αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

                                                
87 CNET News, “Netscape's Clark: Keep Internet Explorer with Windows”, 
http://news.com.com/Netscapes+Clark+Keep+Internet+Explorer+with+Windows/2100-1001_3-
241708.html. 
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όπου οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν μπορούν να 

είναι σκληροί ανταγωνιστές σε μια αγορά και χαρούμενοι συνεργάτες σε μια άλλη. 

Αυτό υποστηρίζει και η Judith Hurwitz, CEO της Hurwitz Group στη Βοστόνη 

λέγοντας ότι «εάν χρειάζεται να συμφιλιωθείς με τον εχθρό, λοιπόν, έτσι είναι η 

ζωή». Συνέχισε λέγοντας «αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί 

αυτή η επιχείρηση». Όσο για τον Clark, προέκυψε μια νέα εξέλιξη στη σχέση του με 

τη Microsoft. Ο Clark, ο οποίος είχε ιδρύσει την ιατρική ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο με 

την ονομασία «Healtheon», ανακάλυψε ότι η Microsoft θα επένδυε στην 

ανταγωνιστική webMD, αποφάσισε να ενωθεί με τη Microsoft συγχωνεύοντας τη 

Healtheon με τη webMD. H Microsoft επένδυσε τελικά 250 εκατομμύρια δολάρια 

στην εταιρεία του Clark. O Clark από την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης 

δήλωσε για τη Microsoft ότι «έχουν υπερβολική δύναμη» και ότι «είναι καλό να 

βρίσκεσαι σε συμμαχία μαζί της, εκτός και αν δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο 

με εσένα88». Στη συνέχεια, αναφέρονται συνοπτικά και άλλες περιπτώσεις 

συνανταγωνισμού στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

 

Οι εταιρείες Cisco Systems Inc. και Nortel Corp. είναι  σκληροί ανταγωνιστές στην 

αγορά διακοπτών και routers για το Internet και παράλληλα συνεργάζονται για τη 

δημιουργία μιας νέας διαδικτυακής υποδομής το Internet289. 

 

Η Hewlett-Packard Corp. και η EMC Corp. ανταγωνίζονται στην αγορά  συσκευών 

αποθήκευσης δεδομένων90. Στη συνέχεια όμως συνεργάζονται στενά για την 

ανάπτυξη του λογισμικού για τη σύνδεση των μηχανών EMC με αυτές της Hewlett-

Packard91.  

 

Η Oracle Corp. και η SAP AG, προσπαθούν να συντρίψουν η μία την άλλη στην 

αγορά βάσεων δεδομένων. Εντούτοις, και οι δύο εργάζονται από κοινού για να 

πουλήσουν το hardware της Oracle με ενσωματωμένο το λογισμικό της SAP. To 

                                                
88 Boston Globe (Boston MA), “Computer Companies Engage in Coopetition”, July 31, 2000. 
89 http://www.internet2.edu/, http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=637. 

90 Tabor communications, DSstar, Features - Financial Plays Of The Week: Hewlett-Packard and EMC 
sue each other,http://www.taborcommunications.com/dsstar/02/1008/104872.html 
91 HP News, Press Release, EMC and Hewlett-Packard sign technology agreement, 
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2002/020717a.html 
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2000, o Larry Ellison, CEO της Oracle, παραδέχεται ότι η SAP είναι ταυτόχρονα «και 

ανταγωνιστής και προμηθευτής. Δεν βλέπουμε σύγκρουση εκεί». 

 

Η συνεργασία Microsoft-SAP, η οποία στηρίζεται στη διαλειτουργικότητα των 

εφαρμογών της δεύτερης με το λογισμικό της πρώτης και έχει ισχύει εδώ και δώδεκα 

έτη. Τόσο η ανάπτυξη της τεχνολογίας όσο και οι αυξημένες ανάγκες των πελατών 

επιτάσσουν τη συνεργασία των δύο ανταγωνιστών. Σύμφωνα με τον Bruce Burns, 

διευθυντή τεχνικής διπλωματίας της Microsoft, «μια από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε είναι να δρούμε εκείνες τις περιοχές τις οποίες μπορούμε να 

βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη και τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα 

προϊόντα μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ανταγωνιζόμαστε εκεί όπου μπορούμε 

και συνεργαζόμαστε εκεί όπου μπορούμε». Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία 

είναι ότι οι πελάτες λαμβάνουν το αποτέλεσμα μιας καλύτερης συνεργασίας στα 

πρότυπα και καλύτερη διαλειτουργικότητα. Οποιαδήποτε στιγμή η Microsoft έχει ένα 

νέο service pack ή έκδοση, εργάζεται από κοινού με τα συμπληρωματικά της σε 

άλλες εταιρείες για την οργάνωση testing και debugging για να μη χρειαστεί να τα 

κάνουν οι πελάτες. Σύμφωνα λοιπόν με τον Michael Risse, εκπρόσωπο της Microsoft 

«μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστο για μια μεγάλη εταιρεία όπως η Microsoft το να 

δουλεύει στενά με τους ανταγωνιστές της, ο κύριος στόχος μας είναι να 

διασφαλίσουμε μια θετική εμπειρία για τους πελάτες μας» 92.      

 

Άλλη μια «παράξενη» συνεργασία είναι εκείνη της Apple Computer Corp. με τη 

Microsoft, οι οποίες ανταγωνίζονται άμεσα μεταξύ τους στην αγορά λειτουργικών 

συστημάτων. Χωρίς να τους απασχολεί αυτό, η Microsoft αποτελεί  επενδυτή της 

Apple και ένας από αυτούς που ανάπτυξαν σε μεγάλο βαθμό το λογισμικό για τους 

Η/Υ Apple Macintosh.  

 

Παρατηρείται λοιπόν ότι στις επιχειρηματικές σχέσεις υπάρχει μια δυαδικότητα93 με 

σεβασμό στις αλληλεπιδράσεις «κερδίζω-κερδίζεις» και «κερδίζω-χάνεις». Η 

επιτυχία των περισσότερων επιχειρήσεων εξαρτάται από την επιτυχία των άλλων, 

                                                
92 Risse Michael, Why ‘Coopetition’ Works, www.Microsoft.com. 
93 Bengtsson M., Kock S., “Coopetition in Business Networks-to cooperate and compete 
simultaneously”, Industrial Marketing Management, Vol. 29, 2000, 4, pp. 11-426, Βλ. επίσης Buckley 
P.J. Casson M., “A Theory of Co-operation in International Business”, Management International 
Review, MIR Special Issue 1988, pp. 19-38. 
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αλλά πρέπει να ανταγωνίζονται για την απόσπαση μεριδίου από την αξία που 

αποκτήθηκε στην αγορά  και για την προστασία των συμφερόντων της. 

 

5.3 Ανάπτυξη Στρατηγικής  

 

Από το 1996 που δημοσιεύτηκε το βιβλίο των Brandenburger και Nalebuff με τίτλο 

«Συνανταγωνισμός», το Internet και οι κινητές τεχνολογίες δημιούργησαν νέες 

εξελίξεις στον επιχειρηματικό χώρο94. Ένα νέο παράδειγμα αναπτύχθηκε όπου η 

πληροφορίες, η σύνδεση και ο χρόνος χαράζουν σαφώς τον με τον τρόπο με τον 

οποίο διευθύνεται μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι πληροφορίες είναι 

πλουσιότερες σε ποιότητα και ποσότητα, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των 

παικτών. Πιο συγκεκριμένα, η σύνδεση μέσω του Internet, έχει επίσης χαμηλώσει τα 

εμπόδια εισόδου και γεννά τον υπερανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Επιπρόσθετα, ο χρόνος γίνεται όλο και περισσότερο κρίσιμος και σπάνιος πόρος. 

Καθώς η άμεση πρόσβαση σε δεδομένα μειώνει τις ασυμμετρίες στις πληροφορίες, 

θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να διακρίνουν τις αλλαγές στην αγορά και 

να ανταποκρίνονται άμεσα σε αυτές. Έτσι λοιπόν, δημιουργούνται υψηλά 

ανταγωνιστικά περιβάλλοντα όπου οι ανταγωνιστές μπορούν να εμφανιστούν στο 

προσκήνιο από εκεί που δεν το περιμένει κανείς, όπως από τις παραδοσιακά μη 

ανταγωνιστικές βιομηχανίες. Αυτές οι νέες εξελίξεις στον χώρο των επιχειρήσεων 

καθιστούν τη συνεργασία αναπόσπαστο κομμάτι του συνανταγωνισμού95. Οι 

συμμαχίες και οι συνεργασίες μιας επιχείρησης μπορούν να πραγματοποιηθούν με 

τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους ανταγωνιστές και τους συμπληρωτές της, με 

τρόπους που αυξάνουν την αξία για όλους τους παίκτες. 

 

Σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff προκειμένου μια επιχείρηση η οποία 

δραστηριοποιείται στις νέες τεχνολογίες να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τον 

συνανταγωνισμό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της στρατηγικής θα πρέπει, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, να σχεδιάσει και να εξετάσει ενδελεχώς το Δίκτυο Αξιών-

τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους ανταγωνιστές και τους συμπληρωτές τους- και 

                                                
94 Porter M., “Strategy and the Internet”, Harvard Business Review, March 2001, pp.63-78.  
95 Bowser J., “Strategic co-opetition: The value of relationships in the networked economy”, IBM 
Global Services, www.ibm.com 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ

http://www.ibm.com


Συνανταγωνισμός: Απόκτηση Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων στις Νέες Τεχνολογίες  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ 87 

τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό96. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις 

ερωτήσεις που παρουσιάστηκαν στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας και 

αφορούσαν όλες τις βιομηχανίες, στις νέες τεχνολογίες μια επιχείρηση πρέπει να  

απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

Ø Ποιοι είναι οι παίκτες στο δίκτυο; 

Ø Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας μαζί τους για τη μεγιστοποίηση της 

αξίας; 

Ø Ποιες σχέσεις είναι από τη φύση τους συμπληρωματικές; Με άλλα λόγια, 

ποιοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προσθέτουν αξία στα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες της επιχείρησης; 

Ø Ποιες πρακτικές πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να αναπτυχθούν καλές 

και δυνατές σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές της επιχείρησης; 

Ø  Ποιες κινήσεις ενέργειες πρέπει να γίνουν για τη διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη διάρκεια του χρόνου. 

 

5.4. Συμπεράσματα   

 

Η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται οι τεχνολογικές αλλαγές στην 

οικονομία των δικτύων97 καθιστά αναγκαία τη συνεχή εξέλιξη και αλλαγή των 

επιχειρηματικών στρατηγικών και σχέσεων μέσα σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Στις νέες τεχνολογίες, οι επιχειρήσεις πρέπει να διευρύνουν το οπτικό 

τους πεδίο αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες μέσα από την 

καινοτομία, την ανάπτυξη και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με τους άλλους 

παίκτες για τη δημιουργία και την απόκτηση αξίας. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
96 Brandenburger A., Nalebuff B., “Co-opetition: competitive and cooperative business strategies for 
the digital economy”, Strategy & Leadership, November-December 1997, v.25, n.6, p.28. 
97 Computer Reseller News, “Networks fuel friendly battle”, October 13, 1997, n.758, p.69. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Ο ΣΥΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
 

6.1 Εισαγωγή 

 

Είναι γεγονός ότι ζούμε στην εποχή του συνανταγωνισμού, όπου οι κανόνες της 

αγοράς απαιτούν τόσο σχέσεις συνεργασίας όσος και ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις 

δεν καταφεύγουν σε πόλεμο τιμών μιας και αυτή η λύση πλήττει την κερδοφορία τους 

και αφαιρεί αντί να προσθέτει αξία στον καταναλωτή. Ο συνανταγωνισμός, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, αποτελεί ένα νέο τρόπο συμπεριφοράς στον επιχειρηματικό χώρο. Οι 

νέες τεχνολογίες98 έχουν συμβάλει στη συχνή εφαρμογή αυτού του νέου τρόπου 

συμπεριφοράς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται  

στο φαινόμενο του συνανταγωνισμού στα επιχειρηματικά δίκτυα και οικοσυστήματα 

στον κλάδο των νέων τεχνολογιών. Αναλύονται επίσης τα χαρακτηριστικά και η 

σημασία των δύο αυτών θεωριών για την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου. 

 

6.2 Δίκτυα καινοτόμων 

 

Ο συνανταγωνισμός χρησιμοποιείται σε μόνιμη σχεδόν βάση και από πολλές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των νέων τεχνολογιών –εταιρείες 

παραγωγής Η/Υ, λογισμικού, περιφερειακών Η/Υ, παροχής υπηρεσιών μέσω του 

διαδικτύου κλπ. Αυτό οφείλεται στην απόφαση των ανταγωνιστών να συνεργαστούν 

μεταξύ τους καθώς στις νέες τεχνολογίες υπάρχει ανταγωνισμός99 μεταξύ των 

εταιρειών που αποτελούν, σύμφωνα με τον F.Garraffo (2002) ένα «δίκτυο 

καινοτόμων»100 και επικεντρώνεται στην τεχνολογική ανάπτυξη και την πρόσβαση 

στην αγορά. Ο συνανταγωνισμός στις νέες τεχνολογίες έχει τις ακόλουθες μορφές: 

i. Ανταλλαγή υπάρχουσας γνώσης. 

ii. Συνεργασία σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). 

iii. Συμμαχίες για τον καθορισμό νέων προτύπων στην αγορά. 
                                                
98 Στην παρούσα εργασία με τον όρο «Νέες Τεχνολογίες»  αναφέρονται κυρίως οι τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Information and Communication Technologies-I&CT). 
99 Midrange Systems, April 25 1997, v.10, n.6, p.51. 
100 Garraffo F., Types of Coopetition to Manage Emerging Technologies, In Conference Proceeding 
European Academy of Management. Stockholm, 2002, p.3. 
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iv. Συμφωνίες συνεργασίας για την ενοποίηση των υπαρχουσών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

Κάθε μορφή συνανταγωνισμού απεικονίζει μια συγκεκριμένη επιλογή μιας εταιρείας 

προκειμένου να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στην αγορά ή σε ένα σύνολο 

συνανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της το οποίο εξελίσσεται με την πάροδο του 

χρόνου. Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από ριζικές 

καινοτομίες, νέα επίπεδα, νέες τεχνολογίες, η συνεργασία μεταξύ ανταγωνιστών 

σχετίζεται συχνά με τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών δικτύων καινοτόμων. 

 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες αποφασίζουν να 

συνεργαστούν με τους ανταγωνιστές τους για τους παρακάτω λόγους: 

1) Πρόσβαση και/ή ανταλλαγή νέων τεχνολογιών και συμπληρωματικής 

τεχνογνωσίας101. 

2) Πρόσβαση και/ή  παρακίνηση νέων αγορών. 

3) Επιρροή και/ή ακόμα και έλεγχος των τεχνολογικών προτύπων (standards). 

 

Στα πλαίσια του ανταγωνισμού που επικρατεί στις νέες τεχνολογίες κάθε εταιρεία 

έχει την ανάγκη να μοιράζεται πόρους και/ή να επιμερίζει τους κινδύνους102 που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη και/ή εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας αγορά. Η 

συμμαχία της Apple Computer Inc. με τη Sony Corporation για την κατασκευή των 

Η/Υ Powerbook της Apple αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα όπου οι ανταγωνιστές 

μοιράζονται τους πόρους μεταξύ τους. Η συμμαχία ανάμεσα στην Apple και τη Sony 

συνέδεσε την ικανότητα της Apple στο σχεδιασμό εύχρηστων προϊόντων για Η/Υ με 

την ικανότητα της Sony στις μικρογραφίες, περιλαμβάνοντας επίσης την απαραίτητη 

τεχνογνωσία στην κατασκευή συμπαγών προϊόντων. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν 

μπορούσε να αναπτύξει το Powerbook από μόνη της103. 

 

Στις νέες τεχνολογίες οι εταιρείες ακολουθούν την τακτική του συνανταγωνισμού 

καθώς σύμφωνα με τον Garraffo (2002) υπάρχει συχνά ανταγωνισμός μεταξύ των 

εταιρειών που ανήκουν στο «δίκτυο των καινοτόμων». Το δίκτυο καινοτόμων «είναι 
                                                
101 Parise S., Henderson J. C., “Knowledge resource exchange in strategic alliances”, IBM Systems 
Journal, Vol.40, No 4, 2001. 
102 Luo Y., “A coopetition perspective of global competition”, Journal of World Business, 2006, p.3. 
103 Dyer J.H. & Singh H., “Using Alliance to Build Competitive Advantage in Emerging 
Technologies”, in “Wharton on managing emerging technologies” edited by G.S. Day, P.J.H. 
Schoemaker and R.E. Gunther, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, 2000, 358-375. 
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ένα σύνολο εταιρειών που αποτελείται από ανταγωνιστές, προμηθευτές και πελάτες, 

οι οποίοι αποφασίζουν να συνεργαστούν επειδή ανταγωνίζονται άλλα δίκτυα 

επιχειρήσεων στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και/ή στη δημιουργία νέων 

προδιαγραφών στην αγορά» (Garraffo, 2002). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6.1: Ο συνανταγωνισμός μέσα σε ένα ανταγωνιστικό «δίκτυο 
καινοτόμων».  Πηγή: Garraffo (2002). 
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Σε αυτά τα δίκτυα οι εταιρείες αναπτύσσουν διάφορες μορφές σχέσεων104 (π.χ. 

στρατηγικές συμμαχίες, κοινοπραξίες κ.α.) οι οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστική 

συμπεριφορά κάθε εταιρείας105 όπως συμβαίνει και με τη συμπεριφορά του δικτύου 

ως συνόλου. Σε εταιρικό επίπεδο, η ανταγωνιστική συμπεριφορά επηρεάζεται από 

την εμπέδωση της δομής του δικτύου, η οποία επηρεάζει την πιθανότητα κάθε 

εταιρείας να απαντήσει στις ανταγωνιστικές κινήσεις στην αγορά. Σε επίπεδο 

δικτύου, η ανταγωνιστική συμπεριφορά επηρεάζεται από τον ανταγωνισμό που 

προκαλείται από τις κινήσεις των άλλων δικτύων.   

 

 Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα παράδειγμα συνανταγωνισμού μέσα σε ανταγωνιστικά 

«δίκτυα καινοτόμων» που επικεντρώνεται στη δημιουργία νέου προτύπου στα 

ασύρματα λειτουργικά συστήματα106. 

 
6.2.1 Τα Δίκτυα της Symbian και της Microsoft και το Symbian OS  

 

6.2.1.1 Τα Δίκτυα της Symbian και της Microsoft 

 
Το 1998 ιδρύθηκε κοινοπραξία ανάμεσα σε μερικούς από τους κύριους 

κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων σε παγκόσμιο επίπεδο στις εταιρείες Nokia, 

Ericsson, Motorola και Psion με την ονομασία «Symbian»107. Αντικειμενικός σκοπός 

της συνεργασίας αυτής ήταν η έρευνα και η βελτίωση των δυνατοτήτων συνεργασίας 

και συμβατότητας μεταξύ κινητών τηλεφώνων και PDA (Personal digital assistant). 

Σύμφωνα με το φαινόμενο του συνανταγωνισμού μέσα σε ανταγωνιστικά «δίκτυα 

καινοτόμων» η Symbian ανταγωνιζόταν με ένα άλλο δίκτυο εταιρειών αποτελούμενο 

από τις Microsoft, AT&T, British Telecom και Qualcomm, το οποίο στοχεύει στη 

μεταφορά των προδιαγραφών των Windows, Windows SE και Windows Pocket Pc 

ακόμη και στις ασύρματες εφαρμογές πολυμέσων (multimedia). 

 

                                                
104 Gulati R., “Alliances and Networks”, Strategic Management Journal, Vol.19, No.4, April 1998. 
105 Gnyawali, D.R. & Madhavan, R.,“Cooperative networks and competitive dynamics: a structural 
embeddedness perspective”, Academy of Management Review 2001, Vol. 26, No. 3, pp. 431-445. 
106 Ancarani F., “Il metamercato digitale e la telefonia cellulare di terza generazione: il caso Symbian” 
in “Convergenza. Nuove traiettorie per la competizione” edited by E. Valdani F. Ancarani S. Castaldo, 
Egea 2001, 137-160. 
107 Ancarani F. and Shankar V., “Symbian: Customer interaction through collaboration and 
competition in a convergent industry”, Journal of Interactive Marketing, Vol.17, No.1, Winter 2003. 
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Τη διετία 1998-2000, προκειμένου να επιτύχει το σκοπό αυτό η Microsoft προχώρησε 

σε συμμαχία με τις AT&T και τη British Telecom για να μετασχηματίσουν το 

λειτουργικό σύστημα των Windows σε μια δεδομένη πλατφόρμα για μια νέα γενιά 

υπηρεσιών μέσω διαδικτύου διαθέσιμες και για ADSL και ασύρματες επικοινωνίες. 

Επιπρόσθετα,  το 1998 η Microsoft συμμάχησε με την Qualcomm με την ονομασία 

«Ασύρματη Γνώση» (Wireless Knowledge).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 6.2: Ο συνανταγωνισμός μεταξύ Symbian Network και Microsoft 
Network στον κλάδο των κινητών ασύρματων λειτουργικών συστημάτων. Πηγή: 
Garraffo (2002). 
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Τα τελευταία χρόνια, ο ανταγωνισμός στην τεχνολογική ανάπτυξη κα τη δημιουργία 

αγοράς είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο νέων εταιρειών και στα δύο δίκτυα. Η 

Microsoft διεύρυνε το δίκτυό της με την είσοδο κατασκευαστών handheld συσκευών, 

όλους τους εκδότες άδειας (licensers) των λειτουργικών συστημάτων των Windows, 

όπως Casio, Philips, Compaq, Sharp, Hewlett Packard και Samsung. Η Symbian 

απάντησε συνάπτοντας νέες συμμαχίες με Cisco και Netscape, μέσω της Motorola, 

Matsushita, και America On Line και Sun, μέσω της Netscape (Διάγραμμα 3).  

  

Διάγραμμα 6.3: Η ανάπτυξη του δικτύου της Symbian και του δικτύου της Microsoft 
στον ανταγωνισμό για τα πρότυπα στα κινητά  ασύρματα λειτουργικά συστήματα. 
Πηγή: Garraffo (2002). 
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Την ώρα που οι συμμαχίες της Microsoft ενισχύουν τη δύναμη του δικτύου της στην 

αγορά η Symbian αποσκοπεί μέσω των συμμαχιών στην ενίσχυση της ικανότητάς της 

να ανταγωνιστεί τη δύναμη της Microsoft στην τεχνολογική ανάπτυξη.  

 

6.2.1.2 Το Λειτουργικό Σύστημα της Symbian  

 
Το Symbian OS αποτελεί ένα λειτουργικό σύστημα για φορητές συσκευές που έχει 

αναπτυχθεί από τη Symbian . Αποτελεί εξέλιξη του λειτουργικού συστήματος που 

αρχικά είχε γίνει γνωστό με το όνομα EPOC και είχε δημιουργηθεί από την Psion. 

Υποστηρίζει πολλαπλές διεργασίες (multitasking) και τρέχει αποκλειστικά σε 

επεξεργαστές τεχνολογίας ARM. Στο Symbian OS έχουν βασιστεί αρκετές 

πλατφόρμες λογισμικού που συναντάμε σε κινητά τηλέφωνα. Στις πλατφόρμες αυτές 

περιλαμβάνονται οι Nokia Series 60, Series 80 και Series 90, η UIQ καθώς και η 

FOMA, για κινητά τηλέφωνα της NTT DoCoMo.  

 

Ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Symbian OS αποτελεί το γεγονός ότι έχει 

δημιουργηθεί ειδικά για φορητές συσκευές, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι έχει 

δημιουργηθεί με γνώμονα τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αλλά και πόρων 

συστήματος όπως επεξεργαστική ισχύς και μνήμη RAM. Επιτρέπει επίσης την 

εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών παρόμοιων σε δυνατότητες με αυτές των Η/Υ. 

 

Το SymbianOS περιλαμβάνει τις εξής μονάδες δίσκου:  

ü C: εσωτερική μονάδα στην οποία αποθηκεύονται τροποποιήσιμα αρχεία του 

συστήματος και προσωπικά αρχεία του χρήστη. Χρησιμοποιεί το journaling 

σύστημα αρχείων LFFS (Logging Flash File System). 

ü D: μνήμη RAM.  

ü E: κάρτα επέκτασης μνήμης σε μορφή flash (π.χ. MMC, SD, MiniSD κ.α.) ή 

πρόσθετος σκληρός δίσκος. Χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT16 και σε 

νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος υποστηρίζεται και το 

σύστημα αρχείων FAT32.  

ü Z: αναγνώσιμη μόνο μνήμη (ROM), όπου αποθηκεύεται ο πυρήνας του 

λειτουργικού συστήματος και μη τροποποιήσιμα αρχεία του.108  

                                                
108 www.allaboutsymbian.com και http://www.techteam.gr/wiki/Symbian%20OS 
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Η δημιουργία του Symbian OS έχει πραγματοποιηθεί με τη γλώσσα 

προγραμματισμού C++. Με τη γλώσσα αυτή δημιουργούνται και πολλές πρόσθετες 

εφαρμογές ή παιχνίδια που εγκαθίστανται και τρέχουν στο Symbian OS, αλλά 

χρησιμοποιούνται και οι Python, OPL, Visual Basic και Perl. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή που αναφέρεται στο 

Λειτουργικό Σύστημα της Symbian (Symbian OS)109. 

• To 1980 ιδρύεται η εταιρεία Psion110.   

• Την περίοδο 1991-1998 το EPOC16 ήταν το λειτουργικό σύστημα που 

περιλαμβανόταν σε πολλούς υπολογιστές παλάμης Psion Series 3, οι οποίοι 

διατέθηκαν μέχρι και το 1998.  

• Το 1997 διατίθενται οι συσκευές Series 5, που έτρεχαν πρώιμες εκδόσεις του 

λειτουργικού  συστήματος EPOC32.  

• Το 1998 ιδρύεται η εταιρεία Symbian από τις κατασκευάστριες εταιρείες 

Ericsson, Nokia, Motorola και Psion. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η 

έρευνα και η βελτίωση των δυνατοτήτων συνεργασίας και συμβατότητας 

μεταξύ κινητών τηλεφώνων και PDA.  

• Το 1999 διατίθεται το λειτουργικό σύστημα EPOC Release 5, γνωστό και σαν 

Symbian OS 5.0. "Έτρεχε" στους υπολογιστές παλάμης Psion Series 5mx, 

Series 7, Psion Revo, Psion Netbook, netPad, Ericsson MC218 και Ericsson 

R380, που ενσωμάτωνε και λειτουργία κινητού τηλεφώνου.  

• Το 2000 κυκλοφορεί το EPOC Release 5u (το γράμμα u έχει προέλθει από τη 

λέξη Unicode), γνωστό και σαν Symbian OS 5.1. Ταυτόχρονα, διατίθεται νέα 

έκδοση του PDA κινητού τηλεφώνου Ericsson R380 με λειτουργικό σύστημα 

Symbian OS 5.1.  

• Το 2001 το λειτουργικό σύστημα Symbian OS έκδοσης 6.0 και 6.1 κάνει την 

εμφάνισή του. Ονομάστηκε επίσης EPOC Release 6. Οι πρώτες συσκευές που 

έτρεχαν τη συγκεκριμένη έκδοση του Symbian OS ήταν τα Nokia 9210/7650 

και Sony Ericsson P800. Από τότε τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό 

σύστημα Symbian OS άρχισαν να αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς και 

απέκτησαν σημαντικό μερίδιο στην αγορά κινητής τηλεφωνίας.  

