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ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ  

Η εργασία αυτή είναι μια προσπάθεια κατανόησης της διαδικασίας σύστασης 

προΰπολογισμού μάρκετινγκ, των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τα στελέχη 

μάρκετινγκ για την εκπόνησή του, και των κανονιστικών μοντέλων που προσφέρει η 

πρόσφατη βιβλιογραφία για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος του συνολικού 

προΰπολογισμού, αλλά και της κατανομής του σε διαφόρων ειδών μονάδες 

κατανομής.  

Σύμφωνα με τις έρευνες που μελετήθηκαν, το πρόβλημα της βέλτιστης κατάρτισης 

και κατανομής προΰπολογισμού μάρκετινγκ είναι μια περίπλοκη διαδικασία, 

κυριαρχείται όμως στην πράξη από απλούς προΰπολογιστικούς κανόνες. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μεθόδου προΰπολογισμού είναι πολλοί και 

σχετίζονται με χαρακτηριστικά της εταιρίας, των προϊόντων και της αγοράς. Οι 

μέθοδοι κατάρτισης προΰπολογισμού που είναι πιο δημοφιλείς μεταξύ των 

επαγγελματιών είναι οι απλοϊκές ‘percentage of sale’ και ‘affordability’, ενώ από τις 

πιο εκλεπτυσμένες υπερισχύει η ‘objective and task’. Στην καθημερινή πρακτική 

χρησιμοποιούνται 2 με 3 μέθοδοι προΰπολογισμού μάρκετινγκ συνδυαστικά, ενώ οι 

μέθοδοι προΰπολογισμού με βάση τον ανταγωνισμό έχουν συνήθως 

συμπληρωματικό χαρακτήρα. Τέλος, τα κανονιστικά μοντέλα που συζητήθηκαν έχουν 

πολλαπλές θεωρητικές προσεγγίσεις, αφορούν τη βέλτιστη κατανομή μεταξύ πολλών 

διαφορετικών στοιχείων κατανομής (όπως διαφορετικά προϊόντα, αγορές, 

δραστηριότητες μάρκετινγκ), και έχουν ως βασική αρχή κατανομής τη σχετική 

αντίδραση ή ελαστικότητα των μεταβλητών αποτελέσματος στις αλλαγές των 

στοιχείων αυτών.  

Παρά τους περιορισμούς και τις αδυναμίες, τα συμπεράσματα που προέκυψαν, 

προσφέρουν μια εικόνα του πως λειτουργεί στην πραγματικότητα η προΰπολογιστική 

διαδικασία, ποια βοήθεια προσφέρεται από την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα στο 

θέμα αυτό, και κατά πόσο τα μοντέλα που προτείνονται είναι εφαρμόσιμα στην 

καθημερινή πρακτική. Όλα αυτά αποτελούν τις βάσεις για περαιτέρω έρευνα 

πληθώρας κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τον προΰπολογισμό μάρκετινγκ.
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Κεφάλαιο 1 
 

 

“Εισαγωγή” 
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11..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 

Κάθε χρόνο ξοδεύονται παγκοσμίως δισεκατομμύρια για τη διαφήμιση και τις 

υπόλοιπες δαπάνες επικοινωνίας των οργανισμών. Τα εργαλεία μάρκετινγκ 

συνεισφέρουν στη δημιουργία δυνατών brands, θωρακίζουν τις εταιρίες από τον 

κίνδυνο επιθέσεων του ανταγωνισμού και τις επιτρέπουν να διαπραγματεύονται με 

καλύτερα περιθώρια κέρδους. Έχουν, επίσης, μακροχρόνιες επιδράσεις στις 

πωλήσεις, επηρεάζοντας τη στάση των καταναλωτών και τις καταναλωτικές 

συνήθειες. Συνεισφέρουν δε σημαντικά στην προοπτική ανάπτυξης μελλοντικών  

εσόδων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την περίοδο παρατεταμένης ύφεσης που 

διανύουμε την τελευταία πενταετία.  

 

Σύμφωνα με τους Miles, White and Munilla (1997), ο προΰπολογισμός μάρκετινγκ 

είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα διοίκησης  και αποτελεί στοιχείο άμεσα 

συνδεδεμένο με την επιχειρηματική επιτυχία. Η σημασία αυτού του παράγοντα έχει 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της συνεχώς αυξανόμενης πίεσης του 

ανταγωνισμού και της μεγάλης αύξησης της δαπάνης μάρκετινγκ (Sheth and Sisodia, 

2002), έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 

 Θέματα όπως, οι μέθοδοι προΰπολογισμού της απόλυτης δαπάνης μάρκετινγκ και ο 

τρόπος κατανομής της δαπάνης αυτής σε στρατηγικό επίπεδο - μεταξύ διαφορετικών 

προϊόντων, κατηγοριών πελατών, αγορών - (Marketing Science Institute, 2010), η 

ανάγκη τεκμηρίωσης της παραγωγικότητας ή μη της επένδυσης στο μάρκετινγκ και οι 

τρόποι μέτρησης, ποσοτικοποίησης και βελτιστοποίησης της αξίας μιας τέτοιας 

επένδυσης (Rust et al, 2004), αποτελούν στις μέρες μας βασικά θέματα συζήτησης 

και η απάντησή τους αποτελεί τη νούμερο ένα πρόκληση των ανώτατων στελεχών και 

ερευνητών παγκοσμίως. 

 

Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί εδώ και χρόνια με μελέτες που αφορούν 

τον τρόπο ορισμού του προΰπολογισμού μάρκετινγκ από στελέχη μάρκετινγκ, 

κάνοντας έρευνες με ερωτηματολόγια  (Piercy, 1987 a/b; Hung and West, 1991; Miles 
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et al., 1997) και προσωπικές συνεντεύξεις με διευθυντές (Hooley and Lynch, 1985; Low 

and Mohr, 1999). Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών έδειξαν ότι μοντέλα σπάνια 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του βέλτιστου από πλευράς κερδοφορίας 

προΰπολογισμού. Αντίθετα, μια πιο συχνή εφαρμογή των μοντέλων προΰπολογισμού 

μάρκετινγκ είναι για την ανακατανομή κεφαλαίων μεταξύ των μέσων επικοινωνίας 

και των στοιχείων του μείγματος μάρκετινγκ με σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας της δαπάνης αυτής. Για το λόγο αυτό, η παλαιότερη βιβλιογραφία 

είναι αφιερωμένη σε μεγάλο βαθμό στην κατανομή του προΰπολογισμού 

επισημαίνοντας μάλιστα ότι η βελτίωση της κερδοφορίας από την καλύτερη 

κατανομή της δαπάνης μάρκετινγκ είναι πολύ μεγαλύτερη από το αποτέλεσμα που 

δίνει η προσπάθεια βελτιστοποίησης του συνολικού προΰπολογισμού (Tull et al., 

1986; Chintagunta, 1993). Ο κατάλληλος μηχανισμός βελτιστοποίησης μπορεί να 

οδηγήσει έναν οργανισμό στη δημιουργία καλύτερων αποτελεσμάτων μάρκετινγκ για 

συγκεκριμένο προΰπολογισμό, ή ακόμα και στη μείωση της υπάρχουσας δαπάνης 

μάρκετινγκ και την αποφυγή περιττών εξόδων. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα των 

αποφάσεων προΰπολογισμού μάρκετινγκ χωρίζεται σε δύο θεματολογίες έρευνας: 1) 

Στην περιγραφική (descriptive) έρευνα, η οποία ασχολείται με το πώς λαμβάνονταν 

και λαμβάνονται οι αποφάσεις προΰπολογισμού μάρκετινγκ στην καθημερινή 

πραγματικότητα των οργανισμών, και 2) στην κανονιστική (normative) έρευνα η 

οποία ασχολείται με την ανάπτυξη βέλτιστων κανόνων τους οποίους τα στελέχη των 

επιχειρήσεων θα πρέπει να ακολουθούν, κατά τη σύσταση του προΰπολογισμού 

μάρκετινγκ, στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 

Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η εξακρίβωση των διαφορετικών 

μεθόδων προΰπολογισμού μάρκετινγκ, τον τρόπο που σχετίζονται με τη διαδικασία 

λειτουργίας ενός οργανισμού και τις πραγματικές πρακτικές προΰπολογισμού που 

εφαρμόζει,  καθώς και η απομόνωση κάποιων παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόφαση επιλογής μιας ή συνδυασμού μεθόδων για τη σύσταση του 

