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Θα ξεκινούσε ποτέ κάποια στρατιωτική επιχείρηση χωρίς πληροφόρηση για τον
αντίπαλο; Γιατί υπάρχουν οι κρατικές και άλλες υπηρεσίες παρακολούθησης και
προς τί τα εκατοµµύρια που δαπανούνται στον τοµέα αυτό; ∆εν υπάρχει αµφιβολία
οτι κάποιοι, για κάποιους σηµαντικούς λόγους θεωρούν οτι πρόκειται για
δραστηριότητα κρίσηµης και στρατηγικής σηµασίας.

Τι γίνεται όµως στο επιχειρηµατικό πεδίο ;.Αν εξαιρέσει κανείς κάποιες µεγάλες
πολύ οργανωµένες εταιρείες, δεν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις µε οργανωµένα
συστήµατα παρακολούθησης του ανταγωνισµού. Αναφέροµαι βέβαια σε µια
παρακολούθηση µε δεοντολογικό, καθόλα νόµιµο και έντιµο τρόπο που αποτελείται
απο στοιχεία διαθέσιµα είτε στην ελέυθερη αγορά είτε στοιχεία που νόµιµα κάποιος
µπορεί να αποκτήσει έιτε µέσω συνδροµής είτε µε αγορά εκδόσεων και
πληροφόρησης.

Και όµως. Η σωστή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση µπορεί να παίξει καταλυτικό
ρόλο στην πορεία, την κερδοφορία και την ανταγωνιστική δυνατότητα γενικότερα
µιας επιχείρησης. Μπορεί να βοηθήσει π.χ στην αποφυγή επενδύσεων και εµπλοκή
σε άσκοπες δραστηριότητες, µπορεί να µας οδηγήσει στην επίσπευση κάποιων
κινήσεων, µπορεί να µας πρoετοιµάσει να οργανωθούµε καλύτερα περιµένωντας το
νέο προιόν που πρόκειται να λανσάρει ο ανταγωνιστής µας, µπορεί να µας βοηθήσει
να τροποποιήσουµε έγκαιρα τη στρατηγική µας στο µάρκετιγκ και τόσα άλλα.
Ο κατάλογος των πλεονεκτηµάτων απο την ύπαρξη και δυνατότητα αξιοποίησης
ποιοτικής πληροφόρισης είναι πιστέψτε µε πολύ µακρύς.

Πώς είναι δυνατό λοιπόν να προχωρούµε αφήνοντας στην τύχη τον παράγοντα
πληροφόρηση για τον ανταγωνισµό όταν έχει τόσο µεγάλη σηµασία ;

Ισως λόγω άγνοιας για την σηµασία του, ίσως λόγω άγνοιας στον τρόπο και
µεθοδολογία που «στήνεται» ένα τέτοιο σύστηµα. Ίσως ακόµα να οφείλεται στην ίδια
µεγάλη και γενικά εφαρµόσιµη αιτία. Στην σχεδόν πάντοτε επικαλούµενη, έλλειψη
χρόνου για να ασχοληθούµε µε το θέµα.

Ίσως αρκετοί να σκεέφτονται ότι «εµείς ξέρουµε τι γίνεται µε τον ανταγωνισµό».
∆εν το αµφισβητώ. Ίσως, Η ερώτηση όµως είναι πόσα ξέρουµε και γιατί και πώς τα
ξέρουµε. Και εξηγούµαι. Μήπως αυτά που ξέρουµε είναι πολύ λιγότερα απο αυτά που
θα µπορούσαµε να ξέρουµε ; Μήπως τα ξέρουµε γιατί απλά έτυχε να τα µάθουµε ;
∆εν αναφέρουµαι βέβαι σε ένα ευκαιριακό και τυχαίο τρόπο ενηµέρωσης για κάποια
πράγµατα που προσωπικά µάθαµε ή που κάποιος έτυχε να µας µεταφέρει.

Αναφέροµαι στη ανάγκη ενός συστήµατος παρακολούθησης που περιλαµβάνει
άτοµο ή άτοµα που να έχουν εκπαιδευθεί σωστά και χρησιµοποιούν συγκεκριµένες
διαδικασίες εντοπισµού, καταγραφής, αξιολόγησης και αξιοποίησης της ενηµέρωσης.
Ας µη ξεχνούµε οτι µια ενηµέρωση που έχουµε, χρειάζεται έµπειρη επεξεργασία
µέχρι να µετατραπεί σε αξιοποιήσιµη πληροφόρηση. Έχοµε τη δυνατότητα αυτή ;

Ας υποθέσουµε ότι ένας ανταγωνιστής µας εµφανίζει µια µέρα µια αγγελία στον
ηµερήσιο τύπο ζητώντας κάποιο στέλεχος µε συγκεκριµένα και εξειδικευµένα
προσόντα. Αυτή είναι η ενηµέρωση. Χρήσιµη πληροφόρηση όµως γίνεται όταν

καταφέρουµε να διαβάσουµε πίσω απο τις γραµµές και να συµπεραίνουµε ότι «για να
ψάχνουν για τέτοιο άτοµο είναι φανερό ότι .........». ∆ηλαδή αν είναι φαρµακευτική
εταιρεία συµπαιραίνουµε π.χ οτι αναπτύσσουν το τάδε φάρµακο, αν είναι εµπορική
εταιρεία ότι επεκτείνεται σε κάποια αγορά, άν είναι εργοληπτική ότι εξασφάλισαν
κάποια νέα έργα κλπ.