                                                
109 http://www.symbian.com/about/overview/history/history.html και 
http://www.techteam.gr/wiki/Symbian%20OS 
110 http://www.psion.com/ 
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• Το 2003 το Symbian OS 7.0 και 7.0s περιλαμβάνεται σε πολλές νέες συσκευές 

της αγοράς. Αποτελεί ουσιαστικά μια αναβάθμιση στην ήδη υπάρχουσα 

αρχιτεκτονική του Symbian OS 6.0/6.1.  

• Το 2004 η Psion απορροφάται από τις άλλες εταιρείες που ανήκουν στον 

όμιλο Symbian. Την ίδια χρονιά διατίθενται οι εκδόσεις 8.0, 8.1a και 8.1b του 

Symbian OS. Η έκδοση 8.1b ήταν η πρώτη όπου ο πυρήνας EKA1 

αντικαταστάθηκε από τον EKA2.   

• Το 2005 δημιουργείται το Symbian OS 9.0, το οποίο όμως στην 

πραγματικότητα ποτέ δεν δόθηκε σε δημόσια χρήση, αλλά χρησιμοποιήθηκε 

εσωτερικά από τη Symbian για λόγους δοκιμών. Επρόκειτο για μια έκδοση 

του Symbian OS "ξαναγραμμένη" από την αρχή και όχι μια απλή αναβάθμιση 

των προηγούμενων εκδόσεων. Στα τέλη της ίδιας χρονιάς και αρχές του 2006 

διατέθηκαν στην αγορά οι πρώτες συσκευές με λειτουργικό σύστημα Symbian 

OS 9.1. Κύρια χαρακτηριστικά της νέας αυτής έκδοσης ήταν η υψηλότερη 

ασφάλεια κατά την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών και η ριζική 

ανανέωση της αρχιτεκτονικής του λειτουργικού συστήματος (αυτές οι δύο 

αλλαγές απαιτούσαν δημιουργία νέων εκδόσεων όλων των εφαρμογών, καθώς 

οι υπάρχουσες για προηγούμενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος δεν 

ήταν συμβατές με το Symbian OS 9.1) κ.α. Το Symbian OS 9.1 συναντάται 

στις πλατφόρμες λογισμικού Nokia Series 60 3.0 και UIQ 3.0.  

• Το 2006: Στις αρχές του 2006 διατίθεται το λειτουργικό σύστημα Symbian OS 

9.2, με κύρια νέα χαρακτηριστικά την υποστήριξη Bluetooth 2.0 (από 1.2 στην 

προηγούμενη έκδοση), OMA Device Management 1.2 (από 1.1.2) και 

βελτιώσεις στον προεγκατεστημένο web browser. Το συναντάμε σε συσκευές 

με πλατφόρμα λογισμικού Nokia Series 60 3rd Edition Feature Pack 1. 

Ανακοινώθηκε επίσης η επερχόμενη έκδοση 9.3 του λειτουργικού 

συστήματος, η οποία αναμένεται κατά τους πρώτους μήνες του 2007. 

 

6.2.2 Συνανταγωνιστικές σχέσεις σε κλάδους των Νέων τεχνολογιών 

 

Σε πολλές βιομηχανίες που επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες ο ανταγωνισμός 

ανάμεσα σε «δίκτυα καινοτόμων» αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο. Υπάρχουν 

«δίκτυα καινοτόμων» που ανταγωνίζονται είτε στην ενσωμάτωση των υπαρχουσών 
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. τραπεζικές λειτουργίες, οικονομικά και την 

ηλεκτρονική αγορά) είτε στην καθιέρωση νέων προδιαγραφών (όπως στο 

προηγούμενο παράδειγμα με τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες) με τη χρησιμοποίηση 

τεχνολογιών I&CT. Παρόμοια φαινόμενα λαμβάνουν χώρα και στον φαρμακευτικό 

κλάδο αλλά και στη βιοτεχνολογία, υπάρχουν «δίκτυα καινοτόμων» τα οποία 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων (π.χ. 

για τον καρκίνο, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, την ενδοκρινολογία, τις μολυσματικές 

ασθένειες, τη νευροχειρουργική κ.α.). Ακόμα και σε πιο «παραδοσιακούς» κλάδους 

της βιομηχανίας όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, το λογισμικό (software) και τα 

εξαρτήματα (hardware) ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) υπάρχουν ανταγωνιστικά 

δίκτυα επιχειρήσεων που επικεντρώνονται είτε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών/ 

προδιαγραφών ή στην πρόσβαση σε νέες αγορές. Σε αυτές λοιπόν τις βιομηχανίες, οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συνανταγωνιστικές δραστηριότητες οι οποίες θέτουν ένα 

πλαίσιο το οποίο εξηγεί το φαινόμενο του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες.  

 

6.2.3 Οι μορφές του συνανταγωνισμού στις Νέες Τεχνολογίες  

 
Το πλαίσιο των τύπων του συνανταγωνισμού πηγάζει από την ιδέα ότι οι συμφωνίες 

συνεργασίας ανάμεσα σε ανταγωνιστές ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο 

υποχρέωσης (level of commitment) των εταιρειών στην τεχνολογική ανάπτυξη και τη 

δημιουργία αγοράς. Το επίπεδο υποχρέωσης στην τεχνολογική ανάπτυξη αφορά τις 

προσπάθειες που καταβάλει η εταιρεία για συνεργασία προκειμένου να βελτιώσει την 

τεχνολογική επίδοση και αξιοπιστία, ενώ το επίπεδο υποχρέωσης στη δημιουργία 

αγοράς αφορά στις προσπάθειες της εταιρείας να αλλάξει τις προτιμήσεις των 

πελατών. 

 

Για να μετρηθεί η υπόσχεση των ανταγωνιστών για τεχνολογική ανάπτυξη και 

δημιουργία αγοράς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο ο σκοπός της 

συνανταγωνιστικής συμφωνίας και το μέγεθος των επενδύσεων που αφιέρωσαν οι 

ανταγωνιστές σε αυτή. Ανάλογα με το λόγο για τον οποίο λαμβάνει χώρα η ΠΑ
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συνανταγωνιστική συμφωνία111 οι επενδύσεις των ανταγωνιστών μπορούν να 

τοποθετηθούν περισσότερο σε σχέδια συνεργασίας τα οποία επικεντρώνονται σε 

δραστηριότητες που αφορούν στην τεχνολογική ανάπτυξη και τη δημιουργία αγοράς. 

Σύμφωνα με τον σκοπό της συνανταγωνιστικής συμφωνίας και το μέγεθος των 

επενδύσεων που πραγματοποιούν οι ανταγωνιστές στη συμφωνία,  είναι πιθανοί οι 

παρακάτω τέσσερεις τύποι συνανταγωνισμού: 

i. Ανταλλαγή υπάρχουσας γνώσης: Μικρή υποχρέωση στη συνεργασία που 

αφορά στην τεχνολογική ανάπτυξη και στις προσπάθειες συνεργασίας για τη 

δημιουργία αγοράς. 

ii. Συνεργασία σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D): Μεγάλη 

υποχρέωση στη συνεργασία που αφορά στην τεχνολογική ανάπτυξη και μικρή 

στις προσπάθειες συνεργασίας για την πρόσβαση στην αγορά. 

iii. Συμμαχίες για τον καθορισμό νέων προτύπων στην αγορά: Μεγάλη 

υποχρέωση στις προσπάθειες συνεργασίας για τη δημιουργία αγοράς και 

μικρή στη συνεργασία που αφορά στην τεχνολογική ανάπτυξη. 

iv. Συμφωνίες συνεργασίας για την ενοποίηση των υπαρχουσών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Μεγάλη υποχρέωση στη συνεργασία που 

αφορά στην τεχνολογική ανάπτυξη και μικρή στις προσπάθειες συνεργασίας 

για την πρόσβαση στην αγορά. 

 

Στον Πίνακα 1 απεικονίζονται οι τέσσερεις τύποι συνανταγωνισμού, οι οποίοι είναι 

οργανωμένοι σε ένα πλαίσιο σύμφωνα με τον σκοπό της συμφωνίας συνεργασίας και 

το επίπεδο υποχρέωσης για την τεχνολογική ανάπτυξη και τη δημιουργία αγοράς. Σε 

κάθε κομμάτι του πλαισίου παρατίθενται παραδείγματα βιομηχανιών στις οποίες 

εφαρμόζεται συχνά ο συγκεκριμένος τύπος συνανταγωνισμού. 

 

 

 

 

 

 

                                                
111 Για παράδειγμα, ανταλλαγές πατεντών, κοινοπραξίες σε σχέδια Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), 
συμμαχίες για την καθιέρωση νέων προδιαγραφών στην αγορά, συμφωνίες συνεργασίας για την 
ενσωμάτωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε νέες μέσω των νέων τεχνολογιών.    
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Πίνακας 6.1: Ένα πλαίσιο στους τύπους συνανταγωνισμού που χρησιμοποιείται από 
τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες. Πηγή: Garraffo (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Το πλαίσιο μπορεί να απεικονίσει είτε τον δρόμο για μια συγκεκριμένη 

συνανταγωνιστική συμφωνία είτε την εξέλιξη διαφορετικών συνανταγωνιστικών 

συμφωνιών που πραγματοποιούνται από μια ομάδα ανταγωνιστών κατά τη διάρκεια 

του χρόνου. Στην πρώτη περίπτωση οι ανταγωνιστές αποφασίζουν να αλλάξουν τον 

σκοπό μιας συγκεκριμένης συμφωνίας συνανταγωνισμού εξαιτίας της ανάπτυξης της 

αγοράς ενώ την ίδια στιγμή, στη δεύτερη περίπτωση οι εταιρείες αποφασίζουν να 

επαναλάβουν συνανταγωνιστικές συνεργασίες με συγκεκριμένους ανταγωνιστές 

επειδή ήταν έμπιστοι στη διάρκεια του χρόνου. Αν οι ανταγωνιστές αποφασίσουν να 

αλλάξουν το σκοπό μιας συγκεκριμένης συμφωνίας συνανταγωνισμού, κατά 

συνέπεια αυτό θα αλλάξει την υπόσχεσή τους στην τεχνολογική ανάπτυξη και τη 

δημιουργία αγοράς. Ανάλογα με τη φύση της ανερχόμενης τεχνολογίας, η ανάπτυξη 

μιας συγκεκριμένης συνανταγωνιστικής συμφωνίας παρουσιάζεται στους Πίνακες 6.2 

και 6.3.  

 

 

 

 
Ενσωμάτωση επιχειρηματικών  

δραστηριοτήτων 
I&CT 

Τραπεζική Λειτουργία 
Οικονομικά & Ηλεκτρονική 

Αγορά 

 
Καθορισμός προτύπων              

I&CT 
Ηλεκτρονικά 

 

 
Ανταλλαγή Γνώσης 
Χημική βιομηχανία 
Αυτοκινητοβιομηχανία 

 
Συνεργατική Έρευνα και 
Ανάπτυξη (R&D) 
Φαρμακοβιομηχανία 
Βιοτεχνολογία 
Αυτοματισμός  

Το επίπεδο της 
υποχρέωσης 
στη δημιουργία 
αγοράς  

Υψηλό 

Χαμηλό 

Υψηλό Χαμηλό 

Το επίπεδο της υποχρέωσης 
στην τεχνολογική ανάπτυξη 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Συνανταγωνισμός: Απόκτηση Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων στις Νέες Τεχνολογίες  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ 103 

Πίνακας 6.2: Τα δυνατά βήματα μιας συγκεκριμένης συμφωνίας συνανταγωνισμού. 
Πηγή: Garraffo (2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.3: Τα δυνατά βήματα μιας συγκεκριμένης συμφωνίας συνανταγωνισμού. 
Πηγή: Garraffo (2002). 
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6.2.4 Η συνανταγωνιστική συμφωνία μεταξύ Apple και Sony 

 
Η περίπτωση συνανταγωνισμού μεταξύ Apple Computer Inc. και Sony Corporation 

για την κατασκευή των H/Y «Apple PowerBook» αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών-και οι δύο εταιρείες κατασκευάζουν 

Η/Υ- επειδή ανταγωνίζονται με άλλους καινοτόμους -Hewlett Packard, Compaq, 

IBM, Texas Instruments Dell κ.α.- οι οποίοι επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός 

νέων και ισχυρών desktop και laptop Η/Υ. Ο σκοπός της συμμαχίας της Apple με τη 

Sony ήταν η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) για 

την κατασκευή του Η/Υ της Apple με την ονομασία «Powerbook». Εντούτοις, η 

ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά των Η/Υ θα μπορούσε να είχε εξελίξει  τη 

συγκεκριμένη συμφωνία συνανταγωνισμού σε προσπάθειες συνεργασίας για την 

εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά (Πίνακας 6.4). 

 

Πίνακας 6.4: Η δυνατή ανάπτυξη της συνανταγωνιστικής σχέσης μεταξύ Apple και 
Sony για τη  κατασκευή του «Apple PowerBook». 
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6.3 Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα  

 

Στη σημερινή συνανταγωνιστική εποχή είναι αρκετά δύσκολο, για μια επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής, να καταφέρει να ενισχύσει την 

ηγετική της θέση παρά την έντονη πίεση που υφίσταται από τους ανταγωνιστές της. 

Η θεωρία των Επιχειρηματικών Οικοσυστημάτων112 (Moore J.F. 1993, 1996, Iansiti, 

Levien, 2004) συμβάλει στην κατανόηση και την επεξήγηση αυτής της κατάστασης. 

Ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα αποτελεί ένα συνδυασμό από διαφόρους 

οργανισμούς και πιο συγκεκριμένα είναι: «ένας ετερογενής συνασπισμός οργανισμών 

από διαφορετικές βιομηχανίες, που σχηματίζουν μια στρατηγική κοινότητα 

συμφερόντων και αξιών, ο οποίος είναι δομημένος σαν ένα δίκτυο, γύρω από ένα 

ηγέτη που κατορθώνει να επιβάλλει ή να μοιράζεται το επιχειρηματικό του όραμα ή 

το τεχνολογικό του πρότυπο (Torrès-Blay, 2000)113». Με άλλα λόγια, μια βασική 

ικανότητα η οποία μπορεί να μοιρασθεί-όπως ένα τεχνολογικό πρότυπο, 

τεχνογνωσία- θα οδηγήσει στην ανάπτυξη συλλογικών στρατηγικών, αυτές οι ίδιες 

οδηγούν σε μια κοινότητα στρατηγικού πεπρωμένου: οι εταιρείες θα είναι ενωμένες 

προκειμένου να προωθήσουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο.  

 

Ένας οργανισμός πρέπει απαραίτητα να εξελίσσεται μαζί με άλλους. Αυτή η συν-

εξελικτική διαδικασία υποδηλώνει αυξανόμενη συνεργασία, διατηρώντας παράλληλα 

ένα υψηλό ανταγωνισμού. Οι Brandenburger και Nalebuff114 (1996), επηρεασμένοι 

από τον Ray Noorda, ιδρυτή της Novell, κάνουν λόγο για «συνανταγωνισμό» για να 

τονίσουν τη σημασία του συνδυασμού του ανταγωνισμού και συνεργασίας μέσα στην 

ίδια διαδικασία. Σήμερα, η αρχή του «συνανταγωνισμού» έχει αναπτυχθεί μέσα στη 

δυναμική του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, μαζί με την αρχή της «συν-εξέλιξης» 

(Moore, 1993, Bengtsson & Kock, 2000)115, δείχνουν ότι ο «συνανταγωνισμός» 

αποτελεί «την πιο ωφέλιμη σχέση μεταξύ ανταγωνιστών» και ταυτόχρονα «την πιο 

πολύπλοκη». 

                                                
112 Moore J.F., “Predators and prey: a new ecology of competition”, Harvard Business Review, May-
June 1993, pp. 75-86. Βλ. επίσης Moore, J.F., “The Death of Competition: Leadership and Strategy in 
the Age of Business Ecosystems”, Harper Business, 1996, New York, NY. 
113 Torrès-Blay O., “Economie d'Entreprise”, Organisation et Stratégie à l'Aube de la Nouvelle 
Economie, Economica, 2000, p.282.  
114 Brandenburger AM & Nalebuff BJ, Coopetition, Doubleday, New York. 1996. 
115 Bengtsson M., and Kock S., “Coopetition in business networks-to cooperate and compete 
simultaneously”, Industrial Marketing Management, Vol.29, 2000. 
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Η αρχή του «συνανταγωνισμού» διευκολύνει κάποιον να καταλάβει πως οι 

ανταγωνιστές μπορούν να γίνουν πολύτιμοι συνεργάτες και πως οι εταιρείες μπορούν 

να παίξουν διαφορετικούς ρόλους ανάλογα με το περιβάλλον (Brandenburger, 

Nalebuff, 1996). Συνεπώς, ένας συνεργάτης μπορεί ξαφνικά να μετατραπεί σε 

επικίνδυνο ανταγωνιστή, αντιστρόφως, ένας συνήθης αντίπαλος πρέπει να θεωρείται 

ως εν δυνάμει συνεργάτης. Οι εταιρείες τότε θα έχουν συμφέρον από την εφαρμογή 

στρατηγικών συνανταγωνισμού προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις δυσλειτουργίες 

και να εξελιχθούν μέσα από ευνοϊκά περιβάλλοντα (Διάγραμμα 4) 

 

 

Συλλογικές δυσλειτουργίες  

 

 

                                                                            Συνανταγωνισμός 

 

Ευνοϊκό περιβάλλον                                                                     Ευνοϊκό περιβάλλον 

                                      

 

                      Συνανταγωνισμός 

 

 

                                                 Ανταγωνιστικές δυσλειτουργίες  

 

 

Διάγραμμα 6.4: Μείωση των δυσλειτουργιών με την ενσωμάτωση στρατηγικών 
συνανταγωνισμού (Gueguen G., Pellegrin-Boucher E., 2004). 
 

Ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι, αν η στρατηγική 

συνανταγωνισμού μπορεί να είναι αποτελεσματική ανεξάρτητα από το περιβάλλον. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται απαραίτητο το γεγονός ότι η 

εταιρεία κρατά ένα σημαντικό βαθμό εμπιστοσύνης στις ενέργειές της. Συνεπώς, ένα 

υπερβολικά εχθρικό περιβάλλον θα αποδεικνυόταν ότι είναι επικίνδυνο αν εάν 

εφαρμόζονταν μια τέτοια στρατηγική. Από την άλλη πλευρά, ένα υπερβολικά 

συνεργατικό περιβάλλον θα απέρριπτε μια εταιρεία που συνδυάζει τη συνεργασία με 

Δυσμενές 
Περιβάλλον 
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τον ανταγωνισμό ταυτόχρονα. Επομένως, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν αυτές οι 

στρατηγικές συνανταγωνισμού μέσα σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον.        

 

Οι Lengnick-Hall και Wolf (1999) θεωρούν ότι τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα 

αποτελούν μια σημαντική θεωρητική άποψη για την ανάλυση των επιχειρηματικών 

στρατηγικών116. Όπως υποστηρίζει ο Moore επιχειρηματικές στρατηγικές 

αναπτύσσουν νέες μορφές: «Μια εταιρεία μπορεί  εξετασθεί όχι μόνο ως ένα μέλος 

μιας και μόνης βιομηχανίας αλλά σαν ένα μέρος ενός επιχειρηματικού 

οικοσυστήματος το οποίο εμπλέκει μια ποικιλία βιομηχανιών» (Moore, 1993). Για 

αυτό το λόγο μιλάμε για τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα για να σχεδιάσουμε 

πολύπλοκα και ετερογενή δίκτυα συχνά συνδεδεμένα με τη νέα τεχνολογία αλλά αυτό 

μπορεί να βρεθεί και στις πιο παραδοσιακές βιομηχανίες (Moore, 1996). Για 

παράδειγμα, τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα υπάρχουν στη βιομηχανία τροφίμων, 

αυτοκίνητων (Moore, 1996), στη βιομηχανία Η/Υ (Moore 1996, Torrès-Blay 2000), 

στη βιομηχανία λογισμικού117 (Nguyen, 2002) και στην αγορά λειτουργικών 

συστημάτων118(Gueguen G., Torrès O., 2004). 

Σύμφωνα με τον Moore (1993), οι εταιρείες που είναι «καινοτόμοι» πρέπει να 

«προσελκύουν κάθε είδους πόρους, προκαλώντας τη συμμετοχή κεφαλαίων, 

συνεργατών, προμηθευτών και πελατών για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας». Ο 

Moore υποδηλώνει ότι η θεωρία της στρατηγικής συμμαχίας και η θεωρία της 

εικονικής οργάνωσης είναι ημιτελείς. Πράγματι, τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα 

τα τελευταία 18 χρόνια, και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της πληροφορικής, 

απεικονίζουν τους περιορισμούς της παραδοσιακής ανάλυσης119 (Gueguen G., 

Pellegrin-Boucher E., 2004). Η εταιρεία φαίνεται να είναι υποχρεωμένη να συν-

αναπτύσσεται με άλλες εταιρείες από το περιβάλλον της. Η αρχή της συν-εξέλιξης 

σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να κατανοήσει την ανάπτυξη μιας εταιρείας χωρίς 

                                                
116 Lengnick-Hall, C.A., J.A. Wolf. “Similarities and contradictions in the core logic of three strategy 
research streams”, Strategic Management Journal, 1999, 20(12) 1109–1132. 
117 Nguyen, T.N., “The ecology of software: a framework for the investigation of business IT 
integration”, The Journal of American Academy of Business, September 2002, p. 7-11. 
118 Gueguen G., Torrès O., “La dynamique concurrentielle des écosystèmes d'affaires : Linux contre 
Microsoft”, Revue Française de Gestion, vol.30, n°148, Janvier/Février 2004, pp. 227-248. 

119 Gueguen G., Pellegrin-Boucher E., “Coopetition and IT business ecosystems: the success of SAP”, 
EIASM Workshop, “Workshop on coopetition strategy : toward a new kind of interfirm dynamics ?”, 
University of Catania, Italy, September 16-17, 2004, p.8. 
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περιλαμβάνει την ανάπτυξη των άλλων οργανισμών στο ίδιο περιβάλλον. Σύμφωνα 

με τον Moore (1993) «οι επιχειρήσεις συν-αναπτύσσουν ικανότητες γύρω από μια νέα 

καινοτομία: δουλεύουν συνεργατικά και ανταγωνιστικά για να προωθήσουν νέα 

προϊόντα, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών και τελικά να ενσωματώσουν 

τον νέο γύρο των καινοτόμων» (Moore, 1993). 

Οι Gueguen G., Torrès O. (2004) εντοπίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ως 

συστατικά μέρη-κλειδιά εντός των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων: 

• Ένα πρότυπο, μοντέλο ή τεχνογνωσία χρησιμοποιείται από διάφορες 

εταιρείες. Αυτό θα κάνει εφικτή την ανάπτυξη μιας ή περισσοτέρων βασικών 

ικανοτήτων. 

• Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτές τις ικανότητες θα δημιουργήσουν μια 

κοινότητα στρατηγικού πεπρωμένου βασισμένη στην αρχή της συν-εξέλιξης. 

• Μια (ή περισσότερες) εταιρείες θα παίξουν τον ρόλο του ηγέτη. Αυτή η 

εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει ένα κοινό όραμα ανάμεσα στα μέλη του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Βασισμένη στις κρίσιμες και εμπεδωμένες 

συμβολές (Moore, 1996) η δύναμη του ηγέτη θα μπορεί να οδηγήσει την 

εξέλιξη στη βασική ικανότητα. Η θέση του ηγέτη μπορεί να εξελιχθεί και η 

συμπεριφορά του μέσα στην εξέλιξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος 

είναι βασική.   

• Οι παίκτες-κλειδιά που σχηματίζουν τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα είναι 

ετερογενείς (εταιρείες, ιδρύματα, συνδικάτα, ομάδες πίεσης με παρασκηνιακή 

δράση κ.α.). 

• Σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα οι παίκτες προέρχονται από διάφορες 

βιομηχανίες. Υπάρχει μια σύγκληση (convergence) αυτών των βιομηχανιών. 

• Δεν υπάρχει αποκλειστική αίσθηση περιουσίας σε ένα μοναδικό 

επιχειρηματικό οικοσύστημα. 

• Τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα ασκούν ανταγωνιστικές δυνάμεις στο 

ενδο-οικοσυστημικό επίπεδο (καταλαμβάνοντας την ηγεσία) όπως στο δια-
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οικοσυστημικό επίπεδο (ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων επιχειρηματικών 

οικοσυστημάτων).  

• Ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα αναμειγνύει συνεργατικές και 

ανταγωνιστικές στρατηγικές, οι οποίες αντιστοιχούν στη στρατηγική του 

συνανταγωνισμού.    

Σύμφωνα με τον Moore (1996) η διαδικασία συν-εξέλιξης εντός των 

επιχειρηματικών οικοσυστημάτων συνεπάγεται περισσότερη συνεργασία και την 

ίδια στιγμή ανταγωνισμό υψηλού επιπέδου. Ανάλογα με την πορεία των 

γεγονότων, οι εταιρείες υποχρεούνται να παίζουν το ρόλο των συνεργατών, 

πελατών, ή ανταγωνιστών, όσον αφορά στις άλλες εταιρείες του οικοσυστήματος. 

Ανάλογα με το περιβάλλον, είναι σημαντικό για τις ανταγωνιζόμενες εταιρείες να 

μοιράζονται τους συμπληρωματικούς τους πόρους. Κάθε εταιρεία μπορεί να έχει 

σημαντικά οφέλη από τους πόρους των άλλων εταιρειών. 

Η προοπτική των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων μπορεί να γίνει κατανοητή 

μέσα από μια διπλή ανάλυση: 

♦ Η ντετερμινιστική ανάλυση: Η εταιρεία θα εξελίσσεται μέσα στο 

σχεσιακό δίκτυο στρατηγικών με ποικίλα χαρακτηριστικά. Αυτό το 

σχεσιακό δίκτυο στρατηγικών μπορεί να επιβληθεί στην εταιρεία χωρίς να 

ζητείται η ενεργή συμμετοχή της. Για αυτό το λόγο μπορεί να θεωρεί ότι 

όλες οι εταιρείες ανήκουν τουλάχιστον σε ένα επιχειρηματικό 

οικοσύστημα. Ωστόσο, ορισμένα οικοσυστήματα αναπτύσσονται 

περισσότερο από άλλα. 

♦ Η εθελοντική ανάλυση: Σε αυτή την προοπτική η αρχή των 

επιχειρηματικών οικοσυστημάτων μπορεί να γίνει αντιληπτή ως 

στρατηγική. Η εταιρεία θα τροποποιήσει το περιβάλλον της προκειμένου 

να δημιουργήσει ένα σύνολο σχέσεων με πολλαπλούς παίκτες κλειδιά. Ο 

στόχος της στρατηγικής που ακολουθείται είναι η ανάληψη μιας κεντρικής 

θέσης και η υιοθέτηση μιας ηγετικής στρατηγικής. Όπως τονίζουν οι 

Gueguen και Pellegrin-Boucher, (2004) αυτό το δίκτυο δεν είναι εντελώς 

τυποποιημένο με τους άμεσους συνεργάτες. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνανταγωνισμού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος 

στον κλάδο της πληροφορικής αποτελεί η περίπτωση της εταιρείας SAP, ενός 

ανεξάρτητου ομίλου που ειδικεύεται στην ανάπτυξη, πώληση και εφαρμογή 

συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning). Από τις αρχές της δεκαετίας του 

1990, η SAP έχει γίνει ο αναγνωρισμένος ηγέτης στην αγορά των ERP και έχει μάθει 

πώς να διατηρεί αυτή τη θέση μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Εντούτοις, η καινοτομία της SAP από το 1972 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα είναι 

λιγότερο γνήσια σε σχέση με την προσφορά -τα προϊόντα της είναι στην 

πραγματικότητα σχετικά όμοια με αυτά των ανταγωνιστών της: βρίσκεται 

περισσότερο σε συγκεκριμένες συμμαχίες που σχηματίστηκαν εντός του 

επιχειρηματικού της οικοσυστήματος -αρχικά ορισμένο από τα προϊόντα της.        