προΰπολογισμού του. Επιπροσθέτως, γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης των βασικών 
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μοντέλων βελτιστοποίησης προΰπολογισμού μάρκετινγκ που μελετώνται από την 

νεότερη βιβλιογραφία, και των κανόνων βέλτιστης κατανομής μεταξύ διαφορετικών 

προϊόντων, καταναλωτών, μέσων επικοινωνίας, εργαλείων μάρκετινγκ,  αγορών, και 

σταδίων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Τελικός σκοπός είναι η κατανόηση του 

τρόπου σύστασης προΰπολογισμού μάρκετινγκ από τους σημερινούς επαγγελματίες 

αλλά και το πώς αυτή η διαδικασία (σύστασης και κατανομής) μπορεί να βελτιωθεί. 
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Κεφάλαιο 2 
 

 

“Μέθοδοι, Διαδικασίες και Παράγοντες επιρροής 

Προϋπολογισμού Μάρκετινγκ” 
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22..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 

Έρευνες μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων καταδεικνύουν ότι η σύσταση 

προΰπολογισμού μάρκετινγκ είναι μια περίπλοκή διαδικασία που επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες, κυριαρχείται όμως στην πράξη από απλούς προΰπολογιστικούς 

κανόνες, οι οποίοι μάλιστα συχνά αλληλεπικαλύπτονται, και μπορούν να χωριστούν 

σε λίγες βασικές κατηγορίες. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται 1) κάποιες από τις 

κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν τη σύσταση του προΰπολογισμού 

μάρκετινγκ, 2) οι  βασικές μέθοδοι προΰπολογισμού που χρησιμοποιούνται, αλλά και 

3) οι διαδικασίες που ακολουθούν τα στελέχη ενός οργανισμού, όσον αφορά την 

οργάνωση, για να καταλήξουν στο τελικό σχέδιο του προΰπολογισμού τους και πώς 

αυτές τον επηρεάζουν. Γίνεται επίσης μια σύντομη παράθεση της βιβλιογραφίας που 

αφορά τον προΰπολογισμό μάρκετινγκ. 

 

 

22..22  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  &&  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  

ΕΕΠΠΙΙΡΡΡΡΟΟΗΗΣΣ  
 

Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη βιβλιογραφία του παρελθόντος, μπορεί κανείς να 

επισημάνει τα εξής: Από τις πρώτες έρευνες το 1940 (Borden, 1942) μέχρι και τη 

δεκαετία του 70’ (San Augustine and Foley, 1975; Gilligan, 1977), οι μελέτες πάνω στις 

μεθόδους προΰπολογισμού μάρκετινγκ, που ακολουθούνταν από τους επαγγελματίες 

της εποχής, υποδείκνυαν στην πλειοψηφία τους την έλλειψη πολυπλοκότητας λόγω 

της κυριαρχίας βασικών εμπειρικών κανόνων στον τρόπο ορισμού του 

προΰπολογισμού. Μια δεκαετία μετά, το χάσμα μεταξύ πρακτικής και θεωρίας 

φαίνεται να μικραίνει (Lancaster and Stern, 1983; Patti and Blasko, 1981; Hooley and 

Lynch, 1985). Τη δεκαετία του 90΄η σύγκληση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής φαίνεται 

να είναι ακόμα μεγαλύτερη (Hung and West, 1991; Miles et al. 1997) επισημαίνοντας 

τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση πιο εκλεπτυσμένων μεθόδων όπως η μέθοδος ‘Στόχος 

και Καθήκον’ (objective and task method) και η ελάττωση της χρήσης πιο απλοϊκών 

μεθόδων όπως αυτή της ‘Ικανότητας Διάθεσης’ (affordability) και της ‘Ποσοστό επί 

των Πωλήσεων’ (percentage of sales), που μέχρι τότε κυριαρχούσαν. 
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 Στον Πίνακα 2.1 παραθέτουμε, με χρονολογική σειρά, μια σύνοψη παλαιότερων 

μελετών που πραγματεύονται θέματα που αφορούν τον προΰπολογισμό 

μάρκετινγκ/διαφήμισης, επισημαίνοντας το χρόνο δημοσίευσης, το συγγραφέα, το 

δείγμα και τα βασικά ευρήματα κάθε έρευνας.  
 

SSuummmmaarriieess  ooff  kkeeyy  ssttuuddiieess  iinn  AAddvveerrttiissiinngg  BBuuddggeett  
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      See West and Crouch (2007) 
 

      Πίνακας 2.1: Βασικές μελέτες μεθόδων προΰπολογισμού 

      Στον παραπάνω πίνακα μπορούν να προστεθούν οι πιο πρόσφατες έρευνες των West and Crouch    

      (2007), West and Prendergast (2009), Fischer and Nils (2011).  

 

 

 

Κάποια από τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να αποκομίσει από τις παραπάνω 

έρευνες, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μεθόδου 

προΰπολογισμό μάρκετινγκ ενός οργανισμού, ταξινομήθηκαν στις παρακάτω πέντε 

γενικές κατηγορίες, οι οποίες βασίζονται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και της 

αγοράς για τα οποία γίνεται ο προΰπολογισμός, το μέγεθος του οργανισμού, την 

κερδοφορία και την απόδοσή του, τη δομή του οργανισμού και τα κέντρα 

αποφάσεων: 
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2.2.1 Παράγοντες επιρροής με βάση τα Χαρακτηριστικά Προϊόντος- Αγοράς 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών (San Augustine and Foley, 1975; Gilligan, 1976 and 

1977; Blasko and Patti, 1984; Hooley and Lynch, 1985) έδειξαν ότι  (B2C) διαφημιστές 

χρησιμοποιούν πιο εκλεπτυσμένες μεθόδους προΰπολογισμού από (B2B) 

διαφημιστές. Κάποιες άλλες έρευνες έδειξαν ότι αυτός ο παράγοντας παίζει μικρό 

ρόλο (Lynch and Hooley, 1987; 1989; 1990). Oι Fairhurst et al. (1996) συνέκριναν τους 

τομείς αγαθών και υπηρεσιών και συμπέραναν ότι η μέθοδος που χρησιμοποιείται σε 

μεγαλύτερο βαθμό, και στις δύο περιπτώσεις, είναι η ‘Ποσοστό επί των πωλήσεων’ 

(percentage of sales), σε συνδυασμό με το benchmarking του ανταγωνισμού. Σε 

παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και ο Ramaseshan (1990). Σύμφωνα με τους 

Predergast, West and Shi (2006), η επιρροή της Δύσης βοηθάει στην υιοθέτηση πιο 

εκλεπτυσμένων μεθόδων προΰπολογισμού στην Κίνα. Σύμφωνα με τους West and 

Crouch (2007), η πολυπλοκότητα των μεθόδων προΰπολογισμού στην Αυστραλία έχει 

μικρές διαφορές σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική. Οι Gijsenberg, 

Maarten, et al. (2009) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μάρκες που δαπανούν 

μεγάλα ποσά για διαφήμιση, συνεχίζουν να το κάνουν και για τα νέα τους προϊόντα, 

ενώ αυτές με μικρή διαφημιστική δαπάνη, συνεχίζουν στην πλειοψηφία την ίδια 

τακτική σε όλα τα προϊόντα (νέα ή παλαιά) γιατί πολύ πιθανόν δεν έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερα. Η επιρροή του ανταγωνισμού δεν φάνηκε 

επίσης να τους επηρεάζει. Στη συνέχεια όμως, οι Fischer and Nils (2011) συμπέραναν 

ότι ο κύκλος ζωής προϊόντων αλλά και η θέση της εταιρίας στην αγορά δεν επηρεάζει 

την επιλογή μεθόδου προΰπολογισμού.  

 

 

 

 2.2.2  Παράγοντες επιρροής με βάση το Μέγεθος του Οργανισμού 

Οι Patti and Blasko (1981), Hooley and Lynch (1985), Lynch and Hooly (1987) και Hung 

and West (1991) συμπέραναν ότι μεταξύ των μεγάλων διαφημιστών υπερισχύει η 

μέθοδος ‘Στόχος και Καθήκον’ (objective and task method). Η πιο πρόσφατη έρευνα 

των Cheong, Kim και Kim (2013) έδειξε ότι μεταξύ άλλων παραγόντων, το μέγεθος της 

εταιρίας επηρεάζει το επίπεδο αποκέντρωσης της διαδικασίας σύστασης 
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προΰπολογισμού και κατ’ επέκταση το ίδιο το μέγεθος του προΰπολογισμού και τον 

τρόπο κατανομής του.  Αντίθετα, η έρευνα του Lynch and Hooley (1989) έδειξε ότι 

υπάρχουν λίγες διαφορές μεταξύ των μεθόδων προΰπολογισμού που να οφείλονται 

στο μέγεθος της εταιρίας. Επομένως, η επιρροή του παράγοντα μεγέθους δεν είναι 

ξεκάθαρη.  

