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Περί αγορών 

 
Αναρωτηθήκαµε πριν από 5 

µήνες, τι νόηµα έχουν οι τεράστιες 

διαφηµιστικές δαπάνες στην αγορά 

της κινητής τηλεφωνίας. 

Ισχυριστήκαµε τότε ότι δεν 

δικαιολογούνται από την ήδη 

εντυπωσιακή διείσδυση των 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην 

αγορά, η οποία "πόσο ακόµη µπορεί 

να µεγαλώσει;". Είχαµε αποδώσει 

το φαινόµενο σε εκτόνωση λόγω 

έλλειψης κατεύθυνσης, φαντασίας 

και γενικά κινητήριας δύναµης στην 

αγορά των νέων τεχνολογιών. 

Οφείλουµε να παραδεχτούµε 

ότι κάναµε λάθος. Όχι διότι οι 

σκέψεις µας ήταν παράλογες, αλλά 

ακριβώς διότι σκεφτήκαµε µε τη 

λογική που υπαγορεύει ότι οι πάσης 

φύσεως πόροι δεν αξιοποιούνται 

σωστά όταν αποδίδονται σε µια 

αγορά χωρίς µεγάλα περιθώρια αύξησης, σύµφωνα µε την 

κοινή διαίσθηση. ∆εν λογαριάσαµε την φιλοσοφία της 

παγκοσµιοποίησης, µε βάση την οποία καµία τέτοια 

επιφύλαξη δεν δικαιολογείται. Και εξηγούµαστε. 

Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία αυτή, αν στην Ευρώπη ο 

µέσος όρος διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στον 

πληθυσµό είναι 50%, τότε αυτό το ποσοστό αποτελεί 

"λογική" επιδίωξη για όλες τις τοπικές αγορές, από το 

οποίο αυτές δεν µπορεί να εµφανίζουν µεγάλες 

αποκλίσεις. Αν στην Ελλάδα το σηµερινό ποσοστό είναι -

ας πούµε- 35%, τότε, λαµβανοµένων υπόψη και των 

απολύτων µεγεθών αλλά και του ότι πολλές επενδύσεις 

έχουν ήδη αποσβεστεί, δικαιολογείται "µια χαρά" ως 

στόχος το να πιάσουµε το 50% και τα µέσα που 

αποδίδονται στην επίτευξή του. Οι "τοπικές ιδιαιτερότητες" 

δεν επιτρέπονται, παρά µόνο αν πρόκειται για ακραίες 

καταστάσεις, όπως για παράδειγµα αυτή των 

Σκανδιναβικών χωρών όπου για το συγκεκριµένο 

παράδειγµα η απόκλιση είναι προς τα πάνω. 

Μπορεί κανείς να διαφωνεί µε αυτή τη λογική της 

ισοπέδωσης των ιδιαιτεροτήτων των αγορών και, διαµέσω 

αυτών, των πολιτισµών και εµείς ανήκουµε σε αυτούς που 

πράγµατι διαφωνούν. Ωστόσο, η διαφωνία αυτή δεν µας 

εµποδίζει να αναγνωρίσουµε όσα προαναφέραµε και 

µάλιστα και σε άλλες αγορές. ∆είτε την αγορά του 

αυτοκινήτου: "Πόσα ακόµη αυτοκίνητα µπορεί να 

πουληθούν" ώστε να δικαιολογείται η σηµερινή αναλογία 

(περίπου 1:2) των διαφηµίσεων αυτοκινήτων στην 

τηλεόραση; Απάντηση χωρίς τη λογική της 

παγκοσµιοποίησης: Ελάχιστα, εκτός εάν αλλάξουν πρώτα 

πάρα πολλά πράγµατα στους δρόµους, την υποδοµή, την 

εκπαίδευση και την οργάνωση της ζωής. Απάντηση 

σύµφωνα µε τη λογική της παγκοσµιοποίησης: τόσα, όσα 

χρειάζεται για να φτάσει η αναλογία πληθυσµού ανά 

αυτοκίνητο στη µέση τιµή της Ευρώπης. 

∆εν θα προχωρήσουµε τη συζήτηση στα λογικώς 

επόµενα "ναι µεν - αλλά" σχετικά µε τα αυτοκίνητα. Θα 

τονίσουµε, όµως, τη νέα φιλοσοφία εκτίµησης των στόχων 

για τα µεγέθη των αγορών, η οποία αγγίζει όλες περί την 

νέα οικονοµία αγορές. Σύµφωνα µε τη νέα αυτή 

φιλοσοφία, στην Ελλάδα υπάρχει τεράστιο περιθώριο για 

αύξηση των αγορών πιστωτικών καρτών, στεγαστικών 

δανείων, PDAs, συνδέσεων Internet και πάρα πολλών 

άλλων αγαθών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου και 

αυτού του οικιακού υπολογιστή. Και µάλιστα, όσο και να 

υποτιµούµε όσους δεν ασχολούνται µε "corporate 

computing" και δεν επιδιώκουν "µόνιµους δεσµούς µε τον 

πελάτη" ώστε η σχέση να έχει µέλλον, δεν µπορούµε παρά 

να αναγνωρίσουµε την εµπορική επιτυχία όσων πωλούν 

υπολογιστές ως αν ήταν συσκευές τηλεφώνου, για να µην 

πούµε ψυγεία. Μια µατιά σε πλήθος ερευνών που στην 

αγορά των οικιακών PC µας φέρνει τελευταίους στην 

Ευρώπη µε µεγάλη απόσταση από τον µέσο όρο, αρκεί για 

να υποψιάσει τον οποιονδήποτε.  

Επιχειρηµατικές ευκαιρίες; Μακροπρόθεσµες ίσως, 

πρόσκαιρες σίγουρα ναι. Η αντίληψη ενός περιττού 

υπολογιστή δεν κοστίζει το ίδιο µε την αντίληψη ενός 

περιττού αυτοκινήτου, µιας και ο υπολογιστής δεν 

κυκλοφορεί στους δρόµους. Άνοδος του βιοτικού 

επιπέδου; Σαφώς όχι, αν το µόνο που γίνει είναι η 

κατανάλωση. Η κατανάλωση, βέβαια, θα τονώσει την 

αγορά, η οποία (θεωρητικά) αποτελεί το όχηµα και όχι τον 

προορισµό της ευηµερίας του ανθρώπου. Αυτά ίσως να 

είναι "ψιλά γράµµατα" στα marketing plans, εµείς απλά τα 

αναφέρουµε. Αλήθεια, είπε κανείς τίποτε για αναταραχές 

στη Μέση Ανατολή και για "νέα τάξη"; 

... Μπορεί κανείς να 

διαφωνεί µε αυτή τη 

λογική της 

ισοπέδωσης των 

ιδιαιτεροτήτων των 

αγορών και, διαµέσω 

αυτών, των 

πολιτισµών και εµείς 

ανήκουµε σε αυτούς 

που πράγµατι 

διαφωνούν... 
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