Συμπερασματικά, η θεωρία των επιχειρηματικών συστημάτων ενσωματώνει όχι μόνο 

τις συνεργατικές στρατηγικές αλλά και τις ανταγωνιστικές την ίδια ακριβώς στιγμή. 

Οι συνεργατικές στρατηγικές συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού 

οικοσυστήματος το οποίο θα προωθεί την ανάπτυξη των συνανταγωνιστικών 

στρατηγικών προκειμένου να διατηρηθεί ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.     

6.4 Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά στα δίκτυα και τα οικοσυστήματα που αποτελούν 

τις κυριότερες μορφές έκφρασης του συνανταγωνισμού στις νέες τεχνολογίες. Πιο 

συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στα δίκτυα καινοτόμων, στις σχέσεις που 

διαμορφώνονται μέσα στα πλαίσια των δικτύων και στους βασικούς τύπους 

συνανταγωνισμού στις νέες τεχνολογίες. Έγινε επίσης αναφορά στη θεωρία των 

επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και τη συμβολή της στην ανάλυση των 

επιχειρηματικών στρατηγικών. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορες 

μελέτες περιπτώσεων (case studies) εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις νέες 

τεχνολογίες, οι οποίες σύναψαν συνανταγωνιστικές σχέσεις με τους κύριους 

ανταγωνιστές τους. Με τη βοήθεια αυτών των παραδειγμάτων θα υποστηριχθούν, 

αλλά και θα κατανοηθούν καλύτερα, όλα όσα έχουν μέχρι τώρα αναφερθεί στην 

παρούσα εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (CASE STUDIES) 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν διάφορα παραδείγματα εταιρειών που 

σύναψαν συνανταγωνιστικές σχέσεις με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρονται μελέτες περιπτώσεων (case studies) συνανταγωνισμού 

ανάμεσα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες, σε εθνικό ή 

διεθνές επίπεδο. 

 

7.1. Ο συνανταγωνισμός στις Καναδικές εταιρείες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 

 

7.1.1 Η αποστολή γραπτών μηνυμάτων (text messaging)  

 

Στα μέσα του εικοστού αιώνα, ο Σύνδεσμος Καναδικών Εταιρειών Ασύρματων 

Τηλεπικοινωνιών (Canadian Wireless Telecommunications Association), ξεκίνησε, εκ 

μέρους των τεσσάρων κύριων παρόχων (carriers) ασύρματων τηλεπικοινωνιών του 

Καναδά, μια διαδικασία επιλογής ενός πλειοδότη για την ίδρυση μιας πλατφόρμας για 

τη διαλειτουργικότητα (interoperability) της αποστολής γραπτών μηνυμάτων (text 

messaging). 

 

Η αποστολή γραπτών μηνυμάτων, είναι μια υπηρεσία μέσω της οποίας τα κινητά 

τηλέφωνα στέλνουν μικρά γραπτά μηνύματα και αποδεδειγμένα αποτελεί μια 

εξαιρετικά επιτυχημένη υπηρεσία στην Ευρώπη και την Ασία. Εντούτοις, η υπηρεσία 

αυτή ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στη Βόρεια Αμερική. Ο κύριος λόγος ήταν ότι ενώ οι 

ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές είχαν κοινά πρότυπα δικτύου (network standards) οι 

Καναδοί πάροχοι χρησιμοποιούσαν τέσσερα διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, ένας πελάτης 

ενός παρόχου μπορούσε να στείλει γραπτό μήνυμα μόνο σε πελάτες που είχαν τον 

ίδιο πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας με αυτόν. Ωστόσο, ακόμα και αν οι 

πελάτες είχαν τηλέφωνα εξοπλισμένα για αποστολή γραπτών μηνυμάτων γινόταν 

πολύ μικρή χρήση αυτής της υπηρεσίας.  

 

Σχεδόν πριν από έναν αιώνα ο ιδρυτής της AT&T Theodore Newton Vail επινόησε 

τον όρο «αξία της υπηρεσίας» για να απεικονίσει τη σκέψη ότι η αξία μιας 

τηλεφωνικής υπηρεσίας αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των άλλων πελατών που 

μπορεί κάποιος να φτάσει. Η βασική λογική παραμένει ίδια σήμερα. Ο στόχος της 
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πρόσκλησης για προσφορές ήταν να εξαφανίσει τα όρια των δικτυακών προτύπων 

(network standards), προκειμένου να δώσει στους πελάτες τη δυνατότητα ελεύθερης 

πρόσβασης σε όλα τα άλλα Καναδικά κινητά τηλέφωνα εξοπλισμένα για αποστολή 

γραπτών μηνυμάτων και να αναπτύξει ανάλογα την καναδική αγορά αποστολής 

γραπτών μηνυμάτων. 

 

Το Νοέμβριο του 2001 ανακοινώθηκε ο επιτυχών πωλητής και μετά από έξι μήνες η 

υπηρεσία ξεκίνησε να λειτουργεί. Συνεπώς, η φάση συνεργασίας του προγράμματος 

τελείωσε και ο ανταγωνισμός ξεκίνησε με διαφορετικά πακέτα προώθησης και 

τιμολόγησης. Μέσα σε οκτώ μήνες ο αριθμός των γραπτών μηνυμάτων είχε αυξηθεί 

πάνω από 110% ενώ μέσα σε 18 μήνες η χρήση ανέβηκε περισσότερο από 200%. Οι 

Καναδοί σήμερα στέλνουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο γραπτά μηνύματα 

ημερησίως. Η ηγετική θέση στην καναδική αγορά ακολούθησε λίγους μήνες μετά από 

δύο παρόχους κινητής τηλεφωνίας των ΗΠΑ oι οποίοι εισήγαγαν την υπηρεσία 

γραπτών μηνυμάτων (inter-carrier text messaging) μέσω παρόχων που ακολουθήθηκε 

γρήγορα από άλλες αμερικανικές συμφωνίες μεταξύ παρόχων. Η επιτυχία των 

διακανονισμών μεταξύ παρόχων σε κάθε χώρα άνοιξε το δρόμο στη σκέψη της 

διασυνοριακής μεταξύ παρόχων αποστολής γραπτών μηνυμάτων μεταξύ των 

τεσσάρων βασικών παρόχων ασύρματων τηλεπικοινωνιών του Καναδά και των έξι 

μεγαλύτερων carriers των ΗΠΑ.  

 

7.1.2 Oι κοινοί σύντομοι κωδικοί (common short codes) 

 

Σήμερα η αποστολή γραπτών μηνυμάτων είναι μια προσφιλής υπηρεσία από πολλούς 

και αποτελεί μια αγορά που παρέχει την ευκαιρία για ακόμα περισσότερο 

συνανταγωνισμό. Η επιτυχία της διαλειτουργικότητας της αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων στον Καναδά διευκόλυνε άλλη μια συνανταγωνιστική κίνηση. Αυτή τη 

φορά το περιεχόμενο της σχέσης ήταν οι κοινοί σύντομοι κωδικοί (common short 

codes). Οι κοινοί σύντομοι κωδικοί είναι πενταψήφιοι ή εξαψήφιοι τηλεφωνικοί 

αριθμοί που χρησιμοποιούνται αντί των κανονικών δεκαψήφιων τηλεφωνικών 

αριθμών που απαιτούνται για να στείλει κανείς ένα τυπικό γραπτό μήνυμα. Οι νέοι 

αυτοί κωδικοί είναι εύκολο να τους θυμηθεί κανείς και επιτρέπουν στους χρήστες 

κινητών τηλεφώνων να συμμετέχουν σε κάποια μορφή αυτοματοποιημένης 

εφαρμογής, ανεξάρτητα από τον πάροχο που έχουν. Αυτοί οι κωδικοί μπορούσαν να 
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περιλαμβάνουν εκείνους τους κωδικούς που διευκολύνουν την ανάκτηση 

πληροφοριών, την ψηφοφορία σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές 

(televoting), για το μάρκετινγκ και τις τηλεπωλήσεις.          

 

Στον Καναδά η διοίκηση και ο έλεγχος των σύντομων κωδικών μεταβιβάστηκαν στον 

CWTA. Για άλλη μια φορά, οι πάροχοι (carriers) αναγνώρισαν ότι οι κοινοί πόροι, σε 

αυτή την περίπτωση οι σύντομοι κωδικοί θα τους έκαναν πιο πολύτιμους στους 

πελάτες και θα αύξαναν το μέγεθος της αγοράς. Η υπηρεσία ξεκίνησε εμπορικά τον 

Ιούλιο του 2003, για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική. Οι σύντομοι κωδικοί ήταν 

διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στον Καναδά, χωρίς να χρειάζεται 

από τους συνδρομητές να ελέγξουν αν ο δικός τους πάροχος ασύρματης υπηρεσίας 

συμμετέχει σε ένα ειδικό πρόγραμμα. 

 

Κατά τους πέντε πρώτους μήνες της εμπορική διάθεσης έχουν ήδη ληφθεί 

περισσότερες από 70 εφαρμογές κοινών σύντομων κωδικών. Μερικά από τα πιο 

επιτυχημένα παραδείγματα μέχρι τώρα περιλαμβάνουν: 

§ Ένα διαγωνισμό γνώσεων με τη χορηγία μιας μεγάλης εταιρείας 

παραγωγής μπύρας. 

§ Την επιλογή των τηλεθεατών που ψηφίζουν για τηλεοπτικά προγράμματα 

βραβείων (televoting). 

§ Την ψηφοφορία των τηλεθεατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια 

μιας τηλεοπτικής εκπομπής  

§ Μια «ζωντανή» συζήτηση με ένα μεγάλο καλλιτέχνη της διεθνούς 

δισκογραφίας. 

 

7.1.3 Οι Νέες Τεχνολογίες  

 

Η σημερινή αγορά ασύρματων τηλεπικοινωνιών χαρακτηρίζεται από δύο σχετικά 

ανεξάρτητους τύπους δικτύων επικοινωνιών. Το πρώτο είναι η αλληλοσυνδεόμενη 

σειρά δικτύων κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν στους πελάτες την πρόσβαση 

προς και από δίκτυα φωνής και δεδομένων περιλαμβάνοντας επίσης και την 

αποστολή γραπτών μηνυμάτων.  
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Το δεύτερο είναι η σχετικά νέα τεχνολογία στο χώρο των ασύρματων 

τηλεπικοινωνιών είναι τα Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα (Wireless Local Area Networks) 

ή Ασύρματης Πιστότητας (Wireless Fidelity-Wi-Fi). Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρουν 

υψηλής ταχύτητας (καθώς φτάνουν μέχρι τα 11Mbs) ασύρματη επικοινωνίας 

δεδομένων μέσα σε περιορισμένες ζώνες (τυπικά μέχρι τα 100 μέτρα). Αυτή η αγορά 

πρόσφατα χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο αριθμό service providers με διαφορετικά 

πρωτόκολλα, ρυθμίσεις, τιμολόγηση και επίπεδα ασφάλειας. Αυτές οι υπηρεσίες 

προσφέρονται σε coffee shops, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, και άλλα μέρη μαζικής 

εστίασης. 

 

Στον Καναδά, η αγορά προσελκύει πολλούς ανταγωνιστές περιλαμβάνοντας και τους 

παρόχους κινητής τηλεφωνίας (mobile phone carriers). Τον Αύγουστο του 2003, οι 

Καναδοί πάροχοι κινητής τηλεφωνίας προχώρησαν σε άλλη μια κίνηση 

συνανταγωνισμού αφού συμφώνησαν να συνεργαστούν για να ιδρύσουν και να 

επιλέξουν κοινά πρότυπα (common standards) προκειμένου να επιτρέψουν τη 

διαλειτουργικότητα και το roaming μεταξύ των εγκαταστάσεων του δικτύου Wi-fi 

που έχει κάθε εταιρεία και με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας υψηλής ταχύτητας νέας 

γενιάς. Ο σκοπός της συμφωνίας ήταν να συμπληρώσει τη διαδικασία επιλογής μέχρι 

το τέλος του χρόνου και να προσφέρει ξεκάθαρες (transparent) υπηρεσίες στους 

πελάτες το 2004. Οι προσδοκίες είναι ότι άλλη μια φορά, η μεγαλύτερη ευκολία 

χρήσης από τους πελάτες θα προσθέσει και θα επιτρέψει σε όλους να ανταγωνίζονται 

σκληρά, όπως η καναδική συμφωνία inter-carrier messaging που έδωσε μια τεράστια 

ώθηση στην υιοθέτηση του text messaging στον Καναδά. 

 

7.1.4 Κρίσιμοι παράγοντες Επιτυχίας          

 
Όπως υποστηρίζει ο Peter Barnes, πρόεδρος και CEO του ο Συνδέσμου Καναδικών 

Εταιρειών Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών CWTA, ενώ η δυναμική της αγοράς και η 

τεχνολογική προσαρμογή αποτελούν δύο βασικούς παράγοντες σε κάθε πρωτοβουλία 

συνανταγωνισμού υπάρχουν δύο άλλοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας που θα 

παρέχουν μεγαλύτερη ευκολία και είναι απαραίτητοι. Αυτοί είναι: α) η δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης και β) η δημιουργία μιας «ζώνης εμπιστοσύνης»120. 

                                                
120 Barnes P., “Co-opetition Comes to Wireless Telecoms”, Business Briefing: Wireless Technology, 
2004, Reference section, pp.1-3. 
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α) Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης: Μέσα σε κάθε επιχείρηση ο ανταγωνισμός 

είναι έντονος και κάποιες φορές είναι επικίνδυνο για ένα μεσαίο διοικητικό στέλεχος 

να προτείνει μια συνεργασία με τον «εχθρό». Η πράξη αυτή απαιτεί μια ευρύτερη 

κατανόηση της γενικής δυναμικής της αγοράς και ένα επίπεδο εξουσίας που συχνά 

διαθέτει η θέση του CEΟ. Το καναδικό text messaging του CWTA, ο κοινός 

σύντομος κωδικός και οι πρωτοβουλίες για συνανταγωνισμό στις υπηρεσίες Wi-Fi 

είναι θέματα που απασχόλησαν την ανώτατη διοίκηση των οργανισμών των carriers. 

Είναι αμφίβολο αν θα πετύχαιναν αυτές οι πρωτοβουλίες χωρίς τη δέσμευση και την 

υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης. 

β) «Ζώνη Εμπιστοσύνης»: Όταν χρειάστηκε να επιλυθούν σοβαρά προβλήματα οι  

πάροχοι κινητής τηλεφωνίας (mobile phone carriers) εμπιστεύτηκαν τον CWTA να 

δράσει ως «τίμιος μεσίτης» για να φέρει εις πέρας τις απαιτήσεις για προσφορές για 

τη διαλειτουργικότητα της αποστολής γραπτών μηνυμάτων, για τη διοίκηση και τον 

έλεγχο των κοινών σύντομων κωδικών και για την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη 

επιλογή και τη δημιουργία Wi-Fi standards. Καθώς ο CWTA αντιπροσωπεύει όλους 

τους παρόχους (carriers), τα συμφέροντά του εξυπηρετούνται από τα συλλογικά 

οφέλη για την αγορά χωρίς υποκίνηση από ενδεχόμενα κέρδη του ενός ή του άλλου 

παρόχου. Συνεπώς αυτό παρέχει ένα πρώτο τεστ για την έναρξη των συζητήσεων σε 

ένα μη απειλητικό περιβάλλον. Ένα δεύτερο τεστ αποτελεί η ικανότητα του «μεσίτη» 

να εκτελέσει την εντολή για συνανταγωνισμό. Εντούτοις, η εξαρχής ύπαρξη μιας 

«ζώνης εμπιστοσύνης» αποτελεί το κλειδί121 για την εξασφάλιση ενός forum για την 

εισήγηση των πρωτοβουλιών. 

  

7.1.5   Συμπεράσματα  

 

Ο πρώην CEO της Novell, Ray Noorda, γνωστός για την επινόηση του όρου 

«συνανταγωνισμός» πριν από είκοσι περίπου χρόνια, επεσήμανε ότι πρέπει κανείς να 

ανταγωνίζεται και να συνεργάζεται την ίδια στιγμή122. Αυτό το δίδαγμα φαίνεται να 

το έμαθαν οι Καναδοί πάροχοι (carriers) ασύρματων τηλεπικοινωνιών, ότι δηλαδή 

μπορούν να αυξήσουν δραματικά την αγορά για υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας με 

την προθυμία τους για συνεργασία ή με την από κοινού δημιουργία προτάσεων 
                                                
121 Βλ. επίσης Zineldin M, “Co-opetition: the organisation of the future”, Marketing Intelligence & 
Planning, Vol. 22 No. 7, 2004, pp. 781. 
122 VARbusiness, “The Novell tragedy”, September 1, 1997, v.13, n.15, p.74. 
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υψηλής αξίας για τους καταναλωτές και εν συνεχεία να ανταγωνίζονται σκληρά. 

Πράγματι, αυτός ο ανταγωνισμός αυξάνει την αγορά καθώς οι καινοτομικές 

υπηρεσίες, η τιμολόγηση, το πακετάρισμα και η προώθηση προστίθενται στο βασικό 

«συνεργατικό» προϊόν.     

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Peter Barnes, για να καταφέρει μια επιχείρηση να συνάψει 

επιτυχημένες συνανταγωνιστικές σχέσεις πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη και 

ενθουσιώδης υποστήριξη από τα ανώτατα διοικητικά επίπεδα καθώς και να 

δημιουργηθεί και να χρησιμοποιείται μια «ζώνη εμπιστοσύνης».      

 

Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία του κλάδου των ασύρματων 

τηλεπικοινωνιών του Καναδά για την καλύτερη κατανόηση της συγκεκριμένης 

περίπτωσης συνανταγωνισμού: 

§ Την τελευταία δεκαετία οι πάροχοι (carriers) ασύρματων τηλεπικοινωνιών 

του Καναδά επενδύουν περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια κάθε 

χρόνο στις επικοινωνίες κινητής τηλεφωνίας. 

§ Οι πάροχοι (carriers) ασύρματων τηλεπικοινωνιών πληρώνουν πάνω από 150 

δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για την άδεια χρήσης. 

§ Η βιομηχανία των ασύρματων τηλεπικοινωνιών απασχολεί περίπου 25.000 

Καναδούς εργαζομένους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζομένους 

βρίσκονται σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και κατά μέσο όρο κερδίζουν 

30% περισσότερο απ’ ότι ο μέσος Καναδός εργάτης. Χιλιάδες ακόμη 

δουλειές υποστηρίζονται έμμεσα από τη βιομηχανία ασύρματων 

τηλεπικοινωνιών του Καναδά. 

§ Τα έσοδα από τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες στον Καναδά συνολικά 

ανέρχονται σε 7.6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2002 –μια αύξηση της τάξεως 

του 15% σε σχέση με το 2001. 

§ Σήμερα, οι Καναδοί χρησιμοποιούν περισσότερο από 16 εκατομμύρια 

ασύρματες συσκευές σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων 12 

εκατομμυρίων ασύρματων τηλεφώνων, περισσότερο από 1.8 εκατομμύρια 

pagers, ένα εκατομμύριο κινητά ραδιόφωνα και 10.000 δορυφορικά κινητά 

τηλέφωνα. 

§ Περισσότεροι από τους μισούς Καναδούς μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 

τέσσερις παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.  
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§ Το Σεπτέμβρη του 2003 οι Καναδοί έστειλαν περισσότερα από 30 

εκατομμύρια γραπτά μηνύματα.            

 

7.2 Η στρατηγική συνανταγωνισμού της Motorola  

 

7.2.1 Εισαγωγή  

 

Η Motorola ως εταιρεία κατασκευής εξοπλισμών και πάροχος δικτύων κινητών 

δικτύων (mobile network provider), cellular constructor, έχει συνεργαστεί με 

ανταγωνιστές της στα πλαίσια μιας σχέσης συνανταγωνισμού προκειμένου να 

αναπτύξει μια σειρά νέων τεχνολογιών που συμβάλουν στη δημιουργία εσόδων και 

τη διεύρυνση της αγοράς. Το κλειδί της επιτυχίας της εταιρείας αυτής στο 

συνανταγωνισμό αποτελεί κατά κύριο λόγο η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αξιών 

(value network) γύρω από τις περισσότερες σειρές προϊόντων -κινητά τηλέφωνα- 

(product lines). Η Motorola έμαθε να επικεντρώνεται στις βασικές της ικανότητες ενώ 

συνεργάζεται με πολύ αξιόλογους συνεργάτες σε επιλεγμένες περιοχές έτσι ώστε να 

διαθέτει στις αγορές τα καλύτερα προϊόντα, προσαρμοσμένα πάντα στις απαιτήσεις 

του πελάτη, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και στη χαμηλότερη τιμή. Οι 

δραστηριότητες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του προϊόντος εκτελούνται από 

οργανισμούς που διαθέτουν την καλύτερη τεχνογνωσία και μεγάλη πείρα123. 

 

7.2.2 Τεχνολογία 3G 

 

Από το 2003 η βιομηχανία κινητών τηλεφώνων στρέφεται στην τεχνολογία τρίτης 

γενιάς (third generation-3G) καθώς αποτελεί το επόμενο τεχνολογικό επίτευγμα στο 

χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Τα δίκτυα 3G wideband code division multiple access 

(W-CDMA) αποτελούν προτεραιότητα για πολλούς κατασκευαστές παρά τις 

καθυστερήσεις στην ανάπτυξή τους. Οι τεχνολογίες 3G παρέχουν πολλές 

δυνατότητες στους πελάτες: από narrowband voice μέχρι wideband υπηρεσίες 

πολυμέσων (multimedia): υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων όπως το universal 

mailbox (voice mail, fax και email), real-time εφαρμογές ήχου/video όπως εφαρμογές 

videophone, videoconferencing, ήχου και μουσικής, εξειδικευμένες εφαρμογές 
                                                
123 Luo Y., “Coopetition in international business”, Copenhagen, Denmark, Copenhagen Business 
School Press, 2004, pp. 44-49. 
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πολυμέσων: συνδρομή (subscription) σε υπηρεσίες πληροφόρησης όπως οι ειδήσεις, 

ο καιρός, τα αθλητικά, η κίνηση στους δρόμους κ.α. και απομακρυσμένη ασύρματη 

πρόσβαση στο Internet και σε εταιρικά intranets124. Η Motorola έφερε στις αγορές 

δύο τηλέφωνα 3G παρέχοντας επίσης επιδείξεις στους καταναλωτές για τις χρήσεις 

της τεχνολογίας 3G και για εμπορικά προϊόντα 3G, τα οποία διέθεσε για αξιολόγηση. 

Η Motorola έχει προωθήσει τη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού της και ηγήθηκε 

της προσπάθειας καθιέρωσης του βιομηχανικού προτύπου για τα 3G W-CDMA 

προϊόντα. 

 

H Motorola έχει εξασφαλίσει έναν ανώτατου τεχνικού επιπέδου προμηθευτή 

εξοπλισμού για 3G-radio access network (RAN). Η Motorola συμβλήθηκε με τη 

Hutchison 3G για την παράδοση της Open Services Platform (OSP) της Motorola που 

φιλοξενεί μια σειρά προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και 

πολυμέσων (multimedia). Η OSP αναπτύχθηκε πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

μετά σε κάθε χώρα όπου ο Όμιλος Hutchison έχει συμφέροντα από την τεχνολογία 

3G. Η Motorola έχει δουλέψει επίσης με την Orange (France Telecom) και τη 

Mitsubishi για την επίδειξη ενός δικτύου end-to-end 3G W-CDMA. Έγινε επίσης 

επίδειξη της GPRS τεχνολογίας της. Η Mitsubishi και η Motorola συμφώνησαν να 

συνεργαστούν στα τερματικά (terminals) με ικανότητα video. Η Motorola έχει επίσης 

ξεκινήσει ένα εντατικό πρόγραμμα δοκιμών διαλειτουργικότητας με κατασκευαστές 

τερματικών όπως η Samsung, η Fujitsu και η Sagem. Η βασική εφαρμογή 3G που 

έχει επιδείξει η Motorola είναι το video μέσω ενός δικτύου 3G W-CDMA. Με την 

Thomson Multimedia, παρουσίασε video χρησιμοποιώντας το πρότυπο συμπίεσης 

MPEG-4. Η Motorola επίσης συνδέθηκε με την Ιταλική Radio Televisionne Italiana 

(Δημόσια εταιρεία Broadcasting) για να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες της να 

                                                
124 Intranet: Είναι ένα διεπιχειρησιακό Σύστημα Παραδόσεων. Αναφέρεται σε δίκτυο μέσα σε μια 
εταιρία. Αποτελεί εξέλιξη ή προέκταση του LAN (Local Network Area). Οι εργαζόμενοι μέσα σε μια 
εταιρία έχουν τη δυνατότητα μέσο Browser να ανταλλάξουν και να διαχειριστούν δεδομένα, έχοντας 
παράλληλα την ταυτόχρονη δυνατότητα να περνούν στο ευρύτερο περιβάλλον του Public Internet. 
Εντούτοις, κάποιος χρήστης εκτός εταιρίας δεν μπορεί να προσεγγίσει αυτό το δίκτυο μια και 
προστατεύεται από ειδικό Software ή Hardware (Firewalls). Τα συστήματα intranet βοηθούν την 
κεντρική διοίκηση μιας πολυεθνικής κυρίως επιχείρησης να συντονίσει τον ανταγωνισμό που 
αναπτύσσεται μεταξύ των θυγατρικών για εταιρικούς πόρους και για την επέκταση σε νέες αγορές. Τα 
συστήματα αυτά συμβάλουν στην καλύτερη πληροφόρηση των μονάδων σχετικά με τους 
ανταγωνιστικούς στόχους και τους στρατηγικούς ρόλους που έχουν ανατεθεί στις άλλες μονάδες από 
την εταιρεία. Βλ. Luo Y., “Toward coopetition within a multinational enterprise: a perspective from 
foreign subsidiaries”, Journal of World Business, Vol.40, 2005, p.85. 
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βλέπουν movie-previews και υπηρεσίες video-on-demand χρησιμοποιώντας 3GW-

CDMA. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνανταγωνισμού στα πλαίσια της 3G τεχνολογίας 

είναι η περίπτωση της Symbian125. Η Symbian είναι η κοινοπραξία μεταξύ των 

μεγαλύτερων κατασκευαστών τηλεφώνων όπως η Nokia, η Ericsson, η Motorola και 

η Βρετανική εταιρεία λογισμικού η Psion, για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού 

συστήματος (OS)126 για υπηρεσίες 3G κινητής πληροφόρησης και επικοινωνίας στις 

υβριδικές κινητές συσκευές127. Η αποστολή της Symbian είναι: «να θέσει ένα 

πρότυπο για τα ασύρματα λειτουργικά συστήματα (EPOC 32) και να δώσει τη 

δυνατότητα για μια μαζική αγορά για τις Ασύρματες Συσκευές Πληροφόρησης 

(Wireless Information Devices)». Η Symbian OS αποτελεί την πρώτη κίνηση που 

έγινε σε αυτή την ανερχόμενη αγορά. Παρόλο που η Motorola, η Ericsson και η 

Nokia είναι από τους μεγάλους ανταγωνιστές στην αγορά κινητών τηλεφώνων, την 

ίδια στιγμή συνεργάζονται, με αμοιβαίο σεβασμό, στην αγορά λειτουργικών 

συστημάτων για κινητές συσκευές128. Η Symbian ανταγωνίζεται άμεσα με τη 

Microsoft και με τα λειτουργικά συστήματα Smartphone 2002.  