 

 

 2.2.3  Παράγοντες επιρροής  με βάση την Απόδοση - Κερδοφορία 

Οι Hooley and Lynch (1985), Lynch and Hooley (1989) βρήκαν ενδείξεις ότι το ύψος της 

κερδοφορίας ενός οργανισμού είναι ανάλογο με το επίπεδο πολυπλοκότητας των 

μεθόδων προΰπολογισμού που χρησιμοποιεί. Αντίθετη άποψη είχαν οι Hung and 

West (1991). Οι Prendergast, West and Shi (2006) επισημαίνουν ότι οι εταιρίες που 

έχουν την τάση να προσαρμόζουν τη μέθοδο προΰπολογισμού τους ανάλογα με το 

επίπεδο κερδοφορίας τους, χρησιμοποιούν γενικά πιο πολύπλοκες μεθόδους 

προΰπολογισμού. Ένα σχετικά νεότερο ρεύμα ερευνών βασίζεται στην εφαρμογή 

άλλων θεωριών (agency theory) στις μεθόδους σύστασης προΰπολογισμού 

μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τους Kissan and Richardson (2002), όσο η ιδιοκτησία 

μεγαλώνει, τόσο η δαπάνη για διαφήμιση αρχικά μειώνεται, μετά αυξάνει και τελικά 

μειώνεται πάλι (U shape). Λίγα χρόνια αργότερα ο Supanvanij (2005) μελέτησε την 

συμπεριφορά των CEO σε σχέση με τον προΰπολογισμό μάρκετινγκ και συμπέρανε τα 

ακόλουθα : Οι νεοδιορισθέντες CEOs και αυτοί που έχουν οικονομικό όφελος από την 

καλή μακροχρόνια πορεία της εταιρίας, πιθανώς να ξοδέψουν λιγότερα για 

διαφήμιση απ’ ότι οι παλαιότεροι CEOs και αυτοί που το οικονομικό τους όφελος 

συνδέεται με τα έσοδα της εταιρίας, το μισθό και τα bonus. Τέλος, οι Cohen, 

Mashruwala and Zach (2009) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρίες που είναι 

στα ώριμο στάδιο του κύκλου ζωής τους, αυξάνουν τη διαφημιστική δαπάνη για να 

φτάσουν τους στόχους εσόδων τους, ενώ άλλες για τον ίδιο λόγο αυξάνουν τον 

προΰπολογισμό μάρκετινγκ στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους.   
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 2.2.4  Παράγοντες επιρροής με βάση τη Δομή του Οργανισμού 

Μελέτες, εκτός από αυτή του Parry et al. (1991), έχουν δείξει ότι όσο μεγαλύτερη είναι 

η επιρροή και ο έλεγχος της ανώτατης διοίκησης σε έναν οργανισμό τόσο πιο πιθανό 

είναι οι μέθοδοι προΰπολογισμού που ακολουθούνται να είναι λιγότερο 

εκλεπτυσμένοι και πιθανώς πιο πρόχειρα σχεδιασμένοι (West and Crouch, 2007). 

Πρόσφατα, οι West and Prendergast (2009) ερεύνησαν τις μεθόδους 

προΰπολογισμού μάρκετινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη σχέση τους με το ρίσκο. 

Βασιζόμενη στη θεωρία προοπτικής (prospect theory) που αναφέρει ότι μάνατζερ και 

ιδιοκτήτες έχουν αντίθετη άποψη για το ρίσκο, συμπέραναν ότι το ρίσκο και η 

πολυπλοκότητα των προΰπολογιστικών μεθόδων είναι αντίθετα σχετιζόμενα μεγέθη, 

ενώ ο βασικός λόγος για την έλλειψη συναίνεσης στο επίπεδο πολυπλοκότητας των 

προΰπολογιστικών μεθόδων οφείλεται στο γεγονός ότι οι μέτοχοι  που ασχολούνται 

με τον προΰπολογισμό μάρκετινγκ ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο με πολιτιστικές 

νόρμες, προσωπικότητες, πρόσβαση σε υποστηρικτικά δεδομένα, πολιτικές και 

πρακτικές, παρά με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων.  

 

 

2.2.5  Παράγοντες επιρροής με βάση τα Κέντρα Αποφάσεων 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα στελέχη μάρκετινγκ είναι υπεύθυνα για τη σχεδίαση και 

κατανομή του προΰπολογισμού μάρκετινγκ ενώ ο ρόλος των ανώτατων στελεχών 

περιορίζεται κυρίως στον έλεγχο και την επικύρωση του (San Augustine and Foley, 

1975; Piercy, 1987a; West and Hung, 1993). Ο βασικός ρόλος του χρηματοοικονομικού 

τμήματος είναι η κατανομή του προΰπολογισμού, αλλά έχει βρεθεί ότι είναι επίσης 

σημαντικό για τον έλεγχο, την έγκριση αλλά και την ενημέρωση της πορείας του. 

Σύμφωνα με τους West and Hung (1993) η επίτευξη του μεγαλύτερου επιπέδου 

πολυπλοκότητας των μεθόδων προϋπολογισμού είναι εφικτή όταν η ανώτατη 

διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο, το τμήμα χρηματοοικονομικών για την 

κατανομή, και τα στελέχη μάρκετινγκ βοηθούν στον σχεδιασμό του προΰπολογισμού. 

Συμπεραίνουν επίσης ότι όσο μεγαλύτερη εξουσία και εχεμύθεια ανατίθεται στο 
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προσωπικό μάρκετινγκ, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα χρησιμοποίησης πιο 

εκλεπτυσμένων μεθόδων. Τέλος, στη μελέτη των Cheong, Kim and Kim (2013) το 

επίπεδο αποκέντρωσης των αποφάσεων προΰπολογισμού, δηλαδή το επίπεδο 

συμμετοχής των ατόμων που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

στρατηγικής μάρκετινγκ στις τελικές αποφάσεις, θεωρείται σημαντικός παράγοντας 

επιρροής του μεγέθους του προΰπολογισμού και της κερδοφορίας της εταιρίας.  

 

Συνοψίζοντας, η επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων για τη σύσταση του 

προΰπολογισμού μάρκετινγκ παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του μεγέθους 

του προΰπολογισμού και συνδέεται με διάφορους επεξηγηματικούς παράγοντες που 

σχετίζονται με την εταιρία, την αγορά, και το προϊόν (Piercy, 1987a; 1987b; Hung and 

West, 1991). Επίσης, από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι, υπάρχουν ενδείξεις 

ότι οι διαφημιστές που απευθύνονται σε καταναλωτές (B2C), οι μεγάλες εταιρίες, 

όσοι έχουν καλές επιδώσεις και όσοι βρίσκονται σε ανεπτυγμένες οικονομίες 

ακολουθούν πιο πολύπλοκες μεθόδους προΰπολογισμού. Επιπροσθέτως, όσο 

μεγαλύτερη η διαφημιστική εμπειρία των στελεχών και η ανάγκη προσαρμογής του 

προΰπολογισμού με την κερδοφορία, τόσο μεγαλύτερο το επίπεδο πολυπλοκότητας 

των μεθόδων σύστασης προΰπολογισμού που επιλέγουν (Pendergast and Shi, 2006) 

και όσο μεγαλύτερη η κερδοφορία, τόσο μεγαλύτερη η πολυπλοκότητα των μεθόδων 

προΰπολογισμού (West and Crouch, 2007).  

