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Τα commodities

Με τον όρο commodities (όρος αμετάφραστος στα Ελληνικά) υποδηλώνονται τα εμπορεύματα 
χωρίς προστιθέμενη αξία όπως το πετρέλαιο, τα βασικά μέταλλα, η σόγια και το καουτσούκ.  

Τα δυο βασικά χαρακτηριστικά των commodities είναι ότι αποτελούν:

 αγαθά που δεν διαφοροποίηση έχοντας έτσι πλήρη ή σχεδόν πλήρη υποκαταστασιμότητα
μεταξύ τους και

 αγαθά που συνήθως αποτελούν πρώτες ύλες για την βιομηχανία, την διατροφή κλπ.

Επιπρόσθετα, τα commodities διαπραγματεύονται συνήθως σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων με 
αποτέλεσμα την διαμόρφωση τιμών αναφοράς.

Κατά συνέπεια, η διείσδυση σε μια αγορά commodities είναι ιδιαιτέρως δύσκολη δεδομένου ότι 
το κόστος είναι βασικός προσδιοριστικός παράγοντας επιτυχίας.  Οι πρόσθετες επιβαρύνσεις 
όπως οι ναύλοι, οι ασφάλειες και οι προμήθειες, κάνουν την επιτυχή διείσδυση σε μια ξένη 
αγορά ακόμη δυσκολότερη.



Commodities και σύγχρονα βιομηχανικά προϊόντα 

Τα σύγχρονα βιομηχανικά προϊόντα που έχουν αρκετά από τα χαρακτηριστικά των commodities,
διακρίνονται από:

 Τις αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής και χρήσης
 Την ύπαρξη σημάτων ποιότητας (quality marks)
 Την ανάγκη παροχής εγγυήσεων
 Την μεγάλης διάρκειας διαδικασία αποδοχής του προϊόντος από τον πελάτη (homologation)

και τις μεσολαβούσες δοκιμαστικές παραγγελίες
 Την σταθερή και μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ προμηθευτή και πελάτη
 Την αυξημένη ευαισθησία των πελατών (περιβαλλοντική, υγείας & ασφάλειας, 

συμμόρφωσης με κανονιστικές απαιτήσεις κ.α.) 
 Την ανάγκη παροχής after-sales service

Συνεπώς, τα βιομηχανικά προϊόντα που θεωρούνται και commodities διέπονται από 
συγκεκριμένες απαιτήσεις αλλά προσφέροντας μικρά περιθώρια κέρδους.

Πως ξεπερνιέται λοιπόν το πρόβλημα διείσδυσης σε μια ξένη αγορά όταν έχουμε να κάνουμε 
με commodities και άρα δεν διαθέτουμε σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα;



Οι δύσκολοι ‘Τρώες’

Οι ‘Δαναοί’ επεδίωξαν συστηματικά και επί αρκετά έτη την είσοδο τους στην αγορά της 
‘Τροίας’ η οποία διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

 Είναι σταθερά αυξητική ως προς τους όγκους καίτοι η τάση είναι πτωτική στο σύνολο 
της Ευρώπης

 Έχει τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη

 Ελέγχεται από τρεις μεγάλους τοπικούς διανομείς

 Παρουσιάζει αυξημένο brand και local loyalty

Η αποτυχία επιτυχούς εισόδου ήταν αιτία αντικειμενικών συνθηκών που έπρεπε να 
ξεπεραστούν και προκατάληψης.  Οι ‘Τρώες’ συγκεκριμένα θεώρησαν ότι:

 Το brand name των ‘Δαναών’ δεν ήταν εμπεδωμένο στην τοπική αγορά

 Η χώρα των ‘Δαναών’ δεν έχει βιομηχανική παράδοση και άρα εφάμιλλα προϊόντα

 Η απόσταση δεν εγγυάτο το απρόσκοπτο supply chain

 Η τιμολογιακή  πολιτική των ‘Δαναών’ δεν θα διαφύλασσε το status quο που 
επικρατούσε στην ‘Τροία’

Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ενός νέου προμηθευτή δεν φαινόταν απαραίτητη και άρα 
κάθε προσπάθεια των ‘Δαναών’ καταδικαζόταν αυτομάτως σε αποτυχία.



Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντα όπως φαίνονται…

Μετά από μακρόχρονη ‘πολιορκία’ και αφότου είχε ‘χαρτογραφηθεί’ αναλυτικά η ‘Τροία’ 
ανακαλύφθηκε ότι η εικόνα της φαινομενικής ισορροπίας δυνάμεων είχε τρία σοβαρά κενά.  
Συγκεκριμένα:

 υπήρχε εξάρτηση και των τριών τοπικών διανομέων από έναν τοπικό παραγωγό σε ένα 
προϊόν (προϊόν Β) που χαρακτηριζόταν από την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία που 
συναντούσε κανείς εντός του προϊοντικού εύρους που ενδιέφερε τους ‘Δαναούς’,

 ο τοπικός αυτός παραγωγός -και άρα ανταγωνιστής- είχε αρχίσει να διαταράσσει την 
‘ισορροπία ισχύος’ στην αγορά πουλώντας σε πελάτες των τριών μεγάλων διανομέων με 
περιθώρια κέρδους που παραβίαζαν την ‘τάξη’ της εφοδιαστικής αλυσίδας και

 το προϊόν αυτό δεν διαφοροποιείτο με αποτέλεσμα να απειλείται η εν γένει ‘ευστάθεια’ 
της αγοράς που ήταν παραδοσιακά πολύ εξεζητημένη (sophisticated).

Το προϊόν Β δεν ήταν ενταγμένο στο εύρος των προσφερόμενων προϊόντων των Δαναών και 
τεχνολογικά δεν μπορούσε να αναπτυχθεί και διατεθεί άμεσα.  Ως προς τις ποσότητες δε, 
αποτελούσε το 10% της συνολικής κατανάλωσης της ‘Τροίας’.  

Συνεπώς, σε τι μπορούσε να φανεί χρήσιμη αυτή η ανακάλυψη;



Η εφεύρεση του δούρειου ίππου

Η είσοδος των ‘Δαναών’ στην ‘Τροία’ αποσκοπούσε παραδοσιακά στο προϊόν Α που ήταν 
σαφώς χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας αλλά αφορούσε το 90% του όγκου της επίμαχης 
αγοράς.

Ο ‘δούρειος ίππος’ για την επιτυχή διείσδυση στην ‘Τροία’ δεν ήταν άλλος από το ίδιο το 
προϊόν Β και αφού δεν υπήρχε στις τάξεις των ‘Δαναών’ έπρεπε να ‘κατασκευαστεί’.

Ο στόχος που τέθηκε ήταν ο εξής:

Η είσοδος στην ΄Τροία’ με κατάληξη την εντός 3τιας απόσπαση μεριδίου ίσου με αυτό που 
υπήρχε στην Ευρώπη στο προϊόν Α μέσω του προϊόντος Β το οποίο θα λειτουργούσε ως 
δούρειος ίππος για την ‘διείσδυση’ και ‘σταδιακή επικράτηση’ δεδομένου ότι εάν 
επιτυγχανόταν διείσδυση μέσω του προϊόντος Β, οι ‘Τρώες’ θα έβλεπαν υπό άλλη οπτική 
γωνία τους ‘Δαναούς’ και τις δυνατότητες συνεργασίας μαζί τους ή το προϊόν Β θα γινόταν 
στα χέρια των ‘Δαναών’ μοχλός πίεσης και ‘κατάκτησης’ μέρους της συνολικής αγοράς.

Έτσι, ο ένας από τους τρεις διανομείς που αποτελούσαν την ‘Τροία’ επιλέχθηκε στρατηγικά 
ως ‘σημείο εισόδου’ και η κατασκευή του δούρειου ίππου άρχισε να σχεδιάζεται…



Ο σχεδιασμός του δούρειου ίππου 

Δεδομένου ότι το προϊόν Β δεν μπορούσε να παραχθεί εξ ολοκλήρου από τους ‘Δαναούς’ 
έγιναν τα εξής:

 βρέθηκε εγχώριος (τοπικός) εργολάβος με σκοπό την τελειοποίηση του ημιετοίμου
προϊόντος των ‘Δαναών’,

 Οι ‘Δαναοί’  μεσολάβησαν στο να του παρασχεθεί δάνεια τεχνογνωσία από τον πλέον 
εξειδικευμένο οίκο του εξωτερικού βασιζόμενη στις ειδικές απαιτήσεις για την ‘Τροία’,

 έγινε ανάπτυξη ειδικού εξοπλισμού (γραμμή επεξεργασίας) με στόχο την αποκλειστική 
χρήση από τους ‘Δαναούς’ για την παραγωγή του προϊόντος Β,

 έγιναν πολλαπλές δοκιμές ώστε να διασφαλιστεί α) η επαναληψιμότητα στην παραγωγή 
του ζητούμενου προϊόντος, β) η συμβατότητα με τις προδιαγραφές και γ) η επίτευξη 
συγκριτικού πλεονεκτήματος,

 σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ειδική συσκευασία ώστε να επιτευχθεί παραμετροποίηση 
(customization) στο προϊόν με στόχο να μπορεί να διατεθεί σε πολλούς παράλληλα 
πελάτες αλλά με διαφορετική επωνυμία (brand name),

 υπήρξε πιλοτική διάθεση του προϊόντος σε επιλεκτικούς πελάτες και εγκαταστάτες του 
‘Τρώα’ πελάτη που επιλέχθηκε και

 καταρτίστηκε μια μεσοπρόθεσμη εμπορική πολιτική που συμπεριλάμβανε 
ανταγωνιστικές τιμές, ευέλικτες παραδόσεις μέσω stock, marketing προϊόντος και 
δεσμεύσεις -υπό προϋποθέσεις.