Η Symbian ανταγωνίζεται με ένα άλλο δίκτυο εταιρειών αποτελούμενο από τις: 

Microsoft, AT&T, British Telecoms και Qualcom. Το δίκτυο έχει ως αντικειμενικό 

στόχο να θέσει ένα πρότυπο για τα κινητά ασύρματα λειτουργικά συστήματα (mobile 

wireless operating systems) που βασίζεται στα λειτουργικά σύστημα Microsoft 

Windows, Windows CE, και Windows Pocket PC ακόμα και στις ασύρματες 

εφαρμογές πολυμέσων (multimedia). Συνεπώς, ο κύριος στόχος της Symbian είναι να 

εμποδίσουν την υιοθέτηση των Windows CE ως το κυρίαρχο σχέδιο στην αγορά 

κινητών τηλεφώνων. Είναι φανερό ότι αυτή η στρατηγική ακολουθήθηκε για την 

αποτροπή της νέας τάσης στην αγορά Η/Υ όπου οι κατασκευαστές βλέπουν τα 

περιθώρια κέρδους τους να μειώνονται ενώ τα κέρδη της Microsoft συνεχίζουν να 

αυξάνονται. Με περισσότερο από 90% της αγοράς λειτουργικών συστημάτων, η 

                                                
125 Βλ. ενότητα 6.2.1 της παρούσας εργασίας καθώς και τα διαγράμματα 6.2 και 6.3. 
126 www.allaboutsymbian.com και http://www.techteam.gr/wiki/Symbian%20OS 
127 Ancarani F., and Shankar V., “Symbian: Customer interaction through collaboration and 
competition in a convergent industry”, Journal of Interactive Marketing, Vol.17, No.1, Winter 2003. 
128 http://www.symbian.com/about/overview/history/history.html και 
http://www.techteam.gr/wiki/Symbian%20OS 
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Microsoft μπορεί να ελέγξει την ανάπτυξη της βιομηχανίας υπαγορεύοντας τις 

ενέργειες διαφόρων κατασκευαστών H/Y129.    

Καθώς η Motorola δεν θα είναι σε θέση να θέσει μόνη της το standard στις 

ασύρματες επικοινωνίες κατά της Microsoft, τη συνέφερε να συνεργαστεί με τους 

κυριότερους ανταγωνιστές της. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η Symbian και από 

τότε έχει αλλάξει το σκηνικό στην «κινητή» βιομηχανία. Τα όρια μεταξύ των 

παραδοσιακών βιομηχανιών δεν είναι ξεκάθαρα και καθώς έρχονται στο προσκήνιο 

νέοι ανταγωνιστές η Motorola χρειάζεται να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά και να 

συνεργάζεται ταυτόχρονα με τον καθένα εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών. Η 

Symbian βρίσκεται σε σταυροδρόμι στην ανερχόμενη αγορά κινητών συσκευών 

καθώς εάν η Motorola με τους συνεργάτες της στη Symbian επιτύχουν αυτό το 

εγχείρημα θα κερδίσουν μια σημαντική ανταγωνιστική μάχη ενάντια στη Microsoft. 

Αντίθετα, αν αποτύχουν κινδυνεύουν όχι μόνο να χάσουν τις ισχυρές θέσεις τους 

αλλά ακόμα και την ύπαρξη τους στην παραδοσιακή αγορά κινητών τηλεφώνων.  

Σε εταιρικό επίπεδο, η ανταγωνιστική συμπεριφορά επηρεάζεται από την εμπέδωση 

της δομής του δικτύου που επηρεάζει την πιθανότητα της ενέργειας κάθε εταιρείας 

και αποτελεί απάντηση στις ανταγωνιστικές κινήσεις στην αγορά, ενώ σε επίπεδο 

δικτύου, η ανταγωνιστική συμπεριφορά επηρεάζεται από τον ανταγωνισμό που 

προκαλείται από τις κινήσεις των άλλων δικτύων.      

 
7.2.3 Τομέας προϊόντων ημιαγωγών (Semiconductor Product Sector-SPS)  
 

Στον τομέα αυτό υπάρχουν τρεις μορφές συνανταγωνισμού: 

♦ Εταιρείες εξοπλισμού και υλικών (Equipment and Materials-E&M) που 

συνεργάζονται με τους πελάτες τους. 

♦ Εταιρείες εξοπλισμού και υλικών που συνεργάζονται μεταξύ τους.  

♦ Εταιρείες εξοπλισμού και υλικών που συνεργάζονται με άλλους οργανισμούς 

έρευνας. 

Εδώ και μια δεκαετία, η βιομηχανία ημιαγωγών και οι προμηθευτές εξοπλισμού και 

υλικών της έχουν δεχτεί τη σκέψη να συνεργάζονται και να ανταγωνίζονται 

ταυτόχρονα. Αρχικά, σε αυτή τη συνεργασία δόθηκε έμφαση στις προσπάθειες προ-
                                                
129 Léger P., Handaya P., Lefebre E., Gauthier-Ouellet R., “Optimizing Product Value Chains”, Article 
published at the 8th International Conference on Management Technology, Oxford, UK, February, 
2000.  
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ανταγωνιστικής ανάπτυξης και χρηματοδότησης μέσω κοινοπραξιών όπως η 

Motorola Products Semiconductor και άλλες από όλο τον κόσμο. Η συνεργασία αυτή 

ήταν κάτι το επαναστατικό καθώς η συγκεκριμένη βιομηχανία είχε αφοσιωθεί στη 

διαφύλαξη των αναπτυγμάτων στην επεξεργασία και εξοπλισμού τόσο στενά που οι 

κατασκευαστές συσκευών δημιουργούν συχνά τις δικές τους εσωτερικές ομάδες 

ανάπτυξης εξοπλισμού από το φόβο ότι ένας εξωτερικός πωλητής μπορεί αθέλητα να 

μοιραστεί μυστικά της επεξεργασίας με ανταγωνιστικές εταιρείες ημιαγωγών. 

 

Σε όλο τον κόσμο πλέον, επικρατεί η τάση οι κατασκευαστές να συνεργάζονται 

μεταξύ τους για συγκεκριμένα αναπτύγματα. Ένα από τα πιο πρόσφατα 

παραδείγματα είναι η Semiconductor 300, αποτέλεσμα της συμμαχία της Motorola με 

τη Siemens AG, η οποία αναπτύσσει αυτό που θα περίμενε κανείς να είναι η πρώτη 

στον κόσμο εγκατάσταση παραγωγής 300mm wafer στη Δρέσδη της Γερμανίας. 

Εντούτοις, οι εταιρείες εξοπλισμού συνηθίζουν να συνεταιρίζονται με ξεχωριστούς 

κατασκευαστές ημιαγωγών για την ανάπτυξη νέας γενιάς εργαλείων παραγωγής. Στη 

συνέχεια αναφέρονται ορισμένα σχετικά πρόσφατα χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

 

Η Motorola Equipment Operations ανακοίνωσε ένα project για την από κοινού 

ανάπτυξη με την Texas Instruments Development and Production Facility που 

αποσκοπούσε στην αύξηση της παραγωγής υψηλής ενέργειας εμφυτευμάτων με την 

παράλληλη μείωση των post-ash καταλοίπων. Από αυτό το πρόγραμμα και οι δύο 

εταιρείες προσδοκούν να επιτύχουν ικανότητα αυξημένης ποσότητας που θα μειώσει 

το κόστος ιδιοκτησίας του εξοπλισμού πριν τεθεί στη μαζική παραγωγή.  

 

Από πλευράς υλικών, η γαλλική εταιρεία κατασκευής silicon-insulator (μονωτικό) 

(SOI) wafers SOIETEC, ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα για την από κοινού Έρευνα και 

Ανάπτυξη (R&D) με τη Motorola Semiconductor Products Sector για την ανάπτυξη 

της τεχνολογίας λεπτής μεμβράνης καρβιδίου σιλικόνης με σιλικόνη (Sic on Si: 

silicon carbide with silicon). Αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται για χρήση σε υψηλά 

επίπεδα θερμοκρασίας, ενέργειας και υψηλές συνθήκες ραδιενέργειας, και η Motorola 

πιστεύει ότι θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στο πεδίο των συσκευών ενέργειας. 

Επιπρόσθετα, άλλο ένα όχημα μέσω του οποίου οι κατασκευαστές συνεργάζονται, ή 

μεταξύ τους ή με τους προμηθευτές εξοπλισμού και υλικών είναι η post-optical 

λιθογραφία μιας και το πεδίο αυτό έχει αποδείξει ότι είναι πιο εύφορο για 
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συνανταγωνιστική κίνηση. Τρεις κατασκευαστές chip -η Motorola, η Intel και η 

Advanced Micro Devices- συνεργάστηκαν για να σχηματίσουν την Extreme 

Ultraviolet Limited Liability Company (EUV LLC). Η συμμαχία αυτή θα δουλεύει 

διαδοχικά σε άλλη συνεργασία γνωστή ως Virtual National Laboratory, που 

σχηματίστηκε από αντιπροσώπους των Lawrence Livermore, Lawrence Berkley και 

Sandia National Laboratories. 

 

7.2.4 Τεχνολογία WAP      

 

Η Motorola, η Nokia, η Ericsson και η Phone.com έχουν δημιουργήσει το Wireless 

Application Protocol (WAP) forum για την ανάπτυξη της τεχνολογίας WAP και για 

να μετατρέψουν αυτή την τεχνολογία στο πρότυπο (standard) για τις κινητές 

επικοινωνίες μέσω Internet. Πρόσφατα, οι περισσότερες εταιρείες της βιομηχανίας -

πάνω από 150 εταιρείες- είναι μέλη ενός WAP forum. Εντούτοις, τα δίκτυα 

τυποποίησης μπορούν να είναι άκρως ανταγωνιστικά. Η Microsoft συναρμολόγησε 

ένα δίκτυο για να ρυθμίσει τον δικό της browser, τον Internet Explorer, ως πρότυπο 

(standard). Μεταξύ των παικτών αυτού του δικτύου είναι και ο άλλοτε κύριος εχθρός 

της Microsoft, η Apple. Το δίκτυο του Explorer ανταγωνίζεται με το δίκτυο του 

Netscape, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Netscape και τη Sun. 

 

Η Motorola δραστηριοποιείται επίσης στην ανάπτυξη του προτύπου WAP, ο στόχος 

του οποίου είναι να παρέχει Internet-based επικοινωνία και προηγμένες τηλεφωνικές 

υπηρεσίες στις ψηφιακές κινητές συσκευές. Περισσότερες από 100 εταιρείες του 

κλάδου των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και άλλες ανάλογες βιομηχανίες 

έχουν λάβει μέρος στο WAP forum προκειμένου να αναπτύξουν ένα κοινό 

πρωτόκολλο που θα επιτρέψει στους χρήστες ασύρματων συσκευών να έχουν 

πρόσβαση στο Internet. Η συσκευή Motorola V1000 διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη από 

την κανονική και ένα συρταρωτό κάλυμμα και ήταν ένα από τα πρώτα κινητά 

τηλέφωνα εξοπλισμένα με WAP. 

 

7.2.5 Blue-Tooth   

 

Η Motorola και η Ericsson αναπτύσσουν ένα βιομηχανικό πρότυπο radio link με το 

όνομα Bluetooth, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς τύπους συσκευών που 
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περιλαμβάνουν κινητές συσκευές, personal digital assistants, personal computers και 

printers να μεταδίδουν και να λαμβάνουν μεγάλο όγκο πληροφοριών από αποστάσεις 

μέχρι 32 πόδια (9,75 μ.). Η Motorola συμμετέχει στο σχεδιασμό ενσωματωμένου 

circuit για Bluetooth που θα είναι η καρδιά αυτού που λέμε κοινώς “personal area 

network”. 

 

Η Bluetooth Special Interest Group (SIG) είναι μια εμπορική ένωση που αποτελείται 

από ηγέτες της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, computing, δικτύων του βιομηχανικού 

αυτοματισμού, και της αυτοκινητοβιομηχανίας, και προωθεί την ανάπτυξη της 

ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μια χαμηλού κόστους μικρής απόστασης 

ασύρματης προδιαγραφής για τη σύνδεση των κινητών συσκευών και την είσοδό τους 

στην αγορά. Η Bluetooth SIG περιλαμβάνει εταιρείες που είναι ιδρυτικά μέλη –

Agere, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia και Toshiba, και χιλιάδες 

άλλες εταιρείες μέλη της ένωσης ή εταιρείες που υιοθέτησαν το συγκεκριμένο  

βιομηχανικό πρότυπο. 

 

Η Bluetooth SIG είναι μια ιδιωτική εμπορική ένωση της οποίας το όνομα είναι 

εμπνευσμένο από το Δανό βασιλιά Harald Bluetooth, γνωστό για την ένωση της 

Δανίας με τη Νορβηγία τον 10 αιώνα, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1998. Το 

Bluetooth περιλαμβάνει την ασύρματη συνδετικότητα. Με άλλα λόγια, είναι ένας 

τρόπος σύνδεσης συσκευών χωρίς καλώδια. Στο παρελθόν υπήρχαν δύο τρόποι για να 

συνδέσει κάποιος δύο συσκευές μαζί (για παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο με ένα 

laptop PC) είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω θύρας υπερύθρων. Σήμερα, με το 

Bluetooth, υπάρχει μια τρίτη περισσότερο χρήσιμη και ευέλικτη μέθοδος σύνδεσης 

συσκευών. Ένα καλώδιο έχει αρκετά μειονεκτήματα, το μήκος είναι κανονικά 

περιορισμένο σε λίγα μέτρα, που σημαίνει ότι οι δύο συσκευές θα πρέπει να 

βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους (για παράδειγμα, ένα καλώδιο για ένα 

κινητό τηλέφωνο Motorola V500 δεν θα δουλέψει με ένα Ericsson R320 ή ακόμα και 

με ένα Nokia 8210, και πράγματι ένα καλώδιο ακουστικών δεν μπορεί να δράσει σαν 

ένα καλώδιο laptop ακόμα και εάν επρόκειτο για το ίδιο τηλέφωνο).  

 

Το Bluetooth χρησιμοποιεί ένα τυπικό πρωτόκολλο έτσι όλες οι συσκευές Bluetooth 

πρέπει να δουλεύουν η μια με την άλλη. Πιο σημαντικό, ωστόσο, η ασύρματη (radio) 

τεχνολογία σημαίνει ότι οι συσκευές δεν χρειάζεται να δείχνει η μια την άλλη και 
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ακόμη θα δουλεύουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων. Η ασύρματη 

τεχνολογία Bluetooth δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να συνδέσει ένα κινητό 

τηλέφωνο εξοπλισμένο με Bluetooth με ένα εύρος συσκευών που περιλαμβάνει 

ακουστικά, laptops και personal organizers χωρίς ανησυχία για καλώδια ή για τη 

διατήρηση line-of-sight. Καθώς το Bluetooth αποτελεί ένα παγκόσμιο de facto 

πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση, τα περισσότερα από τα νεότερα κινητά 

τηλέφωνα είναι συμβατά με Bluetooth. Σαν αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές και οι 

πάροχοι υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο ήδη αναπτύσσουν εντυπωσιακές εφαρμογές 

μιας και το Bluetooth έχει γίνει η τεχνολογία που καθιερώθηκε τόσο γρήγορα όσο 

καμία άλλη στην ιστορία.      

 

7.2.6 Συμπεράσματα 

 

Η Motorola εφαρμόζει την τέχνη του συνανταγωνισμού καθώς συνεργάζεται με τους 

άμεσους ανταγωνιστές της: α) για την επίτευξη τεχνολογικής διαλειτουργικότητας, 

μέσα από την καθιέρωση κοινών προτύπων, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων όπως οι 

τεχνολογίες 3G, WAP, και το βιομηχανικό πρότυπο radio link Bluetooth, και β) για 

τη δημιουργία εργαλείων νέας γενιάς στον τομέα προϊόντων ημιαγωγών. Η Motorola 

πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις σε ένα δυναμικό περιβάλλον 

καθώς οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου επικεντρώνονται σε δραστηριότητες 

έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Επιπρόσθετα, οι εταιρείες του κλάδου ακολουθούν 

μια στρατηγική αγοράς κατά την οποία το κινητό τηλέφωνο παρουσιάζεται και 

προωθείται ως μια προσωποποιημένη συσκευή υψηλής τεχνολογίας, και αισθητικής 

που παρέχει εξειδικευμένες και πελατοκεντρικές υπηρεσίες στους τελικούς πελάτες. 

Το ερώτημα που προκύπτει από τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης είναι το κατά 

πόσο τελικά θα καταφέρει η Motorola να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά μιας και 

ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση είναι εξαιρετικά 

σκληρός.                   
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7.3 Η ανάπτυξη του επεξεργαστή Intel Itanium2 

 

7.3.1 Εισαγωγή 

 

Πριν από πολλά χρόνια ένας θρύλος της βιομηχανίας λογισμικού, ο Ray Noorda, 

επινόησε τον «συνανταγωνισμό», έναν όρο που σήμερα είναι περισσότερο 

σημαντικός από ποτέ. Ο πρώην πρόεδρος της Novell περίγραψε τον όρο 

«συνανταγωνισμός» ως την τέχνη της συνεργασίας με τους ανταγωνιστές. Σε μια 

περίοδο όπου το κόστος κατασκευής είναι μεγάλο και ο χρόνος είναι πολύτιμος, η πιο 

συμφέρουσα λύση για έναν οργανισμό είναι η ανάπτυξη ενός προϊόντος μαζί με μια 

εταιρεία που είναι ανταγωνιστής του. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων ενός οργανισμού 

αποτελεί μια απαίτηση κλειδί για τα διοικητικά στελέχη μιας εταιρείας λογισμικού, 

συστημάτων και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (chip), που πρόκειται να συνεργαστεί 

με τους ανταγωνιστές της. Η μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί αναφέρεται στη 

συνεργασία της Intel με την Hewlett-Packard και άλλες OEMs για το σχεδιασμό του 

επεξεργαστή 64-bit Itanium2. 

 

7.3.2 Η συνεργασία 

 

Οι σχεδιαστικές αλυσίδες είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Τι γίνεται όμως όταν ο 

συνεργάτης ενός οργανισμού είναι και πελάτης του και κύριος ανταγωνιστής των 

άλλων πελατών του οργανισμού αυτού; Μια σωστή κίνηση θα ήταν η ανάμειξη των 

ικανοτήτων των δύο αυτών εταιρειών και η διατήρηση μιας καλής σχέσης μέχρι να 

μπουν πολλοί ανταγωνιστές στην αγορά. Το 1997, η Intel χρειάστηκε να αναπτύξει το 

διάδοχο του επεξεργαστή 64-bit Itanium. Η Intel παρήγαγε τον επεξεργαστή Itanium 

χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική EPIC (Explicitly Parallel Instruction 

Computing), η οποία είχε συν-ορισθεί με την Hewlett-Packard Co. (HP) και 

αναπτύχθηκε από το 1994 μέχρι το 1996. όταν ο Itanium ήταν προς διάθεση το 2001, 

οι πωλητές μεταξύ αυτών και οι HP, Compaq, IBM Corp. Και η Dell Computer Corp. 

προσέφεραν servers που χρησιμοποιούσαν το chip.  

 

Σύμφωνα με τη Semico Research Corp. στο Φοίνιξ της Αριζόνα, οι servers που είχαν 

ως βάση τον επεξεργαστή Itanium κατείχαν λιγότερο από 5% της αγοράς, αλλά το 

μερίδιό τους αυξάνεται γρήγορα (Διάγραμμα 7.1).       
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Διάγραμμα 7.1: Το αναπτυσσόμενο μερίδιο αγοράς για τους servers Itanium2 σε 
δολάρια (Πηγή: Semico Research Corp.). 
 

Η Intel προκειμένου να αποκτήσει μερίδιο αγοράς στους μεσαίους χρήστες των server 

έπρεπε να κατασκευάσει έναν επεξεργαστή που θα ανήκε στη δεύτερη γενιά 

επεξεργαστών Itanium έτσι ώστε να διατεθεί στην αγορά το 2002. 

 

Η αρχική στρατηγική της εταιρείας να επεκτείνει τις πωλήσεις των server chips 

περιλαμβάνει την επίτευξη υψηλών επιδόσεων σε τιμές που είναι σχετικά πιο χαμηλές 

από εκείνες των ανταγωνιστών του Unix της Intel. Όπως ισχυρίζεται ο Craig Barrett, 

γενικός διευθυντής, της Intel «με την οικογένεια επεξεργαστών Itanium, η Intel 

φέρνει τις επιδόσεις, την ευελιξία και την επιλογή της αρχιτεκτονικής Intel στο high-

end computing τμήμα της αγοράς». 
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Μέρος της προσπάθειας της Intel για την επίτευξη υψηλής απόδοσης σε λογικές τιμές 

είναι η ευθυγράμμιση των κορυφαίων OEMs, έτσι ώστε τα συστήματα να είναι 

σχεδιασμένα πάνω στον νέο Itanium. Αυτή η εργασία ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη και 

απαιτούσε μια τεράστια ικανότητα σχεδίασης. Πράγματι, προκειμένου το chip να 

είναι προς διάθεση το 2002, η σχεδιαστική ομάδα του Itanium2 χρειάστηκε μερικές 

εκατοντάδες μέλη στο δυναμικό της όταν ξεκίνησαν οι εργασίες το 1997. Επειδή η 

Intel δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση κατέφυγε στον συνεργάτη 

της σε θέματα αρχιτεκτονικής, την HP. Αυτό έγινε γιατί η Intel γνώριζε ότι η HP είχε 

αδιάσειστο δικαίωμα στη βασική αρχιτεκτονική, ήταν εξοικειωμένη με τον αρχικό 

Itanium και είχε στο να δουλεύει με σχέδιο στα 64-bit. Ο Rich Steffens, αντιπρόεδρος 

του τμήματος συστημάτων HP και τεχνολογίας VLSI, δηλώνει ότι όταν ξεκίνησαν 

την προσπάθεια για τον νέο επεξεργαστή Itanium, ήθελαν να πάνε τη βιομηχανία στη 

νέα γενιά προηγμένης αρχιτεκτονικής ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).   

 

7.3.3 Συγχώνευση της Γνώσης  

 

Η συνεισφορά της HP ήταν πολύ μεγάλη καθώς σύμφωνα με τον Paul French, 

διευθυντή R&D του τεχνολογικού εργαστηρίου μικροεπεξεργαστών της HP, 

«υπήρχαν μηχανικοί και από τις δύο εταιρείες που εργάζονταν μαζί, με τον ορισμό 

και τις προδιαγραφές που προέρχονταν από την Intel». Επίσης αναφέρει ότι «δεν θα 

έλεγα ότι φέραμε συγκεκριμένη πνευματική ιδιοκτησία (IP: Intellectual Property) στη 

διαδικασία, αλλά φέραμε την υπόλοιπη γνώση που είχαμε για το σχέδιο του 

επεξεργαστή». Αυτή η γνώση περιλάμβανε πολύτιμες διαδικασίες σχεδιασμού και 

λήψης αποφάσεων. Η Dianne Bryant, διευθύντρια σχεδιασμού για την εταιρική 

ομάδα επεξεργαστών της Intel και μάνατζερ του επεξεργαστή Itanium2 δηλώνει 

χαρακτηριστικά: «έμαθα πολλά βλέποντας την κουλτούρα της HP κατά τις εργασίες».  

 

Στη συνέχεια, οι δύο εταιρείες καθόρισαν η κάθε μια τις ευθύνες για τους μηχανικούς 

της. Η Intel έλεγξε τα χαρακτηριστικά και τα σύνολα λειτουργιών δουλεύοντας όχι 

μόνο με μηχανικούς αλλά λαμβάνοντας προτάσεις και ανατροφοδότηση (feedback) 

από όλους τους OEM πελάτες της. Η κατεύθυνση του chip ήταν να «μεταδοθεί στις 

OEMs περίπου σε δύο με τρία χρόνια προτού να είναι πάει στην παραγωγή» όπως 

υποστηρίζει ο Mike Graff, υπεύθυνος της γραμμής παραγωγής για την οικογένεια 

επεξεργαστών Itanium. Εξηγεί επίσης ότι ακόμη και στο στάδιο του σχεδιασμού και 
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στο αμέσως ακόλουθο στάδιο γινόταν η συζήτηση για το ποιος τύπος πλατφόρμας 

επρόκειτο να μπει.  

 

Ο Craig Barret δηλώνει ότι «η λήψη δεδομένων από server OEMs ήταν σημαντική. 

Έχουμε εργαστεί σε μεγάλο βαθμό με τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού και 

hardware σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα συστατικά 

μέρη του επεξεργαστή δουλεύουν μαζί αποτελεσματικά παρέχοντας τους αξιόπιστους 

υπολογισμούς που ζητούν οι πελάτες».             

 

7.3.4 Κρυφά χαρακτηριστικά 

 

Προκειμένου να αποφύγουν τη μεροληψία οι μηχανικοί της HP αντιμετωπίστηκαν 

όσο το δυνατό γινόταν σαν προσωρινή βοήθεια επί σύμβαση. Σύμφωνα με τον French 

της HP «η Intel ήταν αυτή που έλεγχε τις προδιαγραφές και τον καθορισμό του chip 

και δεν υπήρχαν κρυφά χαρακτηριστικά ή μαγικά κόλπα που δεν είναι ευρέως 

διαθέσιμα στις προδιαγραφές». Η HP αφήνει στην Intel να διαβεβαιώσει τους πελάτες 

της ότι η HP δεν έχει κάποιο κόλπο ή πρωτόκολλο έτσι ώστε το chip να τρέχει 

ταχύτερα σε συστήματα της HP.  

 

Το σημείο επαφής για τις OEMs ήταν η οργάνωση του τεχνικού μάρκετινγκ της Intel 

θα συναντούσε τους πελάτες και τους προμηθευτές και θα τους βοηθούσε να θέσουν 

σε εφαρμογή τον Itanium2 στις πλατφόρμες τους. Η ύπαρξη μιας τυπικής διαδικασίας 

με συγκεκριμένες γραμμές οροθεσίας ήταν σημαντική, κυρίως για την HP, όπου οι 

σχεδιαστές server ήρθαν από μια κουλτούρα κατά την οποία η πρόσβαση στους 

ιδιόκτητους μηχανισμούς chip αποτελούσε ένα συνηθισμένο κομμάτι της ζωής τους. 

Όπως υποστηρίζει ο French, και από την πλευρά της η HP προσπαθούσε να κάνει 

τους πελάτες της να καταλάβουν ότι ο προμηθευτής των μικροεπεξεργαστών είναι η 

Intel και δεν μπορούσαν να βάλουν τους μηχανικούς της HP να φτιάξουν ειδικά 

σχέδια για αυτούς. 