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πέρα από τις ενδείξεις που προκύπτουν από τις 

διάφορες μελέτες, όσες φορές επιχειρήθηκε από επιστήμονες η απομόνωση 

συγκεκριμένων παραγόντων επιρροής, εκτός εργαστηριακών συνθηκών, η 

προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής (Paul, 2007). Παρόλα αυτά, οι  μελέτες αυτές των 

παραγόντων στους οποίους βασίζονται συγκεκριμένες μέθοδοι προΰπολογισμού 

διαφήμισης (Hammer-Lloyd and Kennedy, 1981; Piercy, 1986), χρησιμοποιούνται ως 

βάση για περαιτέρω έρευνα. 
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22..33  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  
 

Υπάρχει πληθώρα μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύσταση ενός 

προΰπολογισμού μάρκετινγκ οι οποίες χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες. Η 

παρακάτω ταξινόμηση των κατηγοριών αυτών έγινε σύμφωνα με το επίπεδο 

πολυπλοκότητάς τους από τη λιγότερο προς την περισσότερο περίπλοκη κατηγορία 

(βλέπε Piercy, 1987b; West and Hung, 1993; Prendergast, West and Shi, 2006; West 

and Crouch, 2007). Η σειρά κατάταξης βασίζεται στη γενική κατάταξη των κατηγοριών 

όπως είναι αποδεκτή από τη βιβλιογραφία.  

 

(1) Μέθοδοι Κρίσεως  (Judgment methods): 

 τι μπορώ να διαθέσω, αυθαίρετης επιλογής  (affordable, arbitrary) 

(2) Μέθοδοι με βάση τον Ανταγωνισμό (Competitor-based methods): 

 απόλυτο, σχετικό  (absolute, relative) 

(3) Μέθοδοι με βάση τις Πωλήσεις (Sales-based methods): 

προηγουμένου έτους, προσδοκώμενες, μοναδιαίες (last year’s, anticipated, unit) 

(4) Μέθοδοι Μετρήσεων (Measurement methods) 

         επαυξήσεως, ROI, ποσοτικών μοντέλων (incremental, ROI, quantitative models) 

   (5) Στόχος και Καθήκον (Objective and Task method) 

 

 

Στον Πίνακα 2.2 μπορούμε να δούμε τις βασικές κατηγορίες μεθόδων 

προΰπολογισμού μάρκετινγκ, με μια σύντομη περιγραφή τους, όπως διατυπώθηκαν 

από τους Belch and Belch (2004). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καθημερινή πρακτική 

χρησιμοποιούνται κατά μέσω όρο 2 με 3 μέθοδοι προΰπολογισμού ταυτόχρονα και 

συνδυαστικά (West and Hung, 1993; Prendergast, West and Shi, 2006). 
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BBuuddggeettaarryy  MMeetthhooddss  

     Πίνακας 2.2: Βασικές κατηγορίες μεθόδων προΰπολογισμού  

 

 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  “Μέθοδοι Κατάρτισης & Μοντέλα 
Executive MBA  Κατανομής Προϋπολογισμού Μάρκετινγκ” 
 

 

 

 

18 
 

 

2.3.1  Μέθοδοι Κρίσεως : 

Αυτή η κατηγορία αφορά μεθόδους που βασίζονται στην κρίση της διοίκησης, είναι 

λιγότερο πολύπλοκες και αντανακλούν τις πολιτικές επιρροές των στελεχών μέσα σε 

ένα οργανισμό (Fischer and Nils, 2011). Ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των μικρών 

εταιριών είναι η μέθοδος της αυθαίρετης επιλογής (arbitrary method) η οποία 

βασίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία της διοίκησης. Για το λόγο αυτό, οι αποφάσεις 

που αφορούν τον προΰπολογισμό δέχονται μεγάλες επιρροές από τα ανώτερα 

στελέχη (Piercy, 1986). Μια εξίσου απλή μέθοδος που όμως αποτελεί βελτίωση της 

παραπάνω είναι αυτή που βάζει ως κανόνα για τον περιορισμό του προΰπολογισμό 

μάρκετινγκ τους πόρους που μπορεί να διαθέσει μια εταιρία για το μάρκετινγκ 

(affordability method) αφού έχει καλύψει όλες τις άλλες οικονομικές της ανάγκες 

(κόστος παραγωγής, κόστος διάθεσης κλπ.). Μελέτες του παρελθόντος έχουν δείξει 

ότι η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μεταξύ των μικρών και των 

βιομηχανικών εταιριών (Bigné, 1995). Οι Hung and West (1991), μάλιστα, ισχυρίζονται 

ότι η ‘affordability method’, όσο απλοϊκή και να είναι, δεν πρόκειται ποτέ να 

εγκαταλειφθεί πλήρως γιατί όλες οι εταιρίες πρέπει να έχουν υπόψη τους αν ο 

προΰπολογισμός τους είναι εφικτός.  

Μια ακόμα μέθοδος κρίσης, που επιτρέπει στα στελέχη μάρκετινγκ τη χρησιμοποίηση 

μοντέλων στη διαδικασία αποφάσεων, είναι η ‘decision calculus’. Κατά την εφαρμογή 

αυτής της μεθόδου, ο ερευνητής αποσυνθέτει ένα περίπλοκο πρόβλημα σε 

μικρότερα, πιο απλά στοιχεία. Στη συνέχεια το στέλεχος καλείται να δώσει 

απαντήσεις για κάθε στοιχείο χωριστά, χρησιμοποιώντας την κρίση του. Τέλος, ο 

ερευνητής  συνθέτει όλες της απαντήσεις χτίζοντας ένα μοντέλο που επιλύει το πιο 

σύνθετο πρόβλημα. 

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η, όχι και τόσο γνωστή, μέθοδος του ‘Προηγούμενου 

Προϋπολογισμού’ (previous budget method). Σε αυτήν την περίπτωση, ο 

προΰπολογισμός της επόμενης χρονιάς σχεδιάζεται ανάλογα με αυτούς των 

προηγούμενων ετών, εκθέτοντας έτσι τη δύναμη της διοίκησης του αντίστοιχου 
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τμήματος. Μπορεί σε πολλές εταιρίες να μην είναι επίσημα αναγνωρίσιμη μέθοδος, 

όμως συχνά ο προΰπολογισμός της προηγούμενης χρονιάς θεωρείται η απαρχή για 

τον σχεδιασμό του επόμενου με αποτέλεσμα να τον επηρεάζει σημαντικά (Swerdlow 

and Blessios, 1993; Farris, Shames and Reibstein, 1998; Low and Mohr, 1999). 

 

2.3.2  Μέθοδοι με βάση τον Ανταγωνισμό : 

Είναι συχνά χρήσιμο για έναν οργανισμό, παράλληλα με την προσπάθεια διατήρησης 

των δικών του στόχων, να  συγκρίνει τη δική του δαπάνη μάρκετινγκ με αυτή του 

ανταγωνισμού. Η μέθοδοι προΰπολογισμού με βάση των ανταγωνισμό εστιάζουν 

στην προσπάθεια διατήρησης του μεριδίου αγοράς προσαρμόζοντας τον 

προΰπολογισμό μάρκετινγκ ανάλογα με τις κινήσεις του ανταγωνισμού (τις ήδη 

γνωστές αλλά και αναμενόμενες). Η πιο συνηθισμένη μέθοδος αυτής της κατηγορίας 

είναι αυτή της ‘Ανταγωνιστικής Ισοτιμίας’ (competitive parity method), η οποία 

προτείνει μια κατανομή προΰπολογισμού ανάλογη της ανταγωνιστικής επένδυσης 

μάρκετινγκ. Παρόμοια μέθοδος είναι και η ‘Μερίδιο Φωνής’ (share of voice method) 

η οποία εστιάζει στη διατήρηση σταθερού μεριδίου φωνής στην αντίστοιχη αγορά 

που δραστηριοποιείται η εταιρία. Οι μέθοδοι αυτοί βασίζονται στην παραδοχή ότι σε 

μια αγορά σταθερού μεγέθους, ότι κερδίζει μια εταιρία σε μερίδιο αγοράς το χάνουνε 

οι υπόλοιπες του κλάδου (zero-sum competition) (Yoo and Mandhachitra, 2003). 

Επομένως, ο στόχος της δαπάνης μάρκετινγκ κάθε εταιρίας είναι να εξουδετερώσει ή 

να μειώσει τη δραστηριότητα μάρκετινγκ του ανταγωνισμού. 

 

Το βασικό πλεονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι ότι επιτρέπουν την άμεση 

αντίδραση σε κινήσεις του ανταγωνισμού και την αποφυγή πολέμων μάρκετινγκ 

(Lilien, Kotler and Moorthy 1992, 279). Το βασικό μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι τα 

χαρακτηριστικά των εταιριών ενός κλάδου συχνά έχουν μεγάλες διαφορές και άρα το 

αποτέλεσμα του προΰπολογισμού μάρκετινγκ διαφέρει πολύ από εταιρία σε εταιρία. 