Η είσοδος στην ‘Τροία’

Οι ‘Τρώες’ δέχθηκαν την έναρξη των δοκιμών -που δεν εμπεριείχαν κόστος για αυτούς-
πιστεύοντας ότι είχε επέλθει κόπωση για τους ‘Δαναούς’ κατά την πολιορκία και συνεπώς 
αυτή θα ήταν η οριστική προσπάθεια αλλά έχοντας παράλληλα και ευδιάκριτη περιέργεια  
για το εάν η προσπάθεια αυτή επιφύλασσε κάτι ευχάριστο για αυτούς.

Οι πολιορκητές όμως καίτοι ‘Δαναοί’ (…) εργάστηκαν σχετικά αθόρυβα και συστηματικά 
διευκολύνοντας την μετέπειτα είσοδο του δούρειου ίππου χωρίς να εγκαταλείψουν το 
στρατόπεδο τους αλλά αποφεύγοντας να υπενθυμίζουν τον αντικειμενικό τους στόχο που 
παρέμενε πάντα η ‘Τροία’.

Η είσοδος του δούρειου ίππου, όταν ετοιμάσθηκε, έγινε πανηγυρικά!  

Οι ‘Τρώες’ -που είχαν συνεργαστεί στο μεταξύ για την κατασκευή του δούρειου ίππου-
φάνηκαν γρήγορα ευχαριστημένοι από το σχεδιασμό και την ποιότητα του, ενώ δεν άργησαν 
να γίνονται και εγκωμιαστικοί.  Οι άλλοι δυο διανομείς της ‘Τροίας’ άρχισαν να παρατηρούν 
τον δούρειο ίππο ο οποίος συγκέντρωσε πλέον την προσοχή όλης της πόλης και ζήτησαν την 
έλευση του και στις δικές τους περιοχές προς ευαρέσκεια των ευρηματικών ‘Δαναών’ οι 
οποίοι είχαν πλέον διεισδύσει στην Τροία και μπορούσαν να διαπραγματευθούν από θέση 
ισχύος…



Η εμπέδωση της διείσδυσης

Έχοντας επιτύχει την πλήρη διείσδυση του δούρειου ίππου στην ‘Τροία’ η οποία έφθασε στο 
80% του μεριδίου αγοράς του προϊόντος Β, οι Δαναοί ζήτησαν πλέον να διαπραγματευθούν 
με τους ‘Τρώες’. Οι ‘Τρώες’ αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε πια να παραχωρήσουν μέρος των 
αγορών τους από το προϊόν Α στους ‘Δαναούς’ οι οποίοι προέβησαν σε λογικές απαιτήσεις 
ώστε η συμφωνία να καταστεί βιώσιμη και με μακροχρόνια προοπτική επ’ ωφελεία και των 
δυο πλευρών.  Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί η εξάρτηση των ‘ευάλωτων 
Τρώων’ από τον δούρειο ίππο καλλιεργώντας έμμεσα τον εσωτερικό ανταγωνισμό στους 
‘Τρώες’. Η ‘κατάκτηση’ του προσδοκώμενου μεριδίου αγοράς άρχισε πλέον να 
δρομολογείται.

Κατά την πορεία της υλοποίησης της συμφωνίας οι ‘Δαναοί’ αντιλήφθηκαν ότι μπορούσαν 
να επιτύχουν νέο συγκριτικό πλεονέκτημα βασιζόμενοι στην πρωθύστερη υιοθέτηση ενός 
νέου προτύπου το οποίο θα επέφερε την ανάγκη για ριζική αλλαγή του δούρειου ίππου ως 
προϊόν Β.  Έτσι, αναλώθηκαν εκ νέου στην προσπάθεια ανακατασκευής του δούρειου ίππου 
με στόχο την επίτευξη σαφούς προβαδίσματος που θα άφηνε νέες θετικές εντυπώσεις στους 
‘Τρώες’ και θα επιτύγχανε τον περαιτέρω περιορισμό των ανταγωνιστών τους (containment).  

Ο τοπικός εργολάβος επιστρατεύθηκε ώστε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις στις 
οποίες συμμετείχαν οι ‘Δαναοί’ επιτυγχάνοντας και την αποφυγή μελλοντικών δυνητικών 
προβλημάτων στο ‘στρατόπεδο’ τους που θα μπορούσαν να προκύψουν από διαρροές της 
τεχνογνωσίας.



Συμπεράσματα για τους ‘Δαναούς’ και τους ‘Τρώες’

‘Ο τολμών νικά’

Οδυσσέας

αλλά και

‘Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας’

Λαοκόων