 

Η ομάδα τεχνικού μάρκετινγκ της Intel έδρασε ως προσωρινή αποθήκη και στοιχείων 

(buffer) για τους μηχανικούς της Intel. Οι αρχιτέκτονες των chip συναντήθηκαν με τις 

OEMS κατά τη διάρκεια προγραμματικών συζητήσεων μόνο. Σε διαφορετική 

περίπτωση, το προσωπικό σχεδιασμού ήταν μακριά και έτσι θα μπορούσαν να 
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εργαστούν πραγματικά. Οι συναντήσεις ένας προς έναν με τις OEMs λάμβαναν χώρα 

τακτικά. Αυτές άφησαν το προσωπικό της Intel να εστιάσει σε έναν πελάτη και να 

μειώσει τους ενδεχόμενους μπελάδες για την ιδιόκτητη IP των OEM που τυχαία έγινε 

διαθέσιμο στους ανταγωνιστές κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. 

 

Η διαδικασία σχεδιασμού ήταν εξαιρετικά φορτωμένη με ένα σωρό από απαιτήσεις 

να έρχεται από νωρίς. Ο French εξηγεί ότι άπαξ και είχε αρχίσει το σχέδιο ήταν όλο 

και πιο δύσκολο να αλλάξει οτιδήποτε. Κατά τη φάση του καθορισμού, είχαν 

εβδομαδιαίες συσκέψεις με τα τμήματα μάρκετινγκ προϊόντος και τεχνικού 

μάρκετινγκ. Ήταν μια έντονη διαδικασία με πολλά δεδομένα από τις ομάδες 

προγραμματισμού του προϊόντος. Υπήρχαν εκατοντάδες απαιτήσεις και όλες 

ταξινομήθηκαν με σειρά προτεραιότητας. 

 

7.3.5 Εργαλεία  

 

Η Intel και η HP εξέτασαν τα ιδιόκτητα εργαλεία και τα εργαλεία από τρίτους που 

χρησιμοποίησαν. Η Bryant της Intel επισημαίνει: «αυτό που ανακαλύψαμε όταν 

ξεκίνησαν οι δύο ομάδες να εργάζονται μαζί, μετά από σύγκριση των μεθοδολογιών 

και των εργαλείων είναι ότι οι μέθοδοι των δύο εταιρειών ήταν αρκετά 

συμπληρωματικές». Η μεθοδολογία επικύρωσης της Intel ήταν περισσότερο 

εστιασμένη στην κατευθυνόμενη δοκιμή (directed testing) ενώ της HP ήταν στην 

τυχαία δοκιμή (random testing). Η Bryant τονίζει επίσης ότι όταν συνδυάζει κάποιος 

τις δύο αυτές μεθοδολογίες η δύναμη του εργαλείου επικύρωσης (validation tool) 

αυξάνεται. Είναι επίσης σημαντικό ότι εάν η μέθοδος μιας ομάδας ήταν καλύτερη, η 

ομάδα σχεδίασης κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση ενώ όταν οι μέθοδοι και των 

δύο ήταν δυνατές χρησιμοποιούσαν και τις δύο. Επιπρόσθετα, κάθε ομάδα 

εκπαιδεύονταν πάνω στα εργαλεία που ήταν άγνωστα στα μέλη της ή δεν είχε 

εξοικειωθεί με αυτά. Σημαντική ήταν επίσης και η οργάνωση του εργατικού 

δυναμικού και η μεταξύ τους εκπαίδευση πάνω στα εργαλεία.  

 

Η κατάσταση που ανησυχούσε τους σχεδιαστές ήταν ο καταμερισμός της εργασίας 

κατά την έρευνα για λάθη. Ο French χαρακτηριστικά αναφέρει: «υπήρχαν περιοχές 

στις οποίες η HP είχε εξειδικευμένη γνώση, ανάλογα με το ποιος συμμετείχε σε ποια 

περιοχή του σχεδίου. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μας ήταν ότι η Intel θα 
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έβρισκε ένα πρόβλημα σε ένα chip –το οποίο χρειαζόταν να επιδιορθώσουμε- το 

οποίο μπορούσαν να αντιγράψουν στο ανταγωνιστικό σύστημα της HP και δεν 

μπορούσαν να μοιραστούν αυτά τα δεδομένα με εμάς». Η πληροφορία τότε έπρεπε να  

απομονωθεί σε ένα επίπεδο που όχι μόνο προστάτευε την πνευματική ιδιοκτησία και 

τα σχέδια των άλλων OEMs αλλά μπορούσε να αφήσει τους μηχανικούς της HP να 

μπερδεύονται μέχρι να βρουν μια λύση. Αυτή ήταν μια κατάσταση που έκρυβε 

δυσκολίες, αλλά ευτυχώς τέτοια περιστατικά προέκυψαν μόνο δύο φορές και όπως 

θυμάται ο French: «και οι δύο περιπτώσεις ήταν ασήμαντες ενοχλήσεις και ίσως μία ή 

δύο φορές εκνευριστήκαμε και ήμασταν αναποτελεσματικοί για ένα μικρό 

διάστημα». 

      

7.3.6 Η ικανοποίηση των OEMs 

 

Oι OEMs θεώρησαν τη συνεργασία αυτή αποτελεσματική καθώς σύμφωνα με τον 

Peter Blackmore, αντιπρόεδρο του ομίλου εταιρικών συστημάτων της HP: «οι 

πελάτες λαμβάνουν μέγιστη επιχειρηματική υπολογιστική δύναμη με τα οφέλη της 

αιφνίδιας επαναστατικής προόδου στις επιδόσεις και την εξελιξιμότητα με ένα 

χαμηλό κόστος». Ο Andy Fensel, product manager για τους βασισμένους στον 

Itanium2 εξελίξιμους Linux servers στη Silicon Graphics Inc. (SGI), δηλώνει ότι 

έκαναν ότι χρειαζόντουσαν να κάνουν για να τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν το 

έργο.          

 

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι αναμείχθηκαν διάφορες εφαρμογές OEM server. 

Μερικοί πωλητές όπως η MAX DATA Computer GmbH & Co. της Γερμανίας, 

πηγαίνουν με τους αποκαλούμενους “white-box” servers από την Intel-συστήματα με 

motherboard, CPU130και το chipset, και αυτό απαιτεί μόνο την προσθήκη τέτοιων 

συστατικών μερών όπως η RAM και οι σκληροί δίσκοι. Οι κύριοι πελάτες της Intel 

από την άλλη πλευρά δημιουργούν το σχέδιο του hardware μόνοι τους. Ο Graf της 

Intel υποστηρίζει ότι «άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του σχεδίου της 

πλατφόρμας είναι το τι σύνολα chip (chipsets) πρόκειται να συνοδέψουν τον 

επεξεργαστή. Αν σκεφτεί κάποιος τη μηχανή και το κιβώτιο ταχυτήτων ενός 

αυτοκινήτου η CPU είναι η μηχανή και το chipset είναι το κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτά 

                                                
130 Central Process Unit: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας.   
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είναι κομμάτια σιλικόνης που είναι προσαρτημένα στον επεξεργαστή και του 

επιτρέπουν να επικοινωνεί με άλλα μέρη του συστήματος όπως για παράδειγμα, η 

μνήμη του σκληρού δίσκου ή η μνήμη. Τo τι chipset πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

στην πλατφόρμα αποτελεί μια κρίσιμη μελέτη για το προϊόν. Στα προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας οι OEMs συνηθίζουν να σχεδιάζουν τα δικά τους chipsets. Μπορούν να 

προσφέρουν χαρακτηριστικά όπως αυτονομία, πολλαπλών CPUs σε πεδία ή 

υποστήριξη ενός μεγάλου αριθμού CPU σε κάθε κουτί –για να ξεχωρίζουν από τους 

ανταγωνιστές τους. 

 

7.3.7 Είσοδος νέων παικτών              

 

Οι OEMs hardware δεν ήταν οι μόνες που εργάστηκαν με την Intel για τον Itanium2. 

Μια CPU έχει μικρή αξία στην αγορά εάν οι πωλητές άλλων συστατικών μερών του 

Η/Υ, περιφερειακών και λογισμικού δεν την υποστηρίζουν. H εταιρεία NVIDIA 

Corp. κατασκευαστής chips γραφικών (κάρτες γραφικών), εργάζεται με την Intel από 

το 1999. Επειδή τα προϊόντα της NVIDIA δεν συνδεόντουσαν απευθείας στον 

Itanium, η εταιρεία έλαβε έναν πλήρη οδηγό και πληροφορίες για το chip. Την ίδια 

στιγμή, η NVIDIA έστειλε τους προγραμματιστές της στην Intel στο Όρεγκον, για να 

παρακολουθήσουν ένα τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο προκειμένου να μάθουν πως 

θα προγραμματίζουν για τον Itanium. Αυτό έδωσε στην NVIDIA την πληροφόρηση 

που χρειαζόταν για την ανάπτυξη των drivers των συσκευών που θα έτρεχαν κάτω 

από τον Itanium. 

 

Οι πωλητές των λειτουργικών συστημάτων  χρειάστηκαν επίσης, μια στενή σχέση με 

τη διαδικασία σχεδιασμού λόγω της εξάρτησης του από τα εσωτερικά των 

λειτουργιών ενός chip. Ο Itanium2 χρησιμοποιεί τις ίδιες οδηγίες με τον αρχικό 

Itanium, συνεπώς το λογισμικό του ήταν συμβατό, εντούτοις υπήρχαν ευκαιρίες 

βελτιστοποίησης που έδωσαν τη δυνατότητα στους πωλητές να βελτιώσουν τις 

επιδόσεις για το νέο chip. 

 

Οι Itanium2 ήταν διαθέσιμοι σε ποσότητα και δεν υπήρχε η βιασύνη της διοχέτευσης 

τους στην αγορά όπως έγινε με τους επεξεργαστές της οικογένειας Pentium. Η Intel 

δεν επαναπαύτηκε καθώς συνέχισε να εργάζεται για τις επόμενες γενιές 

επεξεργαστών με δύο παραλλαγές: μια για το 2003 και μια για το 2004. Παρόλο που 
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η HP δεν αναμείχθηκε στις ομάδες ανάπτυξης αυτών των νέων εκδόσεων «θα παίξει 

συνολικά στους επεξεργαστές που θα έρθουν στο μέλλον» τονίζει η Bryant της Intel. 

Από την  πλευρά της Intel ο Steffens συμπληρώνει: «η HP περιμένει να ωφεληθεί 

έχοντας μια αρχιτεκτονική βιομηχανικών προδιαγραφών μειώνοντας ή εξαλείφοντας 

την απαίτηση του να έχει να αναπτύξει μονομερώς τη δική μας ιδιόκτητη υποδομή 

υποστήριξης που να καλύπτει από drivers λογισμικού μέχρι ιδιόκτητους OS». Είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι οι OEMs που χρησιμοποιούν Itanium chips θα  συνεχίσουν να 

εμπλέκονται και να συνεργάζονται στο προσεχές μέλλον. 

 
7.3.8 Νέοι επεξεργαστές Itanium2 της Intel 

 

Η HP παρουσίασε τη νέα σειρά servers που βασίζεται στην τεχνολογία επεξεργαστών 

Itanium 2 με συχνότητα 1,5 GHz. Η νέα σειρά Integrity servers περιλαμβάνει 

υπολογιστές με έναν ή δύο επεξεργαστές έως και συστήματα με 64 επεξεργαστές 

Itanium 2 (HP Integrity Superdome). Πιο συγκεκριμένα, διατίθενται από την εταιρεία 

τα μοντέλα HP Integrity rx5670 με 4 επεξεργαστές και HP Integrity rx2600 με 2 

επεξεργαστές, τα οποία χαρακτηρίζονται από υποδειγματική απόδοση υψηλού 

επιπέδου. Σύντομα, η HP πρόκειται να διαθέσει στην αγορά και τους Integrity servers 

μεσαίας κλίμακας με 8 και 16 επεξεργαστές. 

 

Το 2004 η Intel παρουσίασε δύο επεξεργαστές Intel Itanium2. Οι servers που 

βασίζονται στους νέους επεξεργαστές είναι 28% φθηνότεροι και μέχρι 25% 

υψηλότερης απόδοσης από τους προηγούμενους servers Itanium2. Τα συγκεκριμένα 

συστήματα θα συμπληρώνουν τα υπάρχοντα συστήματα που βασίζονται σε 

επεξεργαστές Itanium2 σε μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις. Οι servers που 

βασίζονται σε διπλούς επεξεργαστές Itanium2 προσφέρονται από περισσότερους από 

50 κατασκευαστές συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα βασικά συστήματα 

ξεκινούν στην τιμή των 2.100 δολαρίων, ενώ τα πλήρως αναπτυγμένα συστήματα θα 

διατίθενται για περίπου 8.000 δολάρια. 

 

Οι βελτιώσεις τιμής/ απόδοσης αυτών των νέων επεξεργαστών είναι το επόμενο βήμα 

για να επιτευχθεί ο στόχος της Intel, της παράδοσης δηλαδή συστημάτων που 

βασίζονται σε επεξεργαστές Itanium2, με μέχρι και διπλή απόδοση σε σχέση με τα 

συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστές Intel Xeon, με το ίδιο κόστος στο 2007. 
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Η Intel έχει δύο αρχιτεκτονικές για servers, με μερίδιο αγοράς περίπου στο 85% όσον 

αφορά στο κομμάτι των servers. Η οικογένεια επεξεργαστών Itanium2 απευθύνεται 

σε servers ζωτικής σημασίας για επιχειρήσεις και clusters του τεχνικού κλάδου της 

πληροφορικής, ενώ η οικογένεια επεξεργαστών Xeon της Intel χρησιμοποιείται 

ευρέως για υποδομή πληροφορικής γενικής χρήσης.  

 

Ο επεξεργαστής Itanium στα 1,40 GHz με 3 ΜΒ μνήμη cache επιπέδου 3 και ο 

επεξεργαστής Itanium 2 στα 1,6 GHz με 3 ΜΒ επιπέδου 3 χρησιμοποιούνται σε 

συστήματα για clusters του τεχνικού τομέα της πληροφορικής και επιχειρηματικά 

συστήματα βασικού επιπέδου, για τελικούς χρήστες. Επιπλέον η Intel, προσφέρει 

στους κατασκευαστές πλατφόρμα για servers που βασίζεται σε διπλό επεξεργαστή, 

ειδικά διαμορφωμένη για rack και για τους δύο νέους επεξεργαστές Itanium 2. 

Ο επεξεργαστής Itanium 2 στα 1,40 GHz με 3 ΜΒ μνήμη cache βελτιώνει την 

απόδοση έως και 25% σε σύγκριση με τον επεξεργαστή Itanium 2 στα 1,40 GHz με 

1,5 ΜΒ μνήμη cache. Επιπλέον προσφέρει σε διπλάσιο βαθμό, τη σχέση 

τιμής/απόδοσης των συστημάτων που βασίζονται σε RISC. Η αυξημένη απόδοση θα 

βελτιώσει την ταχύτητα και την αποδοτικότητα των τεχνικών εφαρμογών της 

πληροφορικής, όπως το computer aided engineering (CAE), η οποία προσφέρει 

ταχύτερο σχεδιασμό προϊόντων και πιο ακριβείς προσομοιώσεις.  

 

Ο επεξεργαστής Itanium2 στα 1,6 GHz με 3 ΜΒ μνήμη131 cache προσφέρει 

εξαιρετική απόδοση ροής ανά κόμβο πληροφορικής, έχοντας ως αποτέλεσμα 

κορυφαία για τον κλάδο απόδοση για συστήματα διπλών επεξεργαστών με βάση τις 

μετρήσεις Linpack (ή ροή ανά δευτερόλεπτο). Νέα συστήματα που βασίζονται σε 

διπλούς επεξεργαστές, είναι διαθέσιμα από ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστών 

συστημάτων συμπεριλαμβανομένων των Bull, Dell, Fujitsu, Siemens, HCL, IBM, 

Kraftway, Maxdata, Samsung και Transtec AG. Ο επεξεργαστής Itanium2 στα 1,40 

GHz με 3 ΜΒ μνήμη cache είναι διαθέσιμος σε παγκόσμια κλίμακα στην τιμή των 

1.172 δολαρίων σε ποσότητες των 1.000 μονάδων. Ο επεξεργαστής Itanium2 στα 1,6 

GHz με 3 ΜΒ μνήμη cache κυκλοφόρήσε το Μάιο του 2004 στην τιμή των 2.408 

δολαρίων σε ποσότητες των 1.000 μονάδων132. 

 
                                                
131 www.intel.com/go/itanium2 
132 www.typos.com.cy 
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Η συγκεκριμένη σειρά καλύπτει κάθε επιχειρησιακή ανάγκη και παρέχει αξιοπιστία, 

διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και υψηλή απόδοση των κέντρων διαχείρισης 

δεδομένων (data centers). Επίσης, τα συστήματα Integrity υποστηρίζονται από ένα 

εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερες από 700 εφαρμογές από 

ανεξάρτητους κατασκευαστές λογισμικού. Επιπλέον, οι Itanium servers της HP είναι 

συμβατοί με το λειτουργικό σύστημα UNIX, HP-UX11i, ενώ υπάρχει δυνατότητα 

χρήσης των Windows Server 2003 Enterprise Edition και DataCenter Edition, καθώς 

και του Linux.  

 

7.3.9 Συμπεράσματα 

                                 

Από τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης προκύπτουν τα παρακάτω σημαντικές 

προτάσεις-συμβουλές133 για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

πληροφορικής και συνάπτουν συνανταγωνιστικές σχέσεις με άλλες: 

v Κανονισμός συναντήσεων με τους πελάτες για την εγγύηση της ασφάλειας για 

ιδιόκτητες IP. 

v Ανάληψη της πρωτοβουλίας για μάθηση από την κουλτούρα και τις πρακτικές 

μάνατζμεντ των άλλων και όχι μόνο τεχνική κατανόηση. 

v Διατήρηση ενός ξεκάθαρου σημείου επαφής προκειμένου όλοι οι πελάτες να 

αποφύγουν κατηγορίες για μεροληψία. 

v Ανάπτυξη εμπιστοσύνης στην επιχειρηματική σχέση, εκεί όπου τα απαραίτητα 

τεχνικά δεδομένα μπορούν να μοιραστούν και στις δύο κατευθύνσεις. 

v Παροχή συστημάτων ανάπτυξης και εργαστήρια για συνεργάτες που 

χρειάζονται να δοκιμάσουν το hardware.     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
133 Sherman E., OEMs inside: “How Intel developed the Itanium2”, Electronic Design Chain, Winter 
2002, p.12. 
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7.4 Η συμφωνία Microsoft – Novell 

 

7.4.1 Η συμφωνία 

 

Στις 2 Νοεμβρίου 2006, η Microsoft134 και η Novell135 συμφώνησαν να 

συνεργαστούν προκειμένου να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα του λειτουργικού 

συστήματος Microsoft Windows με τη διανομή SUSE Linux Enterprise. Η Microsoft 

και η Novell θα λειτουργήσουν μαζί σε τρεις βασικές περιοχές για να καταφέρουν να 

δώσουν νέες λύσεις στους πελάτες όπως τη δυνατότητα να πειραματίζονται εικονικά 

(virtualization), καλύτερη διαχείριση των Web services και συμβατότητα σε format 

εγγράφων (Microsoft Office και Open Office). Η συνεργασία αυτή δεν θα 

περιλαμβάνει την ανταλλαγή πατεντών αλλά τεχνογνωσίας για την κοινή συνύπαρξη 

του Microsoft Windows με τη SUSE Linux Enterprise.  

 

Η συμφωνία θα έχει πενταετή διάρκεια και προβλέπει τα ακόλουθα:  

 

1) Την αμνηστία από πιθανή μύνηση σχετικά με παραβίαση πατεντών λογισμικού της 

Microsoft σε όσους τρέχουν λογισμικό SUSE και σε όσους αναπτύσσουν ΕΛΛΑΚ 

ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα) και αντίστοιχη 

αμνηστία για τεχνολογία που έχει πατεντάρει  η ίδια η Novell και ενδέχεται να 

χρησιμοποιεί η Microsoft. Η Novell όμως θα καταβάλλει κάποια ποσοστά από τις 

πωλήσεις προϊόντων ΕΛΛΑΚ στη Microsoft.  

 

2) Την από κοινού συνεργασία στον τομέα του virtualization, με σκοπό να είναι 

εύκολο το Linux και τα Windows να συνυπάρχουν μεταξύ τους.  

 

3) Τη συνεργασία της Microsoft στα ανοιχτά πρότυπα και ειδικότερα σε πρότυπα 

XML, στο OpenOffice, στο mono framework και στο Samba, όπως επίσης και στις 

closed source τεχνολογίες Open Directory και eDirectory.  

 
                                                
134 Microsoft: ιδρύθηκε 1975 και κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά λογισμικού και 
υπηρεσιών για χρήστες και επιχειρήσεις. Βλ. www.microsoft.com/presspass.     
135 Novell Inc.: είναι διανομέας λογισμικού για την Open Enterprise. Με περισσότερους από 50.000 
πελάτες σε 43 χώρες. Η Novell βοηθά τους πελάτες στο μάνατζμεντ, την απλοποίηση και την 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας των τεχνολογικών τους περιβαλλόντων με την αύξηση της 
αποδοτικότητας του λογισμικού που είναι βασισμένο σε open standards.            
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4) Η Microsoft θα διανείμει (αγορασμένα) κουπόνια με ετήσια συνδρομή 

υποστήριξης σε πελάτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και το SUSE Enterprise. 

Επίσης θα συστήνει στους πελάτες της το SUSE ως τη καλύτερη διανομή. 

 

Αυτό που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η 

Novell «πολεμούσε» αρκετά χρόνια με τη Microsoft, κυρίως για μονοπωλιακούς 

λόγους αλλά και επειδή τα προϊόντα τους ήταν ανταγωνιστικά (NetWare vs. 

NetBIOS, Word perfect vs. Word). Επιπρόσθετα, η ανακοίνωση της συνεργασίας 

επέφερε την πτώση της τιμής της μετοχής της Red Hat, η οποία αποτελεί τη 

μεγαλύτερη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων εγκατάστασης και 

συντήρησης για Linux αλλά και τον βασικό αντίπαλο της Novell. 

 

Ο πρόεδρος της Microsoft, Steve Ballmer προέβη σχετική ανακοίνωση σε ένα 

τεχνολογικού ενδιαφέροντος συνέδριο στο Σαν Φρανσίσκο λέγοντας ότι το Linux 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάποιες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της 

Microsoft. Αυτή τη στιγμή το SUSE Linux της Novell είναι η δεύτερη πιο 

διαδεδομένη διανομή Linux μετά τη Red Hat. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της 

συνεργασίας των δύο εταιρειών, οι μετοχές της Novell ανέβηκαν κατά 16% στα 6.79 

δολάρια. Στη συμφωνία συνεργασίας προβλέπεται η σύσταση μιας από κοινού 

ερευνητικής μονάδας, όπου οι δύο εταιρείες θα μπορούν να σχεδιάζουν και να 

ελέγχουν το λογισμικό τους συνεργαζόμενες στενά136.              

 

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη Microsoft και έμμεσα 

για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Xen137 που αναπτύχθηκε στο SUSE Linux 

Enterprise στην προσπάθεια να προλάβει την ταχεία ανάπτυξη του virtualization 

server τουVMware. Τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει μια επιχείρηση να αναπτύξει το 

VMware στο μέλλον. Μπορεί να υπάρχει μικρότερη ανάγκη ανάπτυξης του VMware 

σε SLES/Microsoft sites μόλις η Microsoft και η Novell αναπτύξουν λύσεις στις 

οποίες το Windows μπορεί να τρέχει ως guest τρέχοντας πάνω στο λειτουργικό 

σύστημα SUSE Linux- ή στο οποίο το SUSE Linux μπορεί να τρέξει ως guest πάνω 

στην Windows server virtualization πλατφόρμα στον Longhorn server. 

 
                                                
136 http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4805 
137 InternetWeek, “Microsoft Platforms Chief Talks Co-opetition With Open Source”, April 5, 2006. 
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7.4.2 Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας 

 

Στις 2 Νοεμβρίου 2006, η Microsoft και η Novell ανακοίνωσαν μια συμφωνία 

συνεργασίας για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ του λειτουργικού 

συστήματος Microsoft Windows και της διανομής SUSE Linux Enterprise. Η 

συμφωνία της Microsoft με τη Novell πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα138 :  

α) Την αμοιβαία υπόσχεση μη μηνύσεων από τις δύο εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό η 

Microsoft θα καταβάλλει μια εφάπαξ χρηματική πληρωμή στη Novell η οποία όμως 

θα πληρώνει στη Microsoft, σε τακτική βάση, ένα ποσό (running royalty) με βάση τα 

έσοδά της από προϊόντα open source. H Microsoft υπόσχεται μάλιστα να μην προβεί 

σε μηνύσεις και σε μερικές κατηγορίες ανεξάρτητων open source developers, οι 

οποίοι συνεισφέρουν κώδικα στη διανομή Open SUSE.  

β) Τη βελτίωση της καθημερινής διαλειτουργικότητας139 (interoperability) μεταξύ 

των λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux, η οποία με τη σειρά της θα 

μειώσει το κόστος λειτουργίας140 που σχετίζεται με τον ειδικό προγραμματισμό, την 

κωδικοποίηση της πελατείας (custom coding) και τη διατήρηση αυτού του ειδικού 

κώδικα.      

 

7.4.2.1  Η προστασία των πατεντών  

 

Η ανακοίνωση περιλάμβανε τη νομική προστασία που θα δώσει τη δυνατότητα στις 

εταιρείες να μοιράζονται τεχνολογίες χωρίς να παραβιάζουν τις πατέντες και την 

πνευματική ιδιοκτησία (Intellectual Property-IP) με τη δημιουργία μιας «γέφυρας» 

ανάμεσα σε proprietary source και open source. Η «γέφυρα» αυτή επιτρέπει σε 

αυτούς τους κόσμους να συνεχίσουν να τρέχουν μοντέλα licensing και ανάπτυξης 

αλλά με ένα τρόπο που τους επιτρέπει να επικοινωνούν αρκετά για να βελτιώσουν τη 

μεταξύ τους διαλειτουργικότητα. Η Microsoft και η Novell συμφώνησαν να 

προστατέψουν η μια τους πελάτες της άλλης παρέχοντας ένα συμβόλαιο πατεντών 

που εγγυάται τη νομική προστασία για IT sites στα οποία τα προϊόντα τους 

αναπτύσσονται μαζί και συμφώνησαν να εκτείνουν αυτή την προστασία μέχρι το 

2012. Οι δύο εταιρείες εργάζονταν για έξι μήνες για τη δημιουργία της νομικής 
                                                
138 http://www.microsoft.com/presspass/press/2006/nov06/11-02MSNovelFAQ.mspx 
139 http://www.microsoft.com/interop 
140 Hart R., “Open Source and Coopetition for in-house software development”, 
www.interweft.com.au/CNotice.html.  
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προστασίας που σχετίζεται με τη συνεργασία κάνοντας τα ιδιοκτησιακά (proprietary 

source) και κοινά (open source) προϊόντα να δουλεύουν καλύτερα μαζί. 

 

Οι εταιρείες θα εργασθούν στις λύσεις λογισμικού που εγγυώνται ότι τα δύο 

λογισμικά περιβάλλοντα που προσφέρουν θα ακολουθούν μια πιο ολιστική 

προσέγγιση στο μάνατζμεντ. Για να επιτευχθεί αυτό θα δημιουργήσουν από κοινού 

ένα εργαστήριο ερευνών για virtualization όπου οι τεχνικοί θα σχεδιάζουν και θα 

δοκιμάζουν τα νέα προϊόντα (λύσεις)  λογισμικού που θα επιτρέπει στο Windows και 

στη SUSE Linux να τρέχουν μαζί στο ίδιο υπολογιστικό περιβάλλον (computing 

environment). Αν και η Microsoft θα διατηρήσει το μοντέλο one-company-developed 

sourcing και η Novell θα κινήσει το μοντέλο ανάπτυξης open source. Η ανακοίνωση 

επικεντρώνεται στις εφαρμογές των Windows και Linux Enterpriseστα ίδια sites. Η 

Microsoft συμφώνησε επίσης να προωθήσει το Linux Enterprise σε περιπτώσεις όπου 

πελάτες και των δύο εταιρειών ενδιαφέρονται για Linux και διανέμει περίπου 70.000 

κουπόνια το χρόνο για την απόκτηση του SUSE Linux Enterprise Server και την 

υποστήριξη στους πελάτες.             