Σύμφωνα με τον Bigné (1995), οι μέθοδοι προϋπολογισμού με βάση τον ανταγωνισμό 

έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Με βάση την υπόθεση αυτή, θεωρούμε ότι έχουν 
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μικρότερη επιρροή στον τελικό προΰπολογισμό σε σχέση με άλλες μεθόδους (πχ. 

μέθοδοι προΰπολογισμού με βάση τις πωλήσεις) (Fischer and Nils, 2011). 

 

  

2.3.3  Μέθοδοι με βάση τις Πωλήσεις : 

Αυτή η κατηγορία μεθόδων προΰπολογισμού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι μεταξύ 

των εταιριών (π.χ. Patti and Blasko, 1981). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, ο 

προΰπολογισμός μάρκετινγκ καθορίζεται ανάλογα με τις ιστορικές ή τις 

προσδοκώμενες πωλήσεις ενός προϊόντος. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση αυτής της 

μεθόδου είναι το ‘Ποσοστό επί των Πωλήσεων’ (percentage of sales) με την οποία ο 

προΰπολογισμός ορίζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων του παρελθόντος (πχ της 

προηγούμενης χρονιάς) ή ως ποσοστό των αναμενόμενων πωλήσεων του μέλλοντος 

(π.χ. της επόμενης χρονιάς). 

Οι μέθοδοι αυτοί έχουν πολλά πλεονεκτήματα, πράγμα που εξηγεί τη δημοτικότητά 

τους. Οι λύσεις που προτείνουν είναι πολύ εύκολα κατανοητές. Επίσης, συνδέουν τη 

δαπάνη μάρκετινγκ με το ποσοστό πωλήσεων και άρα το κέρδος. Αυτό διευκολύνει τα 

χρηματοοικονομικά στελέχη εταιριών με περιορισμένους πόρους να εξασφαλίζουν 

ότι δεν θα υπάρχει κάποια υπερβολή στα έξοδα (Fischer and Nils, 2011) και να 

συνδέσουν τους στόχους πωλήσεων με τον προΰπολογισμό μάρκετινγκ. Τέλος, μπορεί 

να οδηγήσουν σε κάποιου είδους σταθερότητα  στον κλάδο, αν χρησιμοποιούνται και 

από τον ανταγωνισμό (Aaker and Myers, 1982). 

Δύο σημαντικά ελαττώματα των μεθόδων αυτών είναι τα ακόλουθα. Εφόσον ο 

προΰπολογισμός μάρκετινγκ εξαρτάται από τις πωλήσεις, η δαπάνη μάρκετινγκ είναι 

μικρότερη σε περίοδο οικονομικής κρίσης ή όταν η εταιρία ή το προϊόν είναι λιγότερο 

πετυχημένο. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη για 

μεγαλύτερη στήριξη με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και βελτίωση του περιθωρίου 

κέρδους και όχι περικοπή δαπανών, διαφορετικά το αποτέλεσμα είναι η μελλοντική 

κατάρρευση των πωλήσεων και της ίδιας της εταιρίας (Andras and Srinivasan, 2003; 

Srinivasan et al., 2005; Tellis and Tellis, 2009; Sidhanta and Chakrabarty, 2010; 
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Cheong, Kim and Kim, 2013; Kim and Joo, 2013; Erfani and Kheiry, 2013). Το φαινόμενο 

αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο για προϊόντα όπως τα αναλώσιμα καταναλωτικά αγαθά, 

οι πωλήσεις των οποίων εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τη δαπάνη 

μάρκετινγκ. Ως αποτέλεσμα, έρευνες έχουν δείξει ότι οι κλάδοι αυτών των προϊόντων 

δεν στηρίζουν τον προΰπολογισμό μάρκετινγκ στις πωλήσεις του παρελθόντος 

(Swerdlow and Blessios, 1993).  

Το δεύτερο ελάττωμα της κατηγορία των μεθόδων προΰπολογισμού που βασίζονται 

στις πωλήσεις είναι το πρόβλημα προσαρμογής τους σε περίπτωση δυναμικών 

καταστάσεων όπως είναι η εισαγωγή νέου προϊόντος, η επανατοποθέτηση και η 

αντίδραση σε κάποια κίνηση του ανταγωνισμού (Fischer et al., 2011). Έτσι, 

υποδεικνύουν υπερβολικές δαπάνες για μεγάλα, καθιερωμένα προϊόντα και αντίθετα 

πολύ μικρή  δαπάνη μάρκετινγκ για προϊόντα που βρίσκονται στη φάση της 

εισαγωγής στην αγορά και έχουν ανάγκη τη στήριξη της διαφήμισης για να 

ανεβάσουν την αναγνωρισιμότητά τους.  

 

2.3.4 Μέθοδοι Μετρήσεων : 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν μέθοδοι προΰπολογισμού που βασίζονται σε 

μαθηματικά μοντέλα, σχεδιασμένα με βάση ιστορικά δεδομένα μάρκετινγκ, τα οποία 

ακολουθώντας κάποιους κανόνες που αφορούν την μεγιστοποίηση του κέρδους, 

προτείνουν τον βέλτιστο προΰπολογισμό. Τέτοιες μέθοδοι είναι η μέθοδος 

επαυξήσεως (incremental method), η μέθοδος της απόδοσης των επενδύσεων (ROI 

method) και άλλες ποσοτικές μέθοδοι (quantitative methods). Βασικό χαρακτηριστικό 

αυτών των μεθόδων είναι το πολύ καλό θεωρητικό υπόβαθρο, η μεγάλη ευελιξία 

αλλά και η δυσκολία στη χρήση, γι’ αυτό και αποφεύγονται από ένα μεγάλο μέρος 

των επαγγελματιών (West, 1995; Fairhurst et al., 1996; Low and Mohr, 1999;). Ένα 

ακόμα πρόβλημα με πολλά μοντέλα αυτού του είδους είναι η αδυναμία παραγωγής 

μιας ξεκάθαρης λύσης. Για τα μοντέλα αυτά γίνεται εκτενής αναφορά στο επόμενο 

κεφάλαιο. 
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2.3.5  Μέθοδος ‘Objective and Task’ : 

Είναι η πιο σημαντική από τις μεθόδους προΰπολογισμού που εστιάζουν στην 

μεγιστοποίηση του κέρδους. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η δαπάνη μάρκετινγκ 

ορίζεται ανάλογα με τα καθήκοντα (tasks) που απαιτούνται για να πετύχει ο 

οργανισμός τους στόχους μάρκετινγκ (objectives) που ορίζει η διοίκηση (Lilien and 

Little 1976; Aaker and Myers 1982) και, κατά κανόνα, αφορούν είτε τις πωλήσεις είτε 

το επικοινωνιακό κομμάτι της εταιρίας. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι 

στόχοι που ορίζει η διεύθυνση ενός οργανισμού ως στόχους μάρκετινγκ μπορεί να 

είναι οι πωλήσεις, το μερίδιο αγοράς, οι αναγνωρισιμότητα κ.α. (Reinecker and 

Reibstein, 2002). Ο βασικός στόχος όμως πάντα παραμένει η μεγιστοποίηση του 

κέρδους.  

Η μέθοδος ‘Task and Objective’ είναι η πιο εξελιγμένη και πιο στρατηγική μέθοδος 

γιατί συνδέει άμεσα τον προΰπολογισμό μάρκετινγκ με το τι περιμένει ο οργανισμός 

να πετύχει από τη δαπάνη αυτή. Σύμφωνα με τους Frey and Halerman (1970), το 

σημαντικότερο μειονέκτημά της είναι η δυσκολία στο να εξηγήσει κανείς τον τρόπο 

που θα προσδιορίσει το μέγεθος της επένδυσης μάρκετινγκ που είναι απαραίτητος 

για να πετύχει τον προτεινόμενο στόχο, είναι όμως χωρίς αμφιβολία η μέθοδος που 

μεταφράζει με τον καλύτερο τρόπο τη φύση της διαφήμισης ως μεταβλητή που 

λειτουργεί για την επιτυχία των στόχων του πλάνου μάρκετινγκ. 