Είναι αξιοσηµείωτο πόση πληροφόρηση η οποία θα µπορούσε να είναι πολύτιµη για
την επιχείρηση µας «κυκλοφορά» γύρω µας, δωρεάν και χωρίς κανένα κόστο.
Λές και αναζητά κάποιο να την πάρει και να την αξιοποίησει. Ένα τέτοιο παράδειγµα
είναι οι ιστοσελίδες πολλών εταιρειών και οργανισµών. Στην προσπάθεια τους να
εντυπωσιάσουν µε την διαδυκτική παρουσία και το µεγαλείο του οργανισµού τους,
πολλές εταιρείες λένε πολλές φορές ίσως πολύ περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε
στην ιστοσελίδα τους. Μιλούν για την στρατηγική τους, τα σχέδια τους για επέκταση,
ακόµα και για νέες αγορές και νέα προιόντα.

Έχοµε την ώρα και τα µέσα να αντλήσουµε απο τις πηγές αυτές και να
αξιοποιήσουµε την πληροφόρηση για δικό µας ανταγωνιστικό όφελος ; Άλλη εύκολη
αναξιοποίητη πηγή πληροφόρησης είναι οι συνεντεύξεις στελεχών ανταγωνιστών µας
που δηµοσιεύοντα έντυπα ή ηλεκτρονικά. Είναι πραγµατικά πολύτιµη η
πληροφόρηση που µπορεί να αντλήσει κάποιος έµπειρος αναγνώστης από τέτοιες
πηγές.

Πόσες όµως επιχειρήσεις έχουν οργανωµένο σύστηµα ανάλυσης και αξιοποίησης των
πηγών αυτών ; Συνέδρια, εκπαιδευτικές ηµερίδες, εκθέσεις, διαφηµίσεις, ειδήσεις και
διαδύκτιο είναι άλλες πηγές άντλησης πληροφόρησης. Ειδικότερα γαι το διαδύκτιο

υπάρχουν σήµερα εταιρείες που σε ενηµερώνουν αµέσως για αλλαγές στις
ιστοσελίδες που εσύ επιλέγεις. Μπορεί λοιπόν απλά µια εταιρεία να δηλώσει τις
σελίδες των ανταγωνιστών της και να ενηµερώνεται νόµιµα και δεοντολογικά για
όποιεσδήποτε αλλαγές σε οποιαδήποτε θέµατα και τοµείς εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Χωρίς κανένα κόστος τις περισσότερες φορές.

Το θέµα είναι να υπάρχει κουλτούρα αναζήτησης και αξιοποίησης αλλά πρωτα και
κύρια σύστηµα. Υπάρχουν βέβαια συστήµατα που προυποθέτουν ή αξιοποιούν ειδικά
λογισµικά πολλές φορές αρκετά ακριβά. Αυτά είναι ίσως πιοκατάλληλα για
µεγαλύτερους οργανισµούς µε µεγάλους πρoυπολογισµούς. Υπάρχουν όµως και
πολλοί άλλοι αρκετά προσιτοί, απλοί, εύκολοι και φτηνοί τρόποι για ένα τέτοιο
σύστηµα.

Απο πλευράς προσωπικού και διάρθωσης υπάρχουν οργανισµοί, µεγάλοι κυρίως που
έχουν ειδικό τµήµα, στελεχωµένο µε αριθµό ατόµων, ανεξάρτητο ή πολλές φορές
κάτω απο το τµήµα Mάρκετιγκ. Μικρότεροι όµως οργανισµοί και µικρές επιχειρήσεις
µπορούν κάλλιστα, αφού εκτιµήσουν την τεράστια σηµασία της παρακολούθησης του
ανταγωνισµού να «στήσουν» το σύστηµα µε τις τεχνικές και τις διαδικασίες του και
να αναθέσουν σε κάποιο ή κάποια άτοµα, επιπρόσθετα ίσως µε άλλα καθήκοντα και
µετά απο εκπαίδευση και τα καθήκοντα αυτά.

Στη συνέχεια, και αφου ενεργοποιήσουν τα άλλα στελέχη και το δύκτιο της
επιχείρησης θα αρχίσει η ροή της ενηµέρωσης, σε ταχτά χρονικά διαστήµατα, ή και
ad hoc αν υπάρχει ανάγκη, κάποια επιτροπή θα ερµηνεύει και αξιολογεί την
ενηµέρωση, και θα ενηµερώνει την διεύθυνση η οποία και θα ενεργεί ανάλογα.

Η πληροφόρηση αυτή θα µπορεί να δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην
επιχείρηση ενω θα της επιτρέπει να «γνωρίζει» τί πρόκειται να συµβεί στο µέλλον και
να ενεργεί ανόλογα. Μια σειρά απο άλλα οφέλη είναι καλά να αναφερθούν στο
σηµείο αυτό. Τέτοια είναι η δυνατότητα βελτίωσης τιµολογιακής πολιτικής, η
καθιέρωση καλών πρακτικών και benchmarking και η επιβεβαιωση ή απόρριψη
φηµών που δυνατό να υπάρχουν στην αγορά.

Θα ολοκληρώσουµε τη σύντοµη αυτή αναφορά µας στο θέµα της σηµασίας της
πληροφόρησης για τις προθέσεις του ανταγωνισµού µε ένα παραλληλισµό απο το
πολύ πιο δηµοφιλές ανταγωνιστικό πεδίο του ποδοσφαίρου.

Σκεφτήκατε ποτέ πόσο πολύ πιο εύκολη θα ήταν η δουλειά του τερµατοφύλακα στην
προσπάθεια του να αποκρούσει ένα κτύπηµα πέναλτυ άν είχε τον τρόπο να γνωρίζει
που θα κτυπήσει το πέναλτυ ο αντίπαλος του ;

Ας δώσουµε λοιπόν τη σηµασία που αξίζει στο θέµα της δραστηριότητας της
παρακολούθησης του ανταγωνισµού !
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