 

7.4.2.2 Οι οικονομικοί όροι 

 

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας αποκαλύφτηκαν σε μια ανακοίνωση στις 7 

Νοεμβρίου 2006. Η Microsoft καταβάλει χρηματική πληρωμή ύψους $240 

εκατομμυρίων δολαρίων στη Novell για την αγορά κουπονιών για SUSE Linux 

Enterprise Serve, τα οποία η Microsoft μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, να τα 

μεταπωλήσει ή να τα διανείμει σύμφωνα με τον όρο της συμφωνίας. Η Microsoft θα 

καταβάλει καθαρή χρηματική πληρωμή $108 εκατομμυρίων δολαρίων για χρήση των 

πατεντών της Novell. Η Microsoft θα δαπανήσει επίσης $60 εκατομμύρια δολάρια, 

για πάνω από πέντε έτη, για να τοποθετήσει στην αγορά σενάρια για Linux και 

Windows virtualization και θα ξοδέψει $34 εκατομμύρια δολάρια, για πάνω από 

πέντε χρόνια, για την αύξηση των πωλήσεων των συνδυαστικών προϊόντων. Η Novell 

θα καταβάλλει πληρωμές της τάξεως των $40 εκατομμυρίων δολαρίων για πάνω από 

πέντε χρόνια ανάλογα με τα ποσοστά των εσόδων από προϊόντα open Platform και 

Open Enterprise Server. Επιπρόσθετα η Microsoft συμφώνησε ότι για τρία χρόνια δεν 

θα συνάψει συμφωνία με άλλον διανομέα Linux προκειμένου να ενθαρρύνει την 
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υιοθέτηση των προϊόντων virtualization Linux/Windows μέσα από ένα πρόγραμμα 

υποβολής πιστοποίησης (subscription certificate). 

 

7.4.2.3 Τεχνική συνεργασία        

 

Οι δύο εταιρείες θα δημιουργήσουν μια εγκατάσταση ένα ερευνητικό εργαστήριο 

όπου οι ειδικοί σε τεχνικά θέματα θα δημιουργούν και θα δοκιμάζουν νέα προϊόντα 

λογισμικού και θα συνεργαστούν με τους πελάτες και την κοινότητα για τη 

δημιουργία και την υποστήριξη αυτών των τεχνολογιών. Η συμφωνία Microsoft και 

Novell επικεντρώνεται σε τρία βασικά τεχνικά σημεία141: 

v Virtualization: αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές τάσεις στη βιομηχανία. 

Οι πελάτες λένε και στις δύο εταιρείες ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο 

μπορούν να ενισχύουν και να διαχειρίζονται πιο εύκολα τα ταχέως 

αναπτυσσόμενα server workloads και το μεγάλο τους σύνολο από 

εφαρμογές του server. Η Microsoft και η Novell θα αναπτύξουν μαζί μια 

αναγκαστική προσφορά virtualization για Linux και Windows. 

v Web services for managing physical and virtual servers: Οι Web services 

και οι service-oriented (υπηρεσιοκεντρικές) αρχιτεκτονικές συνεχίζουν να 

είναι μεταξύ των τρόπω με τους οποίους οι εταιρείες λογισμικού μπορούν 

να δώσουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες. Η Microsoft και η Novell θα 

εργαστούν προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες i) στη διαχείριση 

μικτών περιβαλλόντων (mixed environments) Windows και SUSE Linux 

Enterprise και ii) στην ένωση του Microsoft Active Directory με το Novell 

eDirectory. 

v Document format compatibility: Η Microsoft και η Novell επικεντρώνονται 

σε τρόπους βελτίωσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών 

παραγωγικότητας γραφείου (office productivity). Οι δύο εταιρείες θα 

δουλέψουν μαζί για την ανεύρεση τρόπων για τον καλύτερη κατανομή των 

εγγράφων για χρήστες συστημάτων Open XML και Open Document 

formats. 

 

 

                                                
141 http://www.microsoft.com/presspass/press/2006/nov06/11-02MSNovellPR.mspx 
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7.4.3 Επιπτώσεις της συμφωνίας  

 

7.4.3.1 Κέρδη για τους πωλητές     

 

Η Novell αποκτά την ικανότητα να τρέχει guests του Windows σε hosts Linux (μέσω 

virtualization), φέρνοντας ένα πλήθος εφαρμογών στις εφαρμογές (deployments) του 

Linux. Η Microsoft αποκτά την ικανότητα και την ευκαιρία να εγκαταστήσει το 

Windows σε καταλαμβανόμενο χώρο (footprints) του Linux. Επιπρόσθετα η Novell  

θα καταβάλλει στη Microsoft, σε τακτική βάση, ένα ποσό (running royalty) με βάση 

τα έσοδά της από την άδεια Linux. Αυτό θα προσδώσει στη διανομή SUSE Linux 

Enterprise μια ευνοϊκή θέση με σεβασμό στους άλλους διανομείς Linux, αν και η Red 

Hat Linux χρησιμοποιείται ευρύτερα σε όλο τον κόσμο. 

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές του IDC, ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν τη 

Microsoft στην επιλογή του SUSE Linux Enterprise είναι ότι η Novell έχει την 

ιδιοκτησία μιας τεχνολογίας network directory, την eDirectory, η οποία μπορεί να 

συνδεθεί με την Active Directory της Microsoft για να υποστηρίξει στενά το 

μάνατζμεντ των επιχειρηματικών αντικειμένων σε κάθε σημείο της εταιρείας142. 

Άλλος παράγοντας ήταν η προθυμία της Novell για διαπραγμάτευση όσον αφορά 

στην τεχνική συνεργασία για τη δική της τεχνολογία directory management και για 

την ανταλλαγή format, σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, το μεγαλύτερο μέρος 

της οποίας δεν προέρχεται από Linux open source. Η Novell έχει τις δικές της 

πατέντες (patent portfolio) και υποστηρίζει ένα mixed-sourced περιβάλλον όπου open 

source και proprietary source προϊόντα δουλεύουν μαζί. 

 

O πρόεδρος της Microsoft, Steve Ballmer, ξεκαθάρισε ότι οι πελάτες της Novell που 

χρησιμοποιούν το SUSE Linux Enterprise θα προστατεύονται από πλευράς πατεντών, 

αλλά δήλωσε επίσης ότι αυτό δεν ισχύει για τις άλλες διανομές Linux. Δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι ο Ballmer καλεί όλους τους εμπορικούς διανομείς Linux να 

συνάψουν συμφωνίες μαζί της προκειμένου να μη μηνυθούν. Ουσιαστικά, το κέρδος 

για τη Novell είναι ότι θα ωφεληθεί εμπορικά από τη συμφωνία των πατεντών καθώς 

                                                
142 Gillen A., Bozman J.S., Grieser T., Broussard F.W., Del Prete C., Waldman B., Humphreys J., 
“Microsoft  and  Novell Reach Sweeping Agreement on Windows/ SUSE Linux  Enterprise 
Coexistence”, IDC, November 2006, IDC #204252, Volume: 1, Tab: Vendors. 
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προβάλλει την «προστασία» από τις μηνήσεις της Microsoft ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα των προϊόντων της. αν και αυτό είναι κάπως αβέβαιο μιας και εταιρείες 

όπως η Oracle και η Red Hat ήδη παρέχουν παρόμοιες εγγυήσεις (το λεγόμενο 

indemnification) στους πελάτες τους ότι σε περίπτωση που τους μηνύσει η Microsoft 

θα «βγουν αυτοί μπροστά». Είναι επίσης σημαντική η σχετική δήλωση του Ballmer: 

«Αν με ρωτήσετε τι να βάλω θα σας πω Windows, Windows, Windows. Αλλά αν μου 

πείτε όχι θέλω και Linux, τότε θα σας πω να βάλετε SUSE». Ο πρόεδρος της Novell 

Ron Hovsepian δήλωσε ότι η Novell θεωρεί μεγάλη τιμή το να έχει επιλεγεί από τη 

Microsoft ως συνεργάτης Linux. Ο Hovsepian δήλωσε επίσης πιστεύει ότι οι πελάτες 

θα μπορούσαν να «ανακουφιστούν» αποφεύγοντας τις νομικές κυρώσεις σε 

multioperating εφαρμογές συστήματος.  

   

Η συνεργασία Microsoft και Novell αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική σχέση που 

έχει το δυναμικό για να αλλάξει μαζικά το χώρο της πληροφορικής (IT) με τρόπους 

που θα εμφανιστούν τα επόμενα χρόνια. Είναι ίσως η πιο σημαντική πρωτοβουλία 

που έλαβε η Microsoft την περίοδο 2001-2006. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία δημιουργεί 

πολλά ερωτήματα που θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να γίνουν κατανοητά και 

περισσότερο χρονικό διάστημα προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το νέο 

τοπίο.     

 

Ο ισχυρότερος παράγοντας για αυτή τη συμφωνία είναι η γρήγορη υιοθέτηση του 

λογισμικού virtualization. Σε πολλές περιπτώσεις η Microsoft αναγκάστηκε να 

μοιραστεί server real estate με το Linux μέσω του Linux VMs που βρίσκεται μετά το 

Windows VMs επί του ESX server. Το ανερχόμενο κύμα virtualization και η 

μεγαλύτερη δυνατότητα του hardware-based virtualization και paravirtualization 

γεννά το ερώτημα: πώς το Windows πρόκειται να συνυπάρξει με το Linux. Εάν η 

συνύπαρξη με το Linux μέσω της από κοινού ανάπτυξης εφαρμογών στην ίδια 

πλατφόρμα server πρόκειται να συμβεί, η Microsoft θέλει να έχει λόγο για το πώς θα 

γίνει. Σε αυτή τη συμφωνία την εξουσία αυτή την έχει η Novell, ο συνεργάτης που 

συμφωνεί για την ανάπτυξη συστατικών μερών λογισμικού που θα είναι βελτιωμένα 

ώστε να λειτουργούν καλά με το Windows και να μην συγκρούεται με την 

πνευματική περιουσία των Microsoft Windows.  
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7.4.3.2   Κέρδη για τους πελάτες  

 

Τα επιχειρηματικά οφέλη για τους πελάτες είναι ξεκάθαρα: η αυξημένη η 

διαλειτουργικότητα μεταξύ προϊόντων που τοποθετούνται στα ίδια IT sites και η 

ανακούφιση με την απαλλαγή από μηνήσεις της Microsoft για παραβίαση πατεντών. 

Εντούτοις, οι τεχνολογικές και βιομηχανικές επιπτώσεις δεν ήταν ξεκάθαρες από τη 

στιγμή της ανακοίνωσης της συνεργασίας των δύο εταιρειών. Θα περάσει μεγάλο 

χρονικό διάστημα μέχρι να γίνουν πλήρως κατανοητές όλες οι λεπτομέρειες της 

ανακοίνωσης και να αποτιμηθούν οι συνέπειες. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τους 

άλλους διανομείς Linux που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία –κυρίως η Red Hat, ο 

μεγαλύτερος διανομέας Linux παγκοσμίως μαζί με άλλες δημοφιλείς διανομείς όπως 

Debian, Asianux, TurboLinux, MandrakeSoft και άλλες. 

 

Οι πελάτες επανειλημμένα έχουν επισημάνει στη Microsoft και τη Novell τη μεγάλη 

σημασία της ευελιξίας ως μέρος του κέντρου δεδομένων (data center) τους. Το 

virtualization αποτελεί το κλειδί για να γίνουν πολλά με λίγα και να αυξηθεί η 

χρησιμότητα. Και οι δύο αντιλαμβάνονται ότι το κέντρο δεδομένων του μέλλοντος θα 

έχει ως βασικές πλατφόρμες το Windows και το Linux. Αυτή η συμφωνία αναφέρεται 

στην επίτευξη της κοινής λειτουργίας και των δύο πλατφορμών και στην παροχή 

υποστήριξης στην εταιρεία για αυτή τη διαλειτουργικότητα που οι πελάτες ζητούν. 

Δουλεύοντας μαζί, η Novell και η Microsoft δίνουν στους πελάτες τη δυνατότητα να 

επιλέξουν το λειτουργικό σύστημα που ταιριάζει καλύτερα με τις εφαρμογές και τις 

επιχειρηματικές τους ανάγκες.      

 

7.4.3.3  Επιπτώσεις για το Linux  

 

Η Novell και η Microsoft αναγνωρίζουν ότι πολλοί πελάτες έχουν, και θα συνεχίσουν 

να έχουν, πολλαπλές πλατφόρμες, περιλαμβάνοντας Windows και Linux, στα 

περιβάλλοντά τους. Οι πελάτες ζητούν εκείνα τα προϊόντα λογισμικού που θα έχουν 

υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας, ασφάλειας και διαλειτουργικότητας143. Ένα μεγάλο βήμα 

για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιείται καθιστώντας δυνατή την 

εύκολη και αποτελεσματική virtualization του Linux στο Windows και του Windows 
                                                
143 Albert S., “Co-opetition breeds interoperability”, Midrange Systems, February 24, 1995, v.8, n.4, 
p.35. 
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στο Linux. Η Novell θα συνεχίσει να προωθεί το Linux ως την πρώτη πλατφόρμα για 

βασική υποδομή και υπηρεσίες εφαρμογών. Αυτή η συμφωνία ενισχύει την αποστολή 

της Novell στην κοινότητα μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και της συνεχούς 

προώθησης του Linux στην αγορά. Η Novell αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των 

open source developers στο Linux και την εμπιστοσύνη τους στην Άδεια Κοινού 

(General Public License). Η συμφωνία των πατεντών μεταξύ Microsoft και Novell 

σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές και τις υποχρεώσεις της GPL. Κάτω από αυτή τη 

συμφωνία, οι πελάτες του SUSE Linux Enterprise, ενθαρρύνουν επιπλέον την 

υιοθέτηση του Linux στην αγορά.      

 

Η συνεργασία Microsoft-Novell γεννά το εξής κρίσιμο ερώτημα: «Θα αντέξει η 

κοινότητα Linux ή θα σπάσει ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας;». Στα  αμέσως 

επόμενα χρόνια, υπάρχει ο φόβος, καθώς η Microsoft και η Novell εργάζονται για την 

αύξηση της συμβατότητας και της διαλειτουργικότητας των αντίστοιχων πλατφορμών 

τους, οι άλλοι πάροχοι Linux να κινηθούν σε διαφορετική κατεύθυνση, σε μια 

προσπάθεια να απομακρυνθούν από τη δουλειά που προσπαθούν να υλοποιήσουν οι 

δύο αυτές εταιρείες μέσω της συνεργασίας τους. Παρόλο που κάτι τέτοιο θα ήταν 

αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί, στα πλαίσια της κοινότητας open source, θα 

μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο για τους άλλους προμηθευτές open source 

προκειμένου να απομακρυνθούν και να διαφοροποιηθούν. Εάν γινόταν αυτό, θα 

αποτελούσε μια υπερβολικά κακή υπηρεσία προς τους πελάτες και την πρόοδο που 

έχει σημειώσει το open source κίνημα μέχρι σήμερα.      

       

7.4.3.5 Επιπτώσεις για την Open Source Κοινότητα 

 

Η Novell πρόσφατα δέχθηκε πολύ αυστηρή κριτική για τη συμφωνία συνεργασίας 

που υπέγραψε με την Microsoft. Η ίδια η εταιρία θεωρεί την κριτική που της 

ασκήθηκε άδικη καθώς με τη συμφωνία αυτή δεν βλάπτει κανένα open source 

project, δεν παραβιάζει την GPL v2 κατά την ομολογία και του ίδιου του Free 

Software Foundation, ενώ εξασφάλισε την χρηματοδότηση της Microsoft με 

περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια. Μέρος αυτών των χρημάτων θα 

χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη του Mono Project, της Samba και για το OpenOffice ΠΑ
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με την προσθήκη κώδικα για την υποστήριξη του Open XML format της Microsoft144. 

Οι εκπρόσωποι της Novell επισήμαναν ότι μια από τις προτεραιότητές τους κατά τη 

σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τη Microsoft ήταν η διασφάλιση ότι η συμφωνία 

αυτή θα έχει κάποιο νόημα για την κοινότητα open source. 

 

Μέρος της συμφωνίας αποτελούν οι ακόλουθες τρεις σημαντικές δεσμεύσεις της 

Microsoft και της Novell:  

Ø Πρώτον, η Microsoft θα δουλέψει με τη Novell και θα συμβάλλει ενεργά σε 

διάφορα projects λογισμικού open source, συμπεριλαμβανομένων και projects 

που εστιάζουν σε formats αρχείων Office και μάνατζμεντ Web services.  

Ø Δεύτερον, η Microsoft δεν θα στραφεί νομικά εναντίον των noncommercial 

open source developers για παραβίαση των πατεντών της.  

Ø Τρίτον, η Microsoft υπόσχεται να μη μηνύσει ανεξάρτητους open source 

developers που συμβάλλουν στο OpenSUSE.org των οποίων ο κώδικας 

περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα SUSE LINUX συμπεριλαμβανομένων και 

των SUSE Linux Enterprise Server και SUSE Linux Enterprise Desktop.    

 

7.4.4 Η σημασία της συμφωνίας των πατεντών 

 

Η συμφωνία των πατεντών δείχνει ότι η Microsoft είναι πρόθυμη να συνάψει 

συμφωνίες που διευρύνουν την προστασία των πατεντών σε πελάτες open source. 

Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό θεμέλιο για το χτίσιμο της γέφυρας μεταξύ proprietary 

και open source λογισμικού. Μια από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ανοικτού και 

κλειστού κώδικα (open and close source) λογισμικού εντοπίζεται στην πνευματική 

ιδιοκτησία. Επειδή το λογισμικό οpen source αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον 

συνεργασίας μερικοί έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον στο ότι οι προστασίες της 

πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να συμβιβαστούν πιο εύκολα σε open source. Η 

συμφωνία της Microsoft μα τη Novell παρέχει ασφάλεια στους πελάτες και των δύο 

αυτών εταιρειών. Με την  αμοιβαία συμφωνία μη διεκδίκησης των δικαιωμάτων των 

πατεντών εναντίον των πελατών της Novell ή της Microsoft. Οι δύο εταιρείες δίνουν 

στους πελάτες τους μεγαλύτερη ανακούφιση όσον αφορά στις πατέντες στα προϊόντα 

που αναπτύσσουν. Η Novell και η Microsoft θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία τους δίνει 

                                                
144 http://www.novell.com/products/desktop/compare-to-vista.html 
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τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες το υψηλότερο επίπεδο 

διαλειτουργικότητας με την ασφάλεια ότι και οι δύο εταιρείες βρίσκονται πίσω από 

αυτά τα προϊόντα.      

  

7.4.5. Αντιδράσεις πελατών και συνεργατών       

 

Η Microsoft και η Novell ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους σε μια εκδήλωση στην 

οποία ήταν παρόντες πελάτες και συνεργάτες, οι οποίοι προέβησαν στις ακόλουθες 

χαρακτηριστικές δηλώσεις145: 

Ø Paul Otellini, πρόεδρος και CEO ΤΗΣ Intel Corporation: «Χειροκροτούμε 

τη Novell και τη Microsoft για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να 

παρέχουν μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ Windows και Linux. Οι 

πελάτες θέλουν λύσεις που ικανοποιούν τις προσωπικές τους ανάγκες, και τα 

υψηλότερα επίπεδα διαλειτουργικότητας τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν 

πιο εύκολα τις καλύτερες επιλογές».   

 

Ø Hector Ruiz, πρόεδρος και CEO της Advanced Micro Devices: «Windows 

και Linux είναι εξαιρετικά σημαντικά για τους εταιρικούς μας πελάτες και τη 

βιομηχανία, και η AMD υποστηρίζει γερά και τις δύο. Αυτή η συμφωνία από τη 

Novell και τη Microsoft βοηθά τους πελάτες να γεφυρώσουν το χάσμα που 

υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις πλατφόρμες, προσδίδοντας τους μεγαλύτερη 

ευελιξία στο να κάνουν αυτό που δουλεύει καλύτερα για αυτούς. Αυτό αποτελεί 

ένα καλό παράδειγμα πωλητών που δουλεύουν μαζί για να ξεκαθαρίσουν την 

πολυπλοκότητα ώστε να μην έχουν να το κάνουν οι πελάτες τους».            

 

Ø Shane Roberts, αντιπρόεδρος και υπεύθυνος στρατηγικής και τεχνολογίας 

στην HP: «Αυτή η τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία παρέχει ένα 

μοντέλο που επιτρέπει στις Microsoft κα Novell να αναπτύξουν νέες λύσεις για 

να ενδυναμώσουν τα λογισμικά open source και proprietary source για να 

λειτουργούν καλύτερα μαζί σε ένα περιβάλλον μικτού-λογισμικού (mixed-

software environment). Χειροκροτούμε αυτές τις δύο εταιρείες για τη σκληρή 

                                                
145 www.novell.com  
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δουλειά που κάνουν για να χτίσουν μια γέφυρα ανάμεσα σε Windows και 

Linux». 

 

Ø Steve Mills, αντιπρόεδρος κα group executive της IBM Software: «Η IBM 

ενθαρρύνει τη βιομηχανική υποστήριξη των λύσεων μικτού λογισμικού (mixed-

software solutions) που προωθούν ανοικτά πρότυπα. Η υποστήριξη της 

Microsoft για τη διαλειτουργικότητα με το βιομηχανικό πρότυπο Open 

Document format είναι ιδιαίτερα καλοδεχούμενη. Τα ανοικτά έγγραφα (open 

documents) δίνουν στους πελάτες την επιλογή και τους βοηθούν να 

ξεκλειδώσουν την πλήρη βιομηχανική δημιουργικότητα, επιτρέποντας την 

πρόσβαση σε μια νέα γενιά καινοτομικών εφαρμογών. Η άποψη μας συνεχίζει 

να είναι ότι η διαλειτουργικότητα και η επιλογή αποτελούν αξίες κλειδιά που οι 

πελάτες απαιτούν και αξίζουν».    

    

Ø Kevin Kettler, CTO της Dell Inc.: «Είμαστε ευχαριστημένοι που βλέπουμε να 

ότι η Novell και η Microsoft έχουν έρθει μαζί να στραφούν στις ανάγκες των 

πελατών με ετερογενή λειτουργικά περιβάλλοντα. Ως ηγέτης της βιομηχανίας 

στην αγορά της πληροφορικής (IT), είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τις 

επενδύσεις στην τεχνολογία που γίνονται γύρω από το virtualization και τη 

διαλειτουργικότητα και από τις δύο εταιρείες με αυτή τη συμφωνία».  

 

Ø Shai Agassi, πρόεδρος Τεχνολογίας και Προϊόντος της SAP: « Η SAP είναι 

ο πρώτος πωλητής επιχειρηματικών εφαρμογών που τρέχει τις εφαρμογές μας 

σε Linux, ενώ έχουμε περισσότερες εφαρμογές Windows-based από κάθε άλλη 

πλατφόρμα. Η σημερινή ανακοίνωση σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν τώρα να 

διαλέξουν το λειτουργικό σύστημα που προτιμούν για κάθε μέρος της 

υλοποίησης (implementation) SAP. Με τη σιγουριά ότι τα συστήματα θα έχουν 

ισχυρή διαλειτουργικότητα και θα υποστηρίζονται από τη SAP, τη Novell και τη 

Microsoft, και  οι δύο εταιρείες είναι δυνατοί συνεργάτες της SAP».       

   

Ø Thomas Jarret, γραμματέας του Υπουργείου Τεχνολογίας και CIO της 

πολιτείας του Delaware: «Μια από τις βασικές προκλήσεις στην κυβέρνηση 

είναι η διαλειτουργικότητα στην πληροφορική. Επιδοκιμάζουμε τη Microsoft 

και τη Novell για τη συνεργασία τους και τις προσπάθειές τους για τη 
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δημιουργία γεφυρών στην περιοχή της διαλειτουργικότητας που θα βοηθά την 

κυβέρνηση να υπηρετεί καλύτερα τους πελάτες μας, την επιχειρηματική μας 

κοινότητα και τους πολίτες μας».  

 

7.4.6 Συμπεράσματα  

 

Το virtualization έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαλειτουργικότητα μεταξύ 

Windows και Linux. Η Microsoft έχει ήδη πει ότι το προσεχές της λογισμικό για 

Microsoft server virtualization (Viridian) θα υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα 

guest του Linux. Επιπρόσθετα, η ταχεία ανάπτυξη του λογισμικού VMware ESX 

virtualization από την επιχειρηματική μονάδα VMware της EMC σημαίνει ότι 

Windows και Linux βλέπονται συχνά ως side-by-side εφαρμογές σε x86 servers. 

 

Οι προμηθευτές virtualization πρέπει να παρακολουθούν στενά τη νέα και 

εξελισσόμενη σχέση της Microsοft με τη Novell. Οι τρίτες εταιρείες μπορούν να 

βρουν τρόπους να αυξήσουν την αποδοτικότητα της δουλειάς που ήδη έχει γίνει για 

τη σύνδεση Windows και SUSE Linux Enterprise με μελλοντικά προϊόντα. Για 

παράδειγμα, εταιρικές εφαρμογές που καλύπτουν Windows και Linux, προϊόντα 

virtualization storage, προϊόντα διαχείρισης συστήματος και προϊόντα λογισμικού που 

στοχεύουν στη μεγάλη διαθεσιμότητα. 

 

Οι πωλητές συστημάτων ενδέχεται να υποστηρίξουν ένα σύνολο προϊόντων 

virtualization από διαφόρους παρόχους λογισμικού ως μέρος των προγραμμάτων 

συνεργασίας λογισμικού. Επίσης μπορούν να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις των 

προϊόντων της συνεργασίας Microsoft-Novell, ίσως δουλεύοντας μαζί με 

ανταγωνιστές του SUSE όπως η Red Hat. 