Κάνοντας μια σύνοψη των συμπερασμάτων που προκύπτουν από μελέτες του 

παρελθόντος πάνω στις μεθόδους προΰπολογισμού που χρησιμοποιούνται από τους 

επαγγελματίες για την σύσταση του προΰπολογισμού μάρκετινγκ (Bigné, 1995; Fischer 

and Nils, 2011), καταλήγουμε στα εξής: 1) Στην καθημερινή πρακτική 

χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο 2 με 3 μέθοδοι προΰπολογισμού ταυτόχρονα και 

συνδυαστικά. 2) Από τη δεκαετία του 70΄ μέχρι και πρόσφατα ο μεγαλύτερος αριθμός 

επιχειρήσεων προτιμά να χρησιμοποιεί μεθόδους προΰπολογισμού με βάση το 

ποσοστό πωλήσεων όπως η  μέθοδος ‘Percentage of Sale’ αλλά και η απλοϊκή 

‘Affordability method’. 3) Από τη δεκαετία του 80΄ και μετά παρατηρείται μια στροφή 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  “Μέθοδοι Κατάρτισης & Μοντέλα 
Executive MBA  Κατανομής Προϋπολογισμού Μάρκετινγκ” 
 

 

 

 

23 
 

στις πιο εξελιγμένες και  πολύπλοκες μεθόδους προΰπολογισμού με κυρίαρχή την 

‘Task and Objective’. Υπάρχουν όμως και πρόσφατες μελέτες που είναι αντίθετες σε 

αυτή την υπόθεση (πχ. Francois, 2003; West and Crouch, 2007), ενώ άλλες 

υποδεικνύουν ότι ο τρόπος που χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή είναι συχνά 

λανθασμένος (Martenson, 1989).  4) Οι μέθοδοι προΰπολογισμού που βασίζονται 

στον ανταγωνισμό είναι λιγότερο διαδεδομένη και έχουν συνήθως συμπληρωματικό 

χαρακτήρα. 

Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι οι μελέτες αυτές βασίζονται σε πληροφορίες που 

δίνουν στελέχη εταιριών που ανήκουν σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, με συχνά 

διαφορετική ατζέντα, και για το λόγο αυτό, είναι εκτεθειμένες σε υψηλή 

πληροφοριοδοτική προκατάληψη. Επίσης, κάθε έρευνα ακολουθεί διαφορετική 

μεθοδολογία στη συλλογή δεδομένων, στο σχεδιασμό της και στην επιλογή του 

δείγματος με αποτέλεσμα την εξαγωγή συχνά ανομοιογενών συμπερασμάτων που 

είναι δύσκολο να συγκριθούν (Fischer and Nils, 2011). Τέλος, εφόσον οι εταιρίες 

χρησιμοποιούν πολλές μεθόδους προΰπολογισμού ταυτόχρονα, η διαδικασία 

αποφάσεων γίνεται περίπλοκη και αυτό δυσκολεύει την αναγνώριση της επίδρασης 

κάθε κανόνα στον τελικό προΰπολογισμό (Bigné, 1995). 

 

 

 

22..44  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  
 

 

Εκτός από την κατηγοριοποίηση με βάση τις διαφορετικές μεθόδους σύστασης 

προΰπολογισμού, έχει προταθεί από τη βιβλιογραφία και ένας δεύτερος τρόπος 

κατηγοριοποίησης της προΰπολογιστικής διαδικασίας. Η κατηγοριοποίηση αυτή 

βασίζεται στην οργανωτική δομή κάθε οργανισμού, και πιο συγκεκριμένα στην 

διαδικασία αποφάσεων που ακολουθείται (Miles, White and Munilla, 1997; Belch and 
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Belch, 2001). Οι πέντε πιο συνηθισμένες διαδικασίες λήψης προΰπολογιστικών 

αποφάσεων μάρκετινγκ είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Διαδικασία ‘Bottom-Up’ 

 Οι αποφάσεις λαμβάνονται καθαρά από το τμήμα μάρκετινγκ. 

 

2. Διαδικασία ‘Bottom-Up/Top-Down’ 

 Οι αποφάσεις ξεκινούν από το τμήμα μάρκετινγκ, τροποποιούνται από τον 

 CEO και τα ανώτερα στελέχη και τελικά καταλήγουν στα στελέχη μάρκετινγκ 

 για την τελική έγκριση. 

 

3. Διαδικασία ‘Top-Down’ 

 Οι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από τον CEO και τα ανώτερα 

 στελέχη. 

 

4. Διαδικασία ‘Top-Down/Bottom-Up 

 Οι αποφάσεις ξεκινάνε από τον CEO και τα ανώτερα στελέχη και 

 τροποποιούνται από το τμήμα μάρκετινγκ. 

 

5. Διαδικασία ‘Committee’ 

 Οι αποφάσεις λαμβάνονται από επιτροπή που αντιπροσωπεύει όλους. 

 

Στη διαδικασία ‘Top-down’, η πρωτοβουλία των αποφάσεων προΰπολογισμού 

επαφίεται στα ανώτερα στελέχη διοίκησης και σε διαφόρων τύπων επιτροπές με λίγη 

ή και καμία συνεισφορά από τα άτομα που χειρίζονται καθημερινά τα σχέδια 

μάρκετινγκ (Piercy, 1987a,1987b). Αντιθέτως, στην ‘Bottom-up’ διαδικασία, η 

πρωτοβουλία των αποφάσεων είναι υπόθεση του τμήματος μάρκετινγκ και 

περιλαμβάνει περισσότερες διαπραγματεύσεις και επικοινωνία μεταξύ ανώτερων 

στελεχών και στελεχών μάρκετινγκ, με αποτέλεσμα, σε αυτή τη διαδικασία, τα άτομα 

που ανήκουν στα κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας ενός οργανισμού να έχουν 

μεγαλύτερη επιρροή στις τελικές αποφάσεις του προΰπολογισμού (Hung and West, 

1991).  

Οι μέθοδοι προΰπολογισμού μάρκετινγκ, που συζητήθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα, σχετίζονται συστηματικά με τουλάχιστον μία από τις δύο παραπάνω 

διαδικασίες, ή και με μείγμα των δύο, όπως η ‘Bottom-up/Top-down’ και η ‘Top-

down/Bottom-up’. Παραδείγματος χάριν, η ‘Affordable’ και η ‘Arbitrary’ μέθοδοι 
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προσέγγισης του προΰπολογισμού, συχνά θεωρούνται  ότι ανήκουν στις ‘Top-down’ 

διαδικασίες, ενώ η ‘Objective and Task’ είναι παράδειγμα ‘Bottom-up’ διαδικασίας 

(Prendergast et al., 2006). Η ‘Bottom-up’ διαδικασία βασίζεται στη λογική και 

αναγνωρίζει ότι η προΰπολογιστική διαδικασία είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης. 

Αντίθετα, η ‘Top-down’ προσέγγιση δεν έχει θεωρητικό υπόβαθρο και καμία γενική 

στρατηγική να οδηγεί τη διαδικασία (Belch and Belch, 2004). 

 Πιο πρόσφατη βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι όλες οι κατηγορίες μεθόδων 

προΰπολογισμού που έχουν αναφερθεί, από τη μέθοδο ‘Judgment’ μέχρι την 

‘Objective and task’, γίνονται προοδευτικά πιο διαδραστικές και ‘Bottom-up’ από 

πλευράς διαδικασίας (Prendergast et al., 2006). Έχει επίσης επισημανθεί ότι όσο 

μεγαλύτερη η αλληλεπίδραση με τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών μάρκετινγκ τόσο πιο εξελιγμένες και 

πολυσύνθετες είναι οι αποφάσεις προΰπολογισμού (Sheth and Sisodia, 2002; 

Prendergast et al., 2006; West and Prendergast, 2009). Γιατί όπως τονίζουν και οι 

Hubert and Pitt (1996), ο καλός σχεδιασμός είναι γενικά μια συμμετοχική διαδικασία 

ενώ η παρακράτηση πληροφοριών από την εξουσία και η μη συμμετοχική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων είναι αντιπαραγωγικές (Prendergast, 2005). Επίσης, είναι γενικά 

αποδεκτό ότι όσο περισσότερο βασίζεται σε δεδομένα μια μέθοδο, τόσο πιο κοντά 

στο βέλτιστο είναι το αποτέλεσμά της (Lynch and Hooley, 1990), ενώ οι μέθοδοι με 

βάση την κρίση της διοίκησης και τα ευρετικά μοντέλα είναι ακατέργαστες και 

πιθανώς να οδηγήσουν σε σπατάλη πόρων (Prendergast et al., 2006). Τέλος, όπως 

ήδη αναφέραμε, το ποσοστό αποκέντρωσης των αποφάσεων προΰπολογισμού 

θεωρείται σημαντικός παράγοντας σύστασης του προΰπολογισμού, που μπορεί να 

επηρεάσει το μέγεθος του αλλά και την ίδια την κερδοφορία του οργανισμού (Cheong 

et al., 2013). 