 

Οι πελάτες θα ωφεληθούν από όλα αυτά καθώς με συνεργασία Microsoft-Novell 

μειώνουν το λειτουργικό κόστος που σχετίζεται με την εξάπλωση και το μάνατζμεντ 

των μηχανών virtual μηχανών των Windows και Linux στις πλατφόρμες servers τους 

και στο επιχειρηματικό τους δίκτυο. Οι πελάτες ενδέχεται να αρχίσουν να ζητούν 

παρόμοια έμφαση στη διαλειτουργικότητα και από άλλους παρόχους λογισμικού.    
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Η συμφωνία αυτή επικεντρώνεται στη δημιουργία γέφυρας μεταξύ επιχειρηματικών 

μοντέλων και μοντέλων ανάπτυξης, χωρίς να εξαφανίζουν την έννοια του 

ανταγωνισμού από την αγορά. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι δύο αυτές 

εταιρείες θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται σε πολλές περιοχές που περιλαμβάνουν 

τη διαχείριση του desktop, της ταυτότητας και της ασφάλειας και τη διαχείριση των 

συστημάτων και των πόρων. Σε επίπεδο προϊόντος, Windows και SUSE Linux 

Enterprise θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται παρόλο που η συμφωνία επικεντρώνεται 

στη διευκόλυνση των πελατών που θέλουν να τρέχουν και Windows και Linux. Αυτή 

η κατάσταση όπως έχει επισημανθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας 

εργασίας αποτελεί μια συνηθισμένη σχέση για τις μεγάλες εταιρείες, καθώς 

συνεργάζονται σε ορισμένες περιοχές και ταυτόχρονα ανταγωνίζονται σε άλλες.                  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

8.1 Γενικά συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκε η θεωρία του συνανταγωνισμού και η απόκτηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στις νέες τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, στο 

πρώτο μέρος της εργασίας, έγινε αναφορά στη θεωρία του συνανταγωνισμού και 

δόθηκαν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά 

αποτελέσματα που επιφέρει, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συναφθεί μια 

συνανταγωνιστική σχέση και ποια κριτήρια πρέπει να πληρούνται για να είναι 

επιτυχημένη. Έγινε επίσης αναφορά στη θεωρία των παιγνίων και στη συμβολή της 

στην κατανόηση του επιχειρηματικού παιχνιδιού. Η θεωρία των παιγνίων βοηθά μια 

επιχείρηση να αποφασίσει πότε χρειάζεται να ανταγωνιστεί και πότε να συνεργαστεί 

και αποτελεί την κινητήρια δύναμη για μια ριζική αναθεώρηση της επιχειρηματικής 

στρατηγικής. Αναλύθηκαν επίσης το Δίκτυο Αξιών και η λειτουργία του και η 

στρατηγική ΠΑΚΤΕ δίνοντας έτσι το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται η 

θεωρία των παιγνίων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια, 

παρουσιάστηκε το φαινόμενο του συνανταγωνισμού στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, οι 

καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί μια επιχείρηση για να ανταποκριθεί στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό και αναλύθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν 

ανάλογα με την κατάσταση.  

 

Στο δεύτερο μέρος, η μελέτη επικεντρώθηκε στην παρουσία του συνανταγωνισμού 

στις νέες τεχνολογίες- κυρίως οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας- τις 

μορφές του και τη σημασία του για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Παρουσιάστηκε 

επίσης, το φαινόμενο του συνανταγωνισμού στα επιχειρηματικά δίκτυα και 

οικοσυστήματα στον κλάδο των νέων τεχνολογιών. Επιπρόσθετα, αναλύθηκαν τα 

χαρακτηριστικά και δόθηκε έμφαση στη σημασία των δύο αυτών θεωριών για την 

επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στις νέες τεχνολογίες. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση των όσων αναφέρθηκαν 

παρουσιάστηκαν τέσσερις μελέτες περιπτώσεων (case studies) εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες σύναψαν συνανταγωνιστικές 

σχέσεις με τους κύριους ανταγωνιστές τους. Στο σημείο αυτό θα ανακεφαλαιωθούν 
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τα κυριότερα συμπεράσματα της εργασίας και θα προταθούν θέματα για περαιτέρω 

ανάλυση. 

 

Οι καθηγητές Brandenburger και Nalebuff (1996) στο βιβλίο τους με τίτλο 

“Coopetition” ορίζουν τον συνανταγωνισμό ως «μια κατάσταση στον χώρο των 

επιχειρήσεων  κατά την οποία ανεξάρτητα μέρη συνεργάζονται το ένα με το άλλο και 

συντονίζουν τις δραστηριότητές τους ενώ παράλληλα ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

όπως και με τις άλλες εταιρείες». Η βασική φιλοσοφία των συνανταγωνιστικών 

σχέσεων είναι ότι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να αποσκοπούν 

στη δημιουργία μιας από κοινού συμφέρουσας συνεργασίας με τα άλλα μέρη 

συμπεριλαμβανομένων και των αντιπάλων. Συνεπώς, οι οργανισμοί μπορούν να 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους γιατί έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και ταυτόχρονα 

να συνεργάζονται καθώς έχουν και ορισμένα κοινά συμφέροντα.  

 

Σύμφωνα με τον Zineldin για τη δημιουργία σταθερών και αμοιβαίων 

επιχειρηματικών σχέσεων θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Δύο ή περισσότερα άτομα, ομάδες ή οργανισμοί είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε   

μια σχέση ανταλλαγής στην οποία τα μέρη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

2. Κάθε μέρος κατέχει κάτι αξίας το οποίο το άλλο μέρος επιθυμεί. 

3. Κάθε μέρος είναι πρόθυμο να θυσιάσει κάτι που έχει αξία για εκείνο προκειμένου 

να λάβει ως αντάλλαγμα κάτι που έχει αξία για το άλλο μέρος- με άλλα λόγια η 

σχέση αυτή στηρίζεται στην αμοιβαία ικανοποίηση. 

4. Κάθε μέρος είναι ελεύθερο να αποδεχτεί ή να απορρίψει τους όρους ή τις 

προϋποθέσεις ανταλλαγής που θα οδηγήσουν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση 

-ή τουλάχιστον σε μη χειρότερη- απ’ ότι πριν την ανταλλαγή. 

5. Τα μέρη μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

6. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι ηθικές αξίες και τα πρότυπα, η αλληλεξάρτηση, ο 

συμβιβασμός και η προσαρμογή είναι σημαντικά για τη δημιουργία, την ανάπτυξη 

και τον εμπλουτισμό μιας θετικής, διαρκούς και μακροπρόθεσμης σχέσης. 

7. Τα μέρη κρατούν μια θετική ισορροπία ανάμεσα στα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα αυτής της σχέσης.   
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Οι πιο επιτυχημένες συνανταγωνιστικές σχέσεις αποτελούν αληθινές συνεργασίες 

που πληρούν κάποια προκαθορισμένα κριτήρια. Σύμφωνα με τον Zineldin τα 

κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα:  

ü Ατομική προθυμία, κίνητρο και στρατηγική εναρμόνιση. 

ü Αλληλεξάρτηση. 

ü Πολιτιστική εναρμόνιση. 

ü Οργανωτικές ρυθμίσεις και θεσμοποίηση. 

ü Ενοποίηση και ακεραιότητα. 

 

Μια βιώσιμη συνανταγωνιστική σχέση προσφέρει στους συνεργάτες πολλά 

πλεονεκτήματα και ευκαιρίες όπως: 

ü οικονομίες κλίμακας, 

ü μειωμένο κόστος,  

ü εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,  

ü υψηλά επίπεδα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), 

ü πρόσβαση σε ανώτερη τεχνολογία, 

ü πρόσβαση σε νέες αγορές,  

ü μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον πελάτη και  

ü κέρδος για όλους όσους συμμετέχουν στη συνεργασία και  

ü προσφορά στον πελάτη προϊόντων υψηλής ποιότητας σε χαμηλή τιμή. 

 

Οι μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές σχέσεις δεν συνεπάγονται μόνο οφέλη αλλά 

επιφέρουν και πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, αναπτύσσοντας σχέσεις υπερβολικά 

συνανταγωνιστικές παρουσιάζονται οι ακόλουθες συνέπειες: 

Ø Μια συνανταγωνιστική σχέση αποτελεί μια αβέβαιη επένδυση που απαιτεί 

αρκετούς πόρους χωρίς να έχει ένα σίγουρο αποτέλεσμα.  

Ø  Η έλλειψη εμπειρίας από συνεργασίες με νέους συνεργάτες μπορεί να απαιτεί 

περισσότερο χρόνο, προσοχή, προσπάθεια και ενέργεια, κάτι που μπορεί να 

οδηγήσει σε ελλιπή συγκέντρωση στις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

ενός οργανισμού.  

Ø Μια στρατηγική συνανταγωνισμού μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλο κόστος 

για τον συντονισμό και τον έλεγχο των στρατηγικών συνεργασίας και 

ανταγωνισμού.  
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Ø Οι τεχνολογικές, οικονομικές, πολιτισμικές, ψυχολογικές και διοικητικές 

προσαρμογές απαιτούν κινητικότητα των πόρων ενώ η προβλεπόμενη 

ανταπόδοση από μια τέτοια επένδυση είναι αβέβαιη. 

Ø Πολλές φορές η κατανομή των δραστηριοτήτων και η παραχώρηση του 

ελέγχου κάποιων πόρων φαίνεται να αποτελούν ούτε λίγο ούτε πολύ 

αυτόματες συνέπειες των στενών σχέσεων και υποδηλώνουν σε κάποιο βαθμό 

την έλλειψη ελευθερίας.    

Ø Μια συνανταγωνιστική σχέση μπορεί να μη διευθύνεται σωστά με 

αποτέλεσμα να χάνονται ευκαιρίες στρατηγικής σημασίας. Αυτό συμβαίνει 

συχνά καθώς οι παραγωγοί και οι διανομείς έχουν αντικρουόμενους 

αντικειμενικούς στόχους. 

Ø Η δύναμη και η εξάρτηση αποτελούν πηγές συγκρούσεων. Το ένα μέρος 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογική, πολιτική, χρηματική και 

συναισθηματική του δύναμη προκειμένου να αναγκάσει το άλλο μέρος να 

δράσει με τέτοιο τρόπο που να αποφέρει, το καλύτερο για το πρώτο, 

οικονομικό συμφέρον.  

Ø Αν οι οργανισμοί εξαρτώνται περισσότερο από τα άλλα μέρη ενδέχεται να 

γίνουν περισσότερο τρωτοί. Οι πολύ στενές συνανταγωνιστικές σχέσεις 

μπορούν να μειώσουν την ευελιξία ενός οργανισμού δεσμεύοντάς τον να 

χρησιμοποιεί συγκεκριμένη τεχνολογία. 

Ø Ο στενός συνανταγωνισμός μπορεί εύκολα να αποτελέσει εμπόδιο στην 

προσπάθεια κάποιου συνεργάτη να εγκαταλείψει τη σχέση. Αν ο ένας 

συνεργάτης επιθυμεί για οποιοδήποτε λόγο να εγκαταλείψει τη σχέση και ο 

άλλος να μην επιθυμεί το ίδιο, ο πρώτος μπορεί να νοιώσει προδομένος από 

την προοπτική να χάσει τις επενδύσεις που έκανε σε αυτή τη σχέση.  

 

Στο επιχειρηματικό παιχνίδι δεν συμμετέχουν μόνο οι πελάτες οι προμηθευτές και 

ανταγωνιστές αλλά και αυτοί που παρέχουν συμπληρωματικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Ένα προϊόν που συμπληρώνει το άλλο αποτελεί στην ουσία ένα προϊόν 

που κάνει το πρώτο πιο ελκυστικό όπως, για παράδειγμα, οι τηλεοράσεις και τα 

βίντεο, τα αυτοκίνητα και τα δανειοδοτικά προγράμματα. Σύμφωνα με τους Nalebuff 

και Brandenburger (1999) για να επωφεληθεί κάποιος οργανισμός από τη 

«συμπληρωματική σκέψη» πρέπει να επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας πιο 

μεγάλης πίτας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του νέων συμπληρωματικών προϊόντων 
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ή τη μείωση του κόστους και την ευρύτερη διάδοση του εκείνων που ήδη 

«συμπαρίστανται» στην παραγωγή του. 

 

Για την απεικόνιση του επιχειρηματικού παιχνιδιού χρειάζεται ένας σχηματικός 

χάρτης. Ο χάρτης αυτός, το Δίκτυο Αξιών των Brandenburger και Nalebuff, 

περιλαμβάνει όλους τους παίκτες -πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές και 

συμπληρωτές- και τις μεταξύ τους σχέσεις και κάθε επιχείρηση έχει το δικό της 

δίκτυο αξιών το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την εκάστοτε επιχείρηση. Το 

Δίκτυο Αξιών αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση του «Μοντέλου των Πέντε 

Δυνάμεων» του Porter και αναγνωρίζει τη σημασία των συμπληρωματικών  όπως 

επίσης και των ανταγωνιστικών προϊόντων. Σύμφωνα με τους Brandenburger και 

Nalebuff:  

• «Ένας παίκτης είναι ανταγωνιστής σας εάν οι πελάτες σας εκτιμούν λιγότερο 

το προϊόν σας όταν έχουν στη διάθεσή τους το προϊόν ενός άλλου παίκτη, 

παρά όταν έχουν μόνο το δικό σας προϊόν». Για να αναγνωρίσει κανείς  τους 

ανταγωνιστές του θα πρέπει, ξανά, να φανταστεί το εαυτό του στη θέση του 

πελάτη και να αναρωτηθεί: «Τι άλλο θα μπορούσαν να αγοράσουν οι πελάτες 

μου που θα τους έκανε να εκτιμήσουν λιγότερο το προϊόν μου; Πώς αλλιώς θα 

μπορούσαν οι πελάτες μου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους;».  

• «Ένας παίκτης είναι συμπληρωτής σας αν οι πελάτες σας εκτιμούν 

περισσότερο το προϊόν σας όταν έχουν στη διάθεσή τους το προϊόν του άλλου 

παίκτη, παρά όταν έχουν μόνο το δικό σας προϊόν». Η μέθοδος για να 

εντοπίσει κανείς τους συμπληρωτές της επιχείρησής του είναι να βάλει τον 

εαυτό του στη θέση του πελάτη και να αναρωτηθεί: «Τι άλλο θα μπορούσαν 

να αγοράσουν οι πελάτες μας για να εκτιμήσουν καλύτερα το προϊόν μας;» 

 

Το πάνω μέρος του Δικτύου Αξιών αφορά στους πελάτες και το κάτω μέρος στους 

προμηθευτές. Το παιχνίδι για τους προμηθευτές και για τους πελάτες έχει δύο 

πλευρές. Οι παίκτες μπορεί να μας συμπληρώνουν ή να μας ανταγωνίζονται στην 

προσέλκυση των αγαθών των προμηθευτών και έχουμε τους ακόλουθους ορισμούς. 

• «Ένας παίκτης είναι συμπληρωτής μας όταν είναι περισσότερο ελκυστικό για 

έναν προμηθευτή να μας προμηθεύσει με αγαθά ενώ προμηθεύει ταυτόχρονα 

και τον άλλο παίκτη, παρά όταν προμηθεύει μόνο εμάς». 
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• «Ένας παίκτης είναι ανταγωνιστής μας όταν είναι λιγότερο ελκυστικό για 

έναν προμηθευτή να μας προμηθεύσει με αγαθά ενώ προμηθεύει ταυτόχρονα 

και τον άλλο παίκτη, παρά όταν προμηθεύει μόνο εμάς». 

 
Το Δίκτυο Αξιών φανερώνει δύο βασικές συμμετρίες στο επιχειρηματικό παιχνίδι: i) 

Στον κάθετο άξονα οι πελάτες και οι προμηθευτές παίζουν συμμετρικούς ρόλους και 

είναι ισότιμοι συνάδελφοι στη δημιουργία της αξίας. ii) Στον οριζόντιο άξονα 

υπάρχει η συμμετρία συμπληρωτών και ανταγωνιστών. Σχετικά λοιπόν με τις 

συμμετρίες στο Δίκτυο Αξιών οι πελάτες και οι προμηθευτές παίζουν συμμετρικούς 

ρόλους. Το Δίκτυο Αξιών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ισορροπεί τα πράγματα. 

Παρουσιάζει και τους τέσσερις τύπους των παικτών με τους οποίους μια εταιρεία 

είναι σε σχέσεις αλληλεπίδρασης και τονίζει τις συμμετρίες μεταξύ τους -τις 

συμμετρίες ανάμεσα στους πελάτες και τους προμηθευτές, ανάμεσα στους 

ανταγωνιστές και τους προμηθευτές.  Τα άτομα που συμμετέχουν στο επιχειρηματικό 

παιχνίδι μπορούν να υποδυθούν παράλληλα περισσότερους από έναν ρόλους 

κάνοντας το παιχνίδι αρκετά πιο περίπλοκο. Το Δίκτυο Αξιών μας επιτρέπει να 

ξεχωρίζουμε τους ρόλους κάθε παίκτη αποφεύγοντας το χάος από τυχόν 

παρερμηνείες ή παρεξηγήσεις αυτών.  

 

Πολλές φορές παρατηρείται ότι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές μεταξύ τους 

εγκαθίστανται κυριολεκτικά η μια δίπλα στη άλλη. Αυτό γίνεται γιατί η συγκέντρωση 

σε μια περιοχή δημιουργεί τη συμπληρωματικότητα, η οποία συμβάλει σημαντικά 

στην ανάπτυξη της αγοράς, όσο και αν προκαλείται έντονος ανταγωνισμός για τη 

μοιρασιά της πίττας. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις είναι συμπληρωτές όσον αφορά στη 

δημιουργία της αγοράς και ανταγωνιστές όσον αφορά στην κατανομή της αγοράς. 

Ένα κλασικό παράδειγμα παίκτη με περισσότερες από μια θέσεις στο Δίκτυο Αξιών 

αποτελεί η κυβέρνηση. Το κράτος, ανάλογα με το πώς το αντιλαμβανόμαστε, 

εμφανίζεται στο ρόλο του πελάτη, του προμηθευτή, του ανταγωνιστή ή του 

συμπληρωτή. Το κράτος παίζει επίσης, κι ένα σημαντικό παρασκηνιακό ρόλο. 

 

Η θεωρία των παιγνίων (Game Theory) σύμφωνα με τους Brandenburger και 

Nalebuff, βοηθά μια επιχείρηση να αποφασίσει πότε χρειάζεται να ανταγωνιστεί και 

πότε να συνεργαστεί. Γενικότερα, οι επιχειρήσεις συνεργάζονται όταν πρόκειται να 

δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη πίτα και ανταγωνίζονται όταν έρθει η ώρα να τη 
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μοιράσουν. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν επίσης ότι πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη 

εικόνα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και να σκεφτόμαστε ότι στο 

παιχνίδι υπάρχουν και οι συμπληρωτές μας επειδή με την παρουσία τους κάνουν πιο 

ελκυστικό το προϊόν μας. Σύμφωνα με τους συγγραφείς «η θεωρία παιγνίων αποτελεί 

ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Στη θεωρία παιγνίων 

τίποτα δεν είναι σταθερό. Η οικονομία είναι δυναμική και αναπτύσσεται. Οι παίκτες 

δημιουργούν νέες αγορές και έχουν πολλαπλούς ρόλους. Καινοτομούν. Κανείς δεν 

λαμβάνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες όπως δίνονται. Αν αυτό ακούγεται σαν η 

ελεύθερη μορφή και γρήγορα μετασχηματισμένη αγορά, γι’ αυτό η θεωρία παιγνίων 

μπορεί να είναι ο η ουσία των νέων οικονομικών για τη νέα οικονομία». 

 

Το επιχειρηματικό παιχνίδι περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βασικά στοιχεία: 

1. Οι παίκτες: Κάθε παίκτης προκειμένου να εισέλθει σε ένα επιχειρηματικό 

παιχνίδι θα πρέπει να καταβάλει ένα συγκεκριμένο τίμημα, η αξία του οποίου 

κυμαίνεται ανάλογα με τη φύση και το είδος των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησής του και τους στόχους της. Κάθε παίκτης ο οποίος λαμβάνει μέρος 

στο παιχνίδι δεν μπορεί να κερδίσει παραπάνω από την προστιθέμενη αξία 

του. Αρχικά, για να συμμετάσχει ένας παίκτης στο παιχνίδι θα πρέπει να 

υπολογίσει την προστιθέμενη αξία του. Αν η προστιθέμενη αξία του είναι 

μεγάλη θα τότε θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μεγάλα κέρδη. Αν 

η προστιθέμενη αξία του είναι μικρή θα πρέπει προκειμένου να αυξήσει τα 

κέρδη του να αλλάξει το παιχνίδι και να αναρωτηθεί ποιοι κερδίζουν από τη 

συμμετοχή του και κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να τον πληρώσουν για να 

παίξει. 

2. Η προστιθέμενη αξία των παικτών: είναι η αξία που κάθε παίκτης προσθέτει 

στο παιχνίδι, Η προστιθέμενη αξία αποτελεί την πρώτη και κύρια πηγή 

δύναμης σε ένα παιχνίδι αφού είναι το στοιχείο που μας δείχνει το ποιος έχει 

τη δύναμη σε κάθε παιχνίδι και ποιος θα έχει μεγαλύτερες απολαβές. Η 

προστιθέμενη αξία μετρά τη συμβολή κάθε παίκτη στο παιχνίδι και προκύπτει 

αν από το μέγεθος της πίτας όταν συμμετέχουμε στο επιχειρηματικό παιχνίδι 

αφαιρέσουμε το μέγεθος της πίτας όταν δεν συμμετέχουμε στο παιχνίδι. Η 

διαφορά που προκύπτει είναι η προστιθέμενη αξία μας. Αν σε ένα παιχνίδι δεν 

υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές τότε η προστιθέμενη αξία του είναι ίση με το 

σύνολο της πίτας. Συνεπώς, θα πρέπει ο παίκτης να ακολουθήσει μια 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Συνανταγωνισμός: Απόκτηση Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων στις Νέες Τεχνολογίες  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ 161 

στρατηγική που θα ελαχιστοποιεί τη διαπραγματευτική δύναμη των 

υπόλοιπων παικτών κάτι που μπορεί να γίνει με τη δημιουργία ελλείψεων 

στην αγορά. Σε περιπτώσεις όμως που υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές θα 

πρέπει η επιχείρησή του να αποκτήσει προστιθέμενη αξία με τρόπους που 

βελτιώνουν την ποιότητα χωρίς να αυξάνουν το κόστος ή να μειώσουν το 

κόστος χωρίς να επηρεάσει την ποιότητα. Μια επιχείρηση μπορεί να 

δημιουργήσει προστιθέμενη αξία είτε κάνοντας παραχωρήσεις είτε 

υπερβάσεις. Η προστιθέμενη αξία δεν είναι πάντα δεδομένη και σε πολλές 

περιπτώσεις μπορεί να αυξηθεί. Οι Brandenburger και Nalebuff, επισημαίνουν 

τη δημιουργία πιστότητας στις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές 

και προτείνουν εννέα τρόπους για να πει κανείς «ευχαριστώ» με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουν ότι οι ανταγωνιστές 

μπορούν να μιμηθούν επιτυχημένες προσπάθειες αύξησης της προστιθέμενης 

αξίας και αναλύουν πιθανές δυναμικές στις αντιδράσεις μεταξύ των παικτών. 

Συνεπώς, διακρίνουν την «υγιή» μίμηση που βοηθά όλους τους παίκτες 

μεγαλώνοντας το μέγεθος της συνολικής πίτας από την «ανθυγιεινή» μίμηση 

που μειώνει το συνολικό κέρδος και βλάπτει όλους.  

3. Οι κανόνες: Κάθε παιχνίδι διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες 

διέπουν τις σχέσεις μεταξύ πελατών, προμηθευτών και ανταγωνιστών και 

διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι. Στα 

επιχειρηματικά παιχνίδια δεν υφίσταται ένας παγκόσμιος κώδικας κανόνων 

επειδή οι περισσότεροι κανόνες που εφαρμόζονται στα συγκεκριμένα 

παιχνίδια προέρχονται από καθιερωμένους νόμους, έθιμα και συμβόλαια. Οι 

κανόνες έχουν διαμορφωθεί ανά τους αιώνες, για να διασφαλίσουν ότι οι 

συναλλαγές θα είναι δίκαιες, ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να λειτουργούν και 

ότι τα συμβόλαια θα τιμώνται. Κάθε απόκλιση από τα πλαίσια που θέτουν 

αυτοί οι κανόνες έχει ως συνέπεια νομικές κυρώσεις ή και τον αποκλεισμό 

μιας επιχείρησης από την αγορά. Οι κανόνες αποκτούν μια ιδιαίτερη 

βαρύτητα όταν βρίσκονται στα συμβόλαια καθώς ακόμα και ένας όρος μπορεί 

να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ισορροπία των δυνάμεων μέσα σε ένα 

επιχειρηματικό παιχνίδι. Είναι επίσης σημαντικό να μην εκλαμβάνεται ένας 

κανόνας ως δεδομένος καθώς αν εξαιρέσουμε του κανόνες που επιβάλει ο 

νόμος οι υπόλοιποι κανόνες των συμβολαίων μπορούν να μεταβληθούν. 
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4. Οι τακτικές: Αποτελούν τα εργαλεία για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων των 

παικτών για το παιχνίδι και στοχεύουν στην εκμετάλλευση των διαφορετικών 

αντιλήψεων που πιθανόν να έχουν οι άλλοι παίκτες για την επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στη διαπραγμάτευση μαζί τους. Τα 

επιχειρηματικά παιχνίδια διεξάγονται μέσα σε ομίχλη καθώς κανένας παίκτης 

δεν γνωρίζει το τι ακριβώς γνωρίζει και πιστεύει ο άλλος. Κάποιες τακτικές 

είναι σχεδιασμένες να απομακρύνουν την ομίχλη, άλλες να τη διατηρήσουν 

και άλλες να τη δημιουργήσουν. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό για μια 

επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τη σωστή τακτική για να κάνει τους άλλους 

παίκτες να πιστέψουν αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους της. 

5. Η εμβέλεια: Είναι τα νοητά όρια κάθε παιχνιδιού. Κάθε παιχνίδι συνδέεται με 

άλλα παιχνίδια: ένα παιχνίδι σε ένα μέρος επηρεάζει τα παιχνίδια αλλού, και 

ένα παιχνίδι σήμερα θα επηρεάζει τα παιχνίδια αύριο. Η εμβέλεια συνίσταται 

στην κατανόηση των ορίων, στην παρακίνηση σε ανταγωνισμό και στην 

αλλαγή των συνδετικών κρίκων μεταξύ των παιχνιδιών. Αρχικά, πρέπει να 

εντοπισθούν οι συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των παιχνιδιών. Όταν βρεθούν αυτοί 

οι κρίκοι ο παίκτης τους χρησιμοποιεί προς όφελός του. Οι κρίκοι αυτοί είναι 

ευμετάβλητοι και ο παίκτης μπορεί να δημιουργήσει νέους ανάμεσα στα 

παιχνίδια ή να διαρρήξει τους ήδη υπάρχοντες καθώς έτσι αλλάζει η εμβέλεια 

του παιχνιδιού. Επομένως, είναι σημαντικό ότι προκειμένου να έχει μια 

πετυχημένη στρατηγική πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνδετικοί κρίκοι 

μεταξύ των παιχνιδιών και να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε οδηγηθεί στην 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι συνδετικοί αυτοί κρίκοι 

εντοπίζονται από την εξέταση της στρατηγικής ΠΑΚΤ. 

Αυτά τα πέντε στοιχεία αποτελούν τη στρατηγική Π.Α.Κ.Τ.Ε. (P.A.R.T.S.), η οποία 

βοηθά στην κατανόηση οποιουδήποτε παιχνιδιού. Η στρατηγική αυτή μαζί με το 

Δίκτυο Αξιών μας δίνει το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται η θεωρία 

των παιγνίων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

 

Στη μέρες μας, παρατηρείται ένα νέο φαινόμενο, αυτό του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού, δηλαδή η συνεργασία και ο ανταγωνισμός ταυτόχρονα μεταξύ 

ανταγωνιστών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις (multinational enterprises-MNEs) συχνά εμπλέκονται σε 

πολύπλοκες και ταυτόχρονες ανταγωνιστικές και συνεργατικές σχέσεις με τους 
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παγκόσμιους ανταγωνιστές. Στη θεωρία του συνανταγωνισμού η σχέση ανάμεσα σε 

παγκόσμιους ανταγωνιστές αποτελεί μια ταυτόχρονη αλληλεξάρτηση με συνεργασία 

και ανταγωνισμό.  

 

O Yadong Luo στο βιβλίο του “Coopetition in international business” εισάγει τη 

φιλοσοφία Yin-Yang, μια αρχαία κινεζική φιλοσοφία δυισμού και αλλαγής, στην 

αντίληψη του συνανταγωνισμού. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Yin και του Yang, 

κάθε τι αγκαλιάζει το Yin και το Yang ταυτόχρονα: το Yin και το Yang συνυπάρχουν 

την ίδια στιγμή σε κάθε παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Luo επισημαίνει ότι «η εταιρική 

κουλτούρα και όπως επίσης και η διοικητική γνώση που αγκαλιάζουν μια σύνθεση 

Yin-Yang είναι πιο πιθανό να δεχθούν σενάρια συγκριτικής rent seeking 

συμπεριφοράς σε σύγκριση με αυτές που δίνουν έμφαση στα πολωμένα Yin 

(συνεργασία) και Yang (ανταγωνισμός)». 

 

Αρκετοί οικονομικοί και στρατηγικοί παράγοντες έδωσαν ώθηση στο φαινόμενο του 

συνανταγωνισμού στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.  

1. Η ανταγωνιστική πίεση και οι προσδοκίες συνεργασίας αποτελούν δύο 

δυνάμεις που προκαλούν μια κατάσταση στην οποία δύο παγκόσμιοι 

ανταγωνιστές υποχρεώνονται να συνεργάζονται και να ανταγωνίζονται 

ταυτόχρονα.  

2. Ο συνανταγωνισμός ενθαρρύνθηκε από τη συνύπαρξη της ομοιότητας της 

αγοράς και την ασυμμετρία των πόρων μεταξύ παγκόσμιων ανταγωνιστών. Η 

μεν ομοιότητα της αγοράς συμβάλλει περισσότερο στον ανταγωνισμό και η δε 

ασυμμετρία των πόρων συμβάλλει περισσότερο στη συνεργασία.  

3. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι 

συνεργασία είναι πολύτιμη αφού αποτελεί ένα μέσο με το οποίο θα 

ανταγωνίζονται καλύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο.  

4. Η ανταγωνιστική συνεργασία μειώνει το κόστος, τους κινδύνους και τις 

αβεβαιότητες που σχετίζονται με μια καινοτομία ή την ανάπτυξη ενός νέου 

προϊόντος κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας διεύρυνσης. 

5. Η ανάγκη σταθεροποίησης της συλλογικής δύναμης των παγκόσμιων 

ανταγωνιστών στις δοσοληψίες με τους εξωτερικούς μετόχους (stakeholders)- 

όπως οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής ή της μητρικής χώρας και στην 
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ενίσχυση της θέσης της αγοράς για τα μέλη μιας συνανταγωνιστικής ομάδας 

εταιρειών. 

6. Ο συνανταγωνισμός επίσης προωθεί την τεχνολογική πρόοδο, τα καινοτομικά 

προϊόντα και την εθνική προσαρμογή, ευεργετώντας έτσι την κοινωνία. 

7. Η ανάγκη για στρατηγική ευελιξία.  

8. Οι μάχες για τον καθορισμό τεχνολογικών προτύπων. 

 

Όταν δημιουργηθεί μια συνανταγωνιστική σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων τα βασικά της συστατικά, η συνεργασία και ο ανταγωνισμός, δεν 

μένουν σταθερά στη διάρκεια του χρόνου. Όπως αναφέρουν οι Bengtsson και Kock, 

(2000), αυτά τα αντίπαλα στοιχεία του συνανταγωνισμού δεν είναι στατικά καθώς 

διαθέτουν μια δυναμική φύση που αντιδρά στις αλλαγές των παραμέτρων και στο 

εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον. Η συνεργασία και ο ανταγωνισμός 

ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι πιθανό να αλλάξουν 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις απειλές που προέρχονται από την είσοδο νέων 

παικτών (προμηθευτών, πελατών ανταγωνιστών, συμπληρωτών). Η συνεργασία, 

αυξάνεται ανάλογα με τις αλλαγές στις εξωτερικές ή εσωτερικές παραμέτρους ενώ ο 

ανταγωνισμός, αυξάνεται ανάλογα με τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες.  

 

Ο συνανταγωνισμός μεταξύ παγκόσμιων ανταγωνιστών είναι πολύπλοκος, 

πολύπλευρος, διαθέτει δυναμική φύση και γι’ αυτό το λόγο απαιτεί συγκεκριμένη 

τυπολογία που θα απεικονίζει τις συστηματικές διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές 

καταστάσεις ή θέσεις στα πλαίσια του συνανταγωνισμού. Είναι πολύ σημαντικό το 

γεγονός ότι η χρήση τυπολογιών επιτρέπει την εξέταση των στρατηγικών 

αντιδράσεων σε διαφορετικές καταστάσεις συνανταγωνισμού.  

  

Η ένταση του συνανταγωνισμού αποτελεί το βαθμό κατά τον οποίο ένας 

συγκεκριμένος παγκόσμιος παίκτης ανταγωνίζεται και συνεργάζεται ταυτόχρονα με 

έναν κύριο παγκόσμιο ανταγωνιστή στις διεθνείς αγορές. Ανάλογα με την ένταση του 

ανταγωνισμού και της συνεργασίας που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα στα πλαίσια 

μιας συνανταγωνιστικής σχέσης, μια πολυεθνική επιχείρηση μπορεί να βρεθεί σε μια 

από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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Α) Αγωνιστική κατάσταση: Μια αγωνιστική κατάσταση υφίσταται όταν η εταιρεία 

συναγωνίζεται με έναν άλλο κύριο παγκόσμιο παίκτη για την απόκτηση δύναμης 

στην αγορά, ανταγωνιστικής θέσης και μεριδίου αγοράς σε κρίσιμες διεθνείς αγορές, 

διατηρώντας υψηλό ανταγωνισμό και χαμηλή συνεργασία με αυτόν. Σε μια 

αγωνιστική κατάσταση, η πολυεθνική εταιρεία προκειμένου να αντιδράσει σε μια 

υψηλού ανταγωνισμού-χαμηλής συνεργασίας σχέση με τον κύριο ανταγωνιστή της 

μπορεί να ακολουθήσει τις παρακάτω ενέργειες: συλλογή πληροφοριών για 

δημιουργία γνώσης (intelligence gathering), αλλαγή θέσεων (position jockeying) και 

πλήρωση τμημάτων (niche filling). 

 

 Β) Κατάσταση απομόνωσης: Η κατάσταση απομόνωσης προκύπτει όταν η εταιρεία 

δεν αλληλεπιδρά σημαντικά με τους άλλους παγκόσμιους ανταγωνιστές, διατηρώντας 

χαμηλό ανταγωνισμό και χαμηλή συνεργασία με τον άλλο παγκόσμιο παίκτη ο οποίος 

ηγείται. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μια κατάσταση 

απομόνωσης ενδέχεται να σκεφτούν σοβαρά τις παρακάτω ενέργειες ως στρατηγικές 

αντιδράσεις σε μια χαμηλού ανταγωνισμού-χαμηλής συνεργασίας κατάσταση με τους 

παγκόσμιους ανταγωνιστές: εξειδίκευση περιοχών (domain specialization), επέκταση 

της κλίμακας και κάθετη ολοκλήρωση (vertical integration). 

 

Γ) Κατάσταση συνεταιρισμού: Η κατάσταση συνεταιρισμού είναι η κατάσταση 

κατά την οποία ένας παγκόσμιος παίκτης εθελοντικά διατηρεί υψηλή συνεργασία και 

χαμηλό ανταγωνισμό με έναν άλλο κύριο παγκόσμιο παίκτη ψάχνοντας για από 

κοινού συνεργίες που δημιουργήθηκαν από τους συμπληρωματικούς πόρους και 

ικανότητες και των δύο παικτών. Οι πολυεθνικές εταιρείες που βρίσκονται σε 

κατάσταση συνεταιρισμού ενδέχεται να σκεφτούν σοβαρά τις παρακάτω ενέργειες ως 

πιθανές στρατηγικές αντιδράσεις σε συνδυασμούς υψηλής συνεργασίας-χαμηλού 

ανταγωνισμού απέναντι σε άλλον παγκόσμιο παίκτη: επέκταση συνεργίας (synergy 

extension), καταμερισμός της αξίας (value sharing) και εμπλουτισμός της πιστότητας 

(attachment enhancement). 

 

Δ) Κατάσταση προσαρμογής: Μια κατάσταση προσαρμογής αναφέρεται στην 

περίπτωση στην οποία δύο παγκόσμιοι παίκτες εξαρτώνται αμοιβαία ο ένας από τον 

άλλο για την επίτευξη των ιδιαίτερων σκοπών τους, διατηρώντας υψηλή συνεργασία 

καθώς επίσης και υψηλό ανταγωνισμό μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη κατάσταση 
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μια εταιρεία συνεργάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές με τον κύριο ανταγωνιστή της 

ενώ την ίδια στιγμή τον ανταγωνίζεται σε άλλες περιοχές. Μια πολυεθνική εταιρεία 

σε μια κατάσταση προσαρμογής ενδέχεται να σκεφτεί σοβαρά τις παρακάτω 

ενέργειες ως πιθανές τακτικές αντίδρασης σε έναν συνδυασμό υψηλού 

ανταγωνισμού-υψηλής συνεργασίας με ένα κύριο παγκόσμιο ανταγωνιστή: ανάλυση 

ορίων (boundary analysis), ασαφής σύζευξη (loose coupling), στρατηγική ισορροπία 

(strategic balance). 

  

Η ποικιλομορφία του συνανταγωνισμού περιλαμβάνει τόσο γεωγραφικό εύρος (ο 

αριθμός των αγορών του εξωτερικού στις οποίες η πολυεθνική εταιρεία αναλαμβάνει 

τον συνανταγωνισμό) όσο και ανταγωνιστικό εύρος (ο αριθμός των ανταγωνιστών 

της πολυεθνικής με τους οποίους ανταγωνίζεται και συνεργάζεται ταυτόχρονα). 

Ανάλογα με την ποικιλομορφία του συνανταγωνισμού μια πολυεθνική επιχείρηση 

μπορεί να βρεθεί σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 

Α) Κατάσταση διασποράς: Η κατάσταση διασποράς υφίσταται όταν ένας 

παγκόσμιος παίκτης ανταγωνίζεται και συνεργάζεται ταυτόχρονα με ένα μικρό 

αριθμό παγκόσμιων ανταγωνιστών σε μια εκτεταμένη παράταξη διεθνών αγορών. Οι 

εταιρείες που βρίσκονται σε μια κατάσταση διασποράς μπορεί να σκεφτούν σοβαρά 

να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες ως στρατηγική απάντηση: σταθεροποίηση 

(solidification) και έμφαση (emphasis). 

 

Β) Κατάσταση συγκέντρωσης: Η κατάσταση συγκέντρωσης προκύπτει όταν ένας 

παγκόσμιος παίκτης απομονώνεται σε μεγάλο βαθμό από μια ομάδα άλλων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων διατηρώντας ταυτόχρονα ανταγωνισμό και συνεργασία με 

ένα μικρό αριθμό ανταγωνιστών σε πολύ λίγες διεθνείς αγορές. Οι εταιρείες που 

βρίσκονται σε κατάσταση συγκέντρωσης ενδέχεται να σκεφτούν σοβαρά τις 

παρακάτω ενέργειες ως στρατηγικές τακτικές προκειμένου να απαντήσουν στις 

κινήσεις των παγκόσμιων ανταγωνισμών: αλλαγή πορείας (turnaround) και 

συμμετοχή (participation). 

 

Γ) Κατάσταση σύνδεσης: Οι εταιρείες που βρίσκονται σε μια κατάσταση σύνδεσης 

ενδέχεται να σκεφτούν σοβαρά τις ακόλουθες ενέργειες ως στρατηγικές αντιδράσεις 

στον παγκόσμιο ανταγωνισμό: θέση (position) και διαφοροποίηση (differentiation). 
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Δ) Κατάσταση δικτύωσης: Η κατάσταση δικτύωσης προκύπτει όταν ένας 

παγκόσμιος παίκτης ανταγωνίζεται και ταυτόχρονα συνεργάζεται με έναν μεγάλο 

αριθμό παγκόσμιων ανταγωνιστών σε έναν μεγάλο αριθμό διεθνών αγορών. Οι 

εταιρείες που βρίσκονται σε μια κατάσταση δικτύωσης ενδέχεται να επιλέξουν τις 

ακόλουθες ενέργειες: αναδοχή (sponsorship) και ενοποίηση (integration). 

 

Στις νέες τεχνολογίες ο όρος συνανταγωνισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

την περίπτωση όταν δύο ή περισσότεροι οργανισμοί οι οποίοι κανονικά είναι 

ανταγωνιστές συνδυάζουν πόρους προκειμένου να μειώσουν τις δαπάνες για Έρευνα 

και Ανάπτυξη (R&D) καλύπτοντας παράλληλα ο καθένας τις δικές του αδυναμίες 

στην αγορά (Albert, 1995). Ο Albert (1997) τονίζει επίσης ότι οι παράγοντες που 

καθιστούν επιτακτική την ανάγκη του συνανταγωνισμού στις νέες τεχνολογίες είναι 

οι ακόλουθοι: 

1. Η αύξηση του ανταγωνισμού και τα μειωμένα περιθώρια.  

2. Κάθε παίκτης έχει σημαντικές δυνάμεις και αδυναμίες στη αγορά.  

3. Οι τεχνολογίες αναπτύσσονται και αλλάζουν σε συνεχή βάση.  

4. Η ανάγκη δημιουργίας προτύπων για τις βιομηχανίες. 

 

Ο συνανταγωνισμός χρησιμοποιείται σε μόνιμη σχεδόν βάση και από πολλές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των νέων τεχνολογιών –εταιρείες 

παραγωγής Η/Υ, λογισμικού, περιφερειακών Η/Υ, παροχής υπηρεσιών μέσω του 

διαδικτύου κλπ. Αυτό οφείλεται στην απόφαση των ανταγωνιστών να συνεργαστούν 

μεταξύ τους καθώς στις νέες τεχνολογίες υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των 

εταιρειών που αποτελούν, σύμφωνα με τον F.Garraffo (2002) ένα «δίκτυο 

καινοτόμων» και επικεντρώνεται στην τεχνολογική ανάπτυξη και την πρόσβαση στην 

αγορά. Το δίκτυο καινοτόμων «είναι ένα σύνολο εταιρειών που αποτελείται από 

ανταγωνιστές, προμηθευτές και πελάτες, οι οποίοι αποφασίζουν να συνεργαστούν 

επειδή ανταγωνίζονται άλλα δίκτυα επιχειρήσεων στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

και/ή στη δημιουργία νέων προδιαγραφών στην αγορά» (Garraffo, 2002). Σε αυτά τα 

δίκτυα οι εταιρείες αναπτύσσουν διάφορες μορφές σχέσεων (π.χ. στρατηγικές 

συμμαχίες, κοινοπραξίες κ.α.) οι οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστική συμπεριφορά 

κάθε εταιρείας όπως συμβαίνει και με τη συμπεριφορά του δικτύου ως συνόλου. 

 

Ο συνανταγωνισμός στις νέες τεχνολογίες έχει τις ακόλουθες μορφές: 
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i. Ανταλλαγή υπάρχουσας γνώσης: Μικρή υποχρέωση στη συνεργασία που 

αφορά στην τεχνολογική ανάπτυξη και στις προσπάθειες συνεργασίας για 

τη δημιουργία αγοράς. 

ii. Συνεργασία σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D): 

Μεγάλη υποχρέωση στη συνεργασία που αφορά στην τεχνολογική 

ανάπτυξη και μικρή στις προσπάθειες συνεργασίας για την πρόσβαση 

στην αγορά. 

iii. Συμμαχίες για τον καθορισμό νέων προτύπων στην αγορά: Μεγάλη 

υποχρέωση στις προσπάθειες συνεργασίας για τη δημιουργία αγοράς και 

μικρή στη συνεργασία που αφορά στην τεχνολογική ανάπτυξη. 

iv. Συμφωνίες συνεργασίας για την ενοποίηση των υπαρχουσών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Μεγάλη υποχρέωση στη συνεργασία 

που αφορά στην τεχνολογική ανάπτυξη και μικρή στις προσπάθειες 

συνεργασίας για την πρόσβαση στην αγορά. 

 
Στη σημερινή συνανταγωνιστική εποχή είναι αρκετά δύσκολο, για μια επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής, να καταφέρει να ενισχύσει την 

ηγετική της θέση παρά την έντονη πίεση που υφίσταται από τους ανταγωνιστές της. 

Η θεωρία των Επιχειρηματικών Οικοσυστημάτων (Moore J.F. 1993, 1996, Iansiti, 

Levien, 2004) συμβάλει στην κατανόηση και την επεξήγηση αυτής της κατάστασης. 

Ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα αποτελεί ένα συνδυασμό από διαφόρους 

οργανισμούς και πιο συγκεκριμένα είναι: «ένας ετερογενής συνασπισμός οργανισμών 

από διαφορετικές βιομηχανίες, που σχηματίζουν μια στρατηγική κοινότητα 

συμφερόντων και αξιών, ο οποίος είναι δομημένος σαν ένα δίκτυο, γύρω από ένα 

ηγέτη που κατορθώνει να επιβάλλει ή να μοιράζεται το επιχειρηματικό του όραμα ή 

το τεχνολογικό του πρότυπο (Torrès-Blay, 2000)».  

Οι Gueguen G., Torrès O., (2004) εντοπίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ως 

συστατικά μέρη-κλειδιά εντός των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων: 

• Ένα πρότυπο, μοντέλο ή τεχνογνωσία χρησιμοποιείται από διάφορες 

εταιρείες. Αυτό θα κάνει εφικτή την ανάπτυξη μιας ή περισσοτέρων βασικών 

ικανοτήτων. 

• Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτές τις ικανότητες θα δημιουργήσουν μια 

κοινότητα στρατηγικού πεπρωμένου βασισμένη στην αρχή της συν-εξέλιξης. 
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• Μια (ή περισσότερες) εταιρείες θα παίξουν τον ρόλο του ηγέτη. Αυτή η 

εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει ένα κοινό όραμα ανάμεσα στα μέλη του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Βασισμένη στις κρίσιμες και εμπεδωμένες 

συμβολές (Moore, 1996) η δύναμη του ηγέτη θα μπορεί να οδηγήσει την 

εξέλιξη στη βασική ικανότητα. Η θέση του ηγέτη μπορεί να εξελιχθεί και η 

συμπεριφορά του μέσα στην εξέλιξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος 

είναι βασική.   

• Οι παίκτες-κλειδιά που σχηματίζουν τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα είναι 

ετερογενείς (εταιρείες, ιδρύματα, συνδικάτα, ομάδες πίεσης με παρασκηνιακή 

δράση κ.α.). 

• Σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα οι παίκτες προέρχονται από διάφορες 

βιομηχανίες. Υπάρχει μια σύγκληση (convergence) αυτών των βιομηχανιών. 

• Δεν υπάρχει αποκλειστική αίσθηση περιουσίας σε ένα μοναδικό 

επιχειρηματικό οικοσύστημα. 

• Τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα ασκούν ανταγωνιστικές δυνάμεις στο 

ενδο-οικοσυστημικό επίπεδο (καταλαμβάνοντας την ηγεσία) όπως στο δια-

οικοσυστημικό επίπεδο (ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων επιχειρηματικών 

οικοσυστημάτων).  

• Ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα αναμειγνύει συνεργατικές και 

ανταγωνιστικές στρατηγικές, οι οποίες αντιστοιχούν στη στρατηγική του 

συνανταγωνισμού.    

Σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff προκειμένου μια επιχείρηση η οποία 

δραστηριοποιείται στις νέες τεχνολογίες να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τον 

συνανταγωνισμό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της στρατηγικής θα πρέπει, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, να σχεδιάσει και να εξετάσει ενδελεχώς το Δίκτυο Αξιών-

τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους ανταγωνιστές και τους συμπληρωτές της- και 

τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό. Στις νέες τεχνολογίες μια επιχείρηση 

πρέπει να  απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

Ø Ποιοι είναι οι παίκτες στο δίκτυο; 

Ø Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας μαζί τους για τη μεγιστοποίηση της 

αξίας; 
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Ø Ποιες σχέσεις είναι από τη φύση τους συμπληρωματικές; Με άλλα λόγια, 

ποιοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προσθέτουν αξία στα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες της επιχείρησης; 

Ø Ποιες πρακτικές πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να αναπτυχθούν καλές 

και δυνατές σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές της επιχείρησης; 

Ø  Ποιες κινήσεις ενέργειες πρέπει να γίνουν για τη διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη διάρκεια του χρόνου. 

 

Η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται οι τεχνολογικές αλλαγές στην 

οικονομία των δικτύων καθιστά αναγκαία τη συνεχή εξέλιξη και αλλαγή των 

επιχειρηματικών στρατηγικών και σχέσεων μέσα σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Στις νέες τεχνολογίες, οι επιχειρήσεις πρέπει να διευρύνουν το οπτικό 

τους πεδίο αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες μέσα από την 

καινοτομία, την ανάπτυξη και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με τους άλλους 

παίκτες για τη δημιουργία και την απόκτηση αξίας.  

 

8.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Η βιβλιογραφία τόσο για το συνανταγωνισμό όσο και για την εφαρμογή του στις νέες 

τεχνολογίες είναι περιορισμένη. Εντούτοις, ο συνανταγωνισμός είναι μια 

πολυδιάστατη έννοια. Η εφαρμογή του συνανταγωνισμού στις νέες τεχνολογίες 

δημιουργεί νέα πεδία για μελέτη. Συνεπώς, υπάρχουν θέματα τα οποία δεν 

καλύπτονται στην παρούσα εργασία και σε αυτό το σημείο αναφέρονται κάποιες 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκε κυρίως ο συνανταγωνισμός  στο εξωτερικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί ο συνανταγωνισμός που 

λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης είτε αυτή είναι μεγάλη ή 

μικρή και να αναλυθούν τα υποστηρικτικά συστήματα όπως το intranet, τα 

συστήματα κωδικοποίησης κ.α., τα οποία ενισχύουν την αποδοτικότητα και τις 

συνεργίες που προκύπτουν όταν οι ενδοεπιχειρησιακές μονάδες συνανταγωνίζονται. 

 

Στην παρούσα εργασία δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο συνανταγωνισμό στις μεγάλες 

επιχειρήσεις-πολυεθνικές και μη- που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες 
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χωρίς να γίνει κάποια αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (medium-sized 

enterprises:SMEs) του χώρου και στη σημασία που έχει ο συνανταγωνισμός για 

αυτές. Επομένως, πρέπει να μελετηθεί ο συνανταγωνισμός στο εξωτερικό και το 

εσωτερικό περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγάλη αρθογραφία γύρω από το θέμα του 

συνανταγωνισμού αλλά και δεν έχουν γίνει κάποιες σημαντικές εφαρμογές του 

συνανταγωνισμού προκειμένου να καταγραφούν τα αποτελέσματά στις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Στον ελλαδικό χώρο, οι επιχειρήσεις δεν έχουν αντιληφθεί ότι η 

επιτυχία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως και σε πολλούς άλλους χώρους, 

απαιτεί μια συμβιωτική σχέση ανάμεσα στον ανταγωνισμό και στη συνεργασία. Είναι 

γνωστό ότι ο ανταγωνισμός είναι συχνά απαραίτητος αλλά, δεν γίνεται ευρέως 

αντιληπτό ότι άλλο τόσο είναι και η συνεργασία, ενώ σε ορισμένες περιστάσεις 

χρειάζεται συγχρόνως συνεργασία και ανταγωνισμό. Συνεπώς πρέπει να αναλυθεί 

διεξοδικότερα ο συνανταγωνισμός και να εξεταστεί η εφαρμογή του στις ελληνικές 

επιχειρήσεις.  

 

Ο συνανταγωνισμός είναι μια σχετικά νέα θεωρία καθώς βρίσκεται ακόμα στα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξής του και ίσως περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να αποτελέσει 

βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων σε όλους του επιχειρηματικούς κλάδους. 

Σήμερα, οι επιχειρήσεις έχουν ακόμα τη νοοτροπία του «κερδίζω-χάνεις» και δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τα οφέλη του συνανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις 

πρέπει να κατανοήσουν ότι η σχέση με τους με τους αντιπάλους δεν έχει μόνο πόλεμο 

αλλά και ειρήνη. Το ίδιο ισχύει για κάθε μια από τις τέσσερις κατευθύνσεις στο 

Δικτύου Αξιών. Είτε δηλαδή πρόκειται για πελάτη είτε έναν προμηθευτή είτε ένα 

συμπληρωτή είτε έναν ανταγωνιστή, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί αμέσως ως «εχθρός» ή «φίλος». Κάθε σχέση έχει δύο πλευρές. 

Υπάρχουν ταυτόχρονα σ’ αυτή στοιχεία συνεργασίας και στοιχεία ανταγωνισμού. 

Είναι πόλεμος και ειρήνη και επομένως συνανταγωνισμός. Συνεπώς, θα πρέπει κανείς 

να σκέφτεται συνανταγωνιστικά αφού υπάρχουν ταυτόχρονα, στοιχεία «κερδίζω-

κερδίζεις» και στοιχεία «χάνω-χάνεις» στις σχέσεις με τους πελάτες, τους 

προμηθευτές, τους συμπληρωτές και τους ανταγωνιστές.  
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του φαινόμενου του 

συνανταγωνισμού και ο ρόλος του στην απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 

στις νέες τεχνολογίες. Ο συνανταγωνισμός αποτελεί μια νέα μορφή σχέσης μεταξύ 

των επιχειρήσεων που απαιτεί το συνδυασμό «συνεργασίας» και «ανταγωνισμού». Οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι συνεργασία όταν πρόκειται να δημιουργηθεί η 

πίτα και ανταγωνισμός όταν έρχεται η ώρα να μοιραστεί. Ουσιαστικά, σημαίνουν 

πόλεμο και ειρήνη παράλληλα. Έτσι λοιπόν ο συνανταγωνισμός υπαγορεύει μια 

κατάσταση στη μια επιχείρηση που μπορεί να είναι περισσότερο επιτυχημένη σε μια 

δυναμική βιομηχανία παρά δουλεύοντας μόνη της. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι 

επιχειρήσεις εργάζονται μαζί, μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο μεγάλη, σε μέγεθος 

και αξία, αγορά απ’ ότι αν εργάζονταν μόνες τους. Οι επιχειρήσεις στη  συνέχεια 

ανταγωνίζονται η μια την άλλη για την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς.  

Στα πλαίσια της θεωρίας  του συνανταγωνισμού εξετάζονται οι επιχειρήσεις, που 

είναι παίκτες του επιχειρηματικού παιχνιδιού και αναλύονται οι μεταξύ τους σχέσεις.  

Οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των επιχειρήσεων 

και των κοινωνιών, ρόλος που μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο ουσιαστικός. Ο 

συνανταγωνισμός αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε ένα 

σκληρό και μονίμως ανταγωνιστικό σύστημα.  
Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ Μέρος περιγράφεται η έννοια του 

συνανταγωνισμού, το επιχειρηματικό παιχνίδι και τα κύρια μέρη του καθώς και ο 

συνανταγωνισμός στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Το Β΄ Μέρος αναφέρεται στην 

παρουσία του συνανταγωνισμού στις νέες τεχνολογίες -κυρίως στις τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας- και παρουσιάζονται πραγματικές μελέτες 

περιπτώσεων που υποστηρίζουν τα όσα έχουν αναφερθεί στην εργασία αυτή. 
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