Σύμφωνα με τους Cheong, Kim and Kim (2013) τρεις παράγοντες επηρεάζουν το 

ποσοστό αποκέντρωσης  των αποφάσεων προΰπολογισμού μάρκετινγκ, δηλαδή τη 

δύναμη που έχουν τα κατώτερα στελέχη να επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις 

προΰπολογισμού. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν την ίδια την εταιρία (μέγεθος και 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  “Μέθοδοι Κατάρτισης & Μοντέλα 
Executive MBA  Κατανομής Προϋπολογισμού Μάρκετινγκ” 
 

 

 

 

26 
 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις), τη μάρκα προϊόντος (type of brand, brand equity and 

relative price of brand) και την οργανωτική δομή της.  

  

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά στις υπάρχουσες μεθόδους προΰπολογισμού 

μάρκετινγκ, τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τους οργανισμούς για τη 

σύσταση του προΰπολογισμού μάρκετινγκ και κάποιους παράγοντες που η μέχρι 

τώρα βιβλιογραφία έχει ξεχωρίσει ότι επηρεάζουν την προΰπολογιστική αυτή 

διαδικασία. Το επόμενο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα μοντέλα βελτιστοποίησης και 

βέλτιστης κατανομής των πόρων μάρκετινγκ και στις μελέτες που έχουν γίνει πάνω σε 

αυτό το θέμα.  
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33..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ    
 

Όπως ήδη συζητήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένας μεγάλος αριθμός μελετών 

πάνω στη μεθοδολογία σύστασης προΰπολογισμού μάρκετινγκ (Bigné, 1995; Lynch 

and Hooley, 1990) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, από τις πιο συχνά 

χρησιμοποιήσιμες μεθόδους προΰπολογισμού είναι οι ‘percentage of sale’, ‘objective 

and task’ και ‘affordability method’, αν και τα αποτελέσματά τους απέχουν πολύ από 

τον βέλτιστο προΰπολογισμό μεγιστοποίησης κέρδους. Από την άλλη πλευρά, οι 

αναλυτικές μέθοδοι που βασίζονται στην αρχή της ανάλυσης ‘marginal returns’ 

παράγουν βέλτιστους προΰπολογισμούς, αλλά χρησιμοποιούνται από ένα μικρό 

ποσοστό οργανισμών λόγω κυρίως του μεγάλου βαθμού πολυπλοκότητάς τους 

(Fischer et al., 2011).  Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στις αναλυτικές μελέτες 

βελτιστοποίησης προΰπολογισμού και στο κομμάτι της βιβλιογραφίας που έχει 

αφιερωθεί στη βέλτιστη κατανομή των πόρων μάρκετινγκ, ένα θέμα εξίσου ή κατά 

πολλούς και ακόμα πιο μεγάλης πρακτικής σημασίας, για τα αποτελέσματα ενός 

οργανισμού.  

 

 

 

33..22  ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  
 

Ο ορισμός του βέλτιστου προΰπολογισμού μάρκετινγκ  είναι ένα θέμα που 

προβληματίζει εδώ και χρόνια τόσο τα στελέχη διοίκηση όσο και την έρευνα 

μάρκετινγκ παγκοσμίως. Οι μέθοδοι προΰπολογισμού και οι διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή τους, αφορούν ένα μόνο μέρος της προσπάθειας 

βελτιστοποίησης της δαπάνης μάρκετινγκ. Ο τρόπος κατανομής της δαπάνης αυτής 

μεταξύ διαφορετικών μονάδων κατανομής, όπως το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μιας 

εταιρίας, έχει αποδειχθεί από θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες (Mantrala, Sinha 

and Zoltners, 1992; Fischer et al., 2011) ότι αποτελεί ακόμα πιο σημαντικό κομμάτι του 

προβλήματος βελτιστοποίησης. Σύμφωνα μάλιστα με τους Tull et al. (1986) και 

Mantrala, Sinha and Zoltners (1992), ενώ η προσπάθεια βελτιστοποίησης του 
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συνολικού προΰπολογισμού μάρκετινγκ μπορεί να επιφέρει βελτίωση κερδών της 

τάξης του 3 - 5%, η καλύτερη κατανομή του, μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία ενός 

οργανισμού από 40 έως και 60%.  

 

Ιδανικά, τα δύο αυτά προβλήματα βελτιστοποίησης λύνονται ταυτόχρονα, ενώ 

κάποιες μελέτες επιχειρηματολογούν ότι οι λύσεις τους σχετίζονται μεταξύ τους 

(Lodish et al., 1988; Mantrala et al., 1992). Σε θεωρητικό όμως επίπεδο, μια συνολικά 

βέλτιστη λύση έχει το κόστος της μεγάλης πολυπλοκότητας της μεθόδου 

προΰπολογισμού και της υποβολής περιορισμών. Στην πράξη, οι εταιρίες συχνά 

διαχωρίζουν τα δύο αυτά θέματα, ξεκινώντας από τον καθορισμό του συνολικού 

προΰπολογισμού της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και έπειτα συνεχίζουν με την 

κατανομή του προΰπολογισμού μεταξύ διαφορετικών μονάδων κατανομής (πχ. 

διαφορετικά προϊόντα/μάρκες, αγορές, χώρες, πελάτες, κανάλια πωλήσεων και 

δραστηριότητες μάρκετινγκ) (Fischer et al., 2011).  

 

 

33..33  ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  &&  ΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  
 

Επειδή η δαπάνη μάρκετινγκ εμφανίζεται αμέσως ως έξοδο στα αποτελέσματα 

χρήσης ενός οργανισμού, ενώ πολλές φορές επηρεάζει τις πωλήσεις του για πολλές 

μεταγενέστερες περιόδους, η σύγχρονη βιβλιογραφία, συχνά την αντιμετωπίζει ως 

επένδυση. Με βάση αυτήν την παραδοχή, αν μια εταιρία προσφέρει ένα ευρύ 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων, από διάφορες χώρες, και χρησιμοποιεί  πληθώρα 

καναλιών επικοινωνίας, η διοίκησή της συνήθως καλείται να αντιμετωπίσει την 

επίλυση ενός δυναμικού προβλήματος βελτιστοποίησης για ένα χαρτοφυλάκιο 

επενδύσεων με περιορισμένο προΰπολογισμό. Χωρίς τη χρήση των μοντέλων 

βελτιστοποίησης, ο προσδιορισμός των ξεχωριστών προϋπολογισμών για 

εκατοντάδες μονάδες κατανομής γίνεται ένα υπερβολικά περίπλοκο πρόβλημα 

αποφάσεων που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επίδρασης όλων των ξεχωριστών 

επενδύσεων στις μελλοντικές χρηματορροές του οργανισμού. Όμως η χρήση των 
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μοντέλων βελτιστοποίησης συχνά δημιουργεί και δυσκολίες όσον αφορά την 

πρακτική εφαρμογή τους από τα στελέχη μάρκετινγκ.  

 

Για το λόγο αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις βελτιστοποίησης προΰπολογισμού, λόγω 

της πολυπλοκότητας της σύνθεσης, προτείνεται από τη βιβλιογραφία η χρήση 

ευρετικών μοντέλων (heuristics) τα οποία παράγουν καλές και εύκολα εφαρμόσιμες 

λύσεις αλλά κατώτερες του βέλτιστου (Wierenga, 1981; Naik and Mantrala, 1998). Οι 

Fischer et al. (2011) ανέπτυξαν ένα απλό αλλά και εύκολα κατανοητό ευρετικό 

μοντέλο βέλτιστης κατανομής προΰπολογισμού μάρκετινγκ μεταξύ διαφορετικών 

χωρών, προϊόντων και δραστηριοτήτων μάρκετινγκ λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό 

περιβάλλον τον επιδράσεων του μάρκετινγκ και τα περιθώρια ανάπτυξης του 

προϊόντος. Το μοντέλο μπορεί να είχε περιορισμούς, αποκάλυψε όμως σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης κέρδους από την ανακατανομή των πόρων και βελτίωσε σε 

μεγάλο βαθμό την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κατανομής 

προΰπολογισμού στην φαρμακευτική εταιρία που εφαρμόστηκε. Σε άλλες 

περιπτώσεις πάλι, εάν η πολυπλοκότητα του μοντέλου είναι μέτρια,  ανάλογα με την 

εστίασή του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση του βέλτιστου ελέγχου (optimal 

control) (Feinberg, 2001; Grosset and Viscolani, 2004; Swami and Dutta, 2010) ή η 

στοχαστική προσέγγιση βέλτιστου ελέγχου (Buratto and Grosset, 2006). 

 

Άλλα μοντέλα βελτιστοποίησης προΰπολογισμού μάρκετινγκ που έχουν προταθεί από 

τη βιβλιογραφία είναι αυτά που η προσέγγισή τους βασίζεται στη θεωρία παιγνίων 

(game theory) (Mesak and Calloway, 1995; Naik et al., 2005; Burrato et al., 2007), ενώ 

μοντέλα που έχουν συμπεριλάβει και τον παράγοντα αβεβαιότητας είναι αυτά που 

βασίζονται σε ασαφή πολλαπλά κριτήρια (multicriteria fuzzy optimization) (Perez-

Gladish et al., 2010), αυτά που βασίζονται στην εύρωστη βελτιστοποίηση (robust 

optimization) (Albadvi and Kooshia, 2011) και αυτά που βασίζονται στον 

προγραμματισμό στόχων (goal programming) (Bhattacharya, 2009). 
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Εκτός από τις μελέτες βελτιστοποίησης προΰπολογισμού που έχουν ως σκοπό τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους και/ή των πωλήσεων (Little, 1970; Blasko, 1984; Erickson, 

1985), οι οποίες είναι και οι πιο δημοφιλείς, υπάρχουν και άλλες που έχουν ως σκοπό 

τη μεγιστοποίηση του μεριδίου αγοράς (Little, 1979, Schroer, 1990; Jones, 1995), ή τη 

μεγιστοποίηση ‘υποκατάστατων πωλήσεων’ (Schreiber and Appel, 1991) όπως η 

αναγνωσιμότητα της μάρκας, η πρόθεση αγοράς και η εικόνα της μάρκας.  

 

Λίγοι ερευνητές έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα στην μελέτη προΰπολογισμών σε 

συνθήκες ανταγωνισμού (Erickson, 1985; Corfman and Lehmann, 1994) μεταξύ 

εταιριών διαφορετικών μεγεθών, επιδόσεων και εθνικοτήτων (Hung and West, 1991). 

Στα δυναμικά μοντέλα ανταγωνισμού, αντιλαμβάνεται κανείς τον ανταγωνισμός ως 

μια δυναμική κατάσταση, στην οποία η δαπάνη μάρκετινγκ των ανταγωνιστικών 

εταιριών μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτή η κατηγορία 

μοντέλων προτιμάται, γιατί προσθέτει τη σημαντική διάσταση του χρόνου και 

αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις του ανταγωνισμού δε μένουν απαραιτήτως σταθερές. 

 

Μια δυναμική κατάσταση του ανταγωνισμού μπορεί να αναλυθεί από πλευράς είτε 

διακεκριμένου (discrete) είτε συνεχούς (continuous) χρόνου. Πολλές μελέτες 

προτείνουν τη χρήση μοντέλων διακεκριμένου χρόνου (discrete-time models) (Park 

and Hahn, 1991; Monahan and Sobel, 1994; Breton et al., 1996). Από την άλλη πλευρά, 

τα μοντέλα συνεχούς χρόνου αντιμετωπίζονται ως differential games, στα οποία οι 

κρίσιμες μεταβλητές κατάστασης (πχ. πωλήσεις, μερίδιο αγοράς) θεωρούνται ότι 

αλλάζουν σε σχέση με το χρόνο σύμφωνα με συγκεκριμένες  διαφορικές εξισώσεις 

(differential equations). Για τη δημιουργία ανταγωνιστικών στρατηγικών μάρκετινγκ 

χρησιμοποιείται και η έννοια του Nash equilibrium (open-loop και closed-loop) 

(Erickson, 2003). 

 

Στη μελέτη των Prasad and Sethi (2004), χρησιμοποιείται ένα στοχαστικό μοντέλο 

θεωρίας παιγνίων με σκοπό την ανάλυση της βέλτιστης δαπάνης μάρκετινγκ σε ένα 

περιβάλλον δυοπωλίου όπου το μερίδιο αγοράς κάθε εταιρίας εξαρτάται από τις 

αποφάσεις μάρκετινγκ της ίδιας και του ανταγωνισμού της. Στην έρευνα των Bass et 
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al. (2007), χρησιμοποιείται ένα Bayesian δυναμικό γραμμικό μοντέλο για την μελέτη 

των επιδράσεων φθοράς (wear out effects) διαφορετικών θεμάτων διαφήμισης (για 

παράδειγμα, διαφήμιση τιμής έναντι διαφήμισης προϊόντος) με σκοπό τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της κατανομής προΰπολογισμού διαφήμισης μεταξύ των 

διαφορετικών θεμάτων. Επιπροσθέτως, οι Du et al. (2007) προτείνουν την 

προσέγγιση της Markov διαδικασίας αποφάσεων για τη δημιουργία μοντέλου 

προΰπολογισμού μάρκετινγκ πολλαπλών σταδίων. 

 

 

33..44  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΙΙΝΝΓΓΚΚ  
 

Όπως είδαμε παραπάνω, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της κατανομής 

προΰπολογισμού, τα κανονιστικά μοντέλα κατανομής πόρων μπορούν να 

ταξινομηθούν σε τέσσερες ευρείες κατηγορίες (Shankar, 2008): (1) αυτά που αφορούν 

ομάδα κανόνων βελτιστοποίησης που εφαρμόζονται σε ένα οικονομετρικό μοντέλο, 

(2) τα εμπειρικά μοντέλα που προσφέρουν κανόνες για ανάληψη στρατηγικών 

αποφάσεων, (3) τα αναλυτικά μοντέλα με ή χωρίς πρόβλεψη των παραμέτρων της 

αγοράς, και (4) τα μοντέλα λογισμού αποφάσεων (decision calculus), των οποίων οι 

παράμετροι αξιολογούνται από διοικητικές εισροές (Gatignon 1993). Οι δύο πρώτοι 

τύποι μοντέλων έχουν παραπλήσιο τρόπο προσέγγισης.  

 

Παρακάτω θα δούμε μοντέλα βέλτιστης κατανομής προΰπολογισμού μάρκετινγκ που 

αφορούν κυρίως τις τρεις πρώτες παραπάνω κατηγορίες μοντέλων, και είναι 

κατανεμημένα ανάλογα με το αντικείμενο κατανομής, το οποίο στην περίπτωση αυτή 

είναι: τα διαφορετικά προϊόντα/μάρκες μιας εταιρίας, τα διαφορετικά μέσα 

επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή της, οι διαφορετικές ομάδες καταναλωτών στις 

οποίες στοχεύει με διάφορα κανάλια πωλήσεων, οι διαφορετικές αγορές σε εγχώριο 

και παγκόσμιο επίπεδο, και τα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων.  

Σε όλα αυτά τα μοντέλα, η βέλτιστη κατανομή βασίζεται στη μικροοικονομική αρχή 

που υποδεικνύει ότι το βέλτιστο επίπεδο δαπάνης σε ένα στοιχείο κατανομής είναι 
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αυτό στο οποίο η οριακή απόδοση της επένδυσης σε αυτό το στοιχείο ισούται με το 

οριακό κόστος της (Shankar, 2008). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές αποφάσεις 

κατανομής πόρων βασίζονται στη σχετική αντίδραση ή ελαστικότητα των μεταβλητών 

αποτελέσματος, όπως οι πωλήσεις και το κέρδος, στις αλλαγές των στοιχείων 

κατανομής. 

 

 

 

3.4.1 Κατανομή Προΰπολογισμού Μεταξύ Πολλαπλών Προϊόντων 

 

Τα στελέχη μάρκετινγκ καλούνται συνεχώς να πάρουν αποφάσεις για την κατανομή 

της δαπάνης μάρκετινγκ ενός οργανισμού μεταξύ των διαφορετικών προϊόντων και  

μαρκών του προϊοντικού χαρτοφυλακίου τους. Τα μοντέλα βέλτιστης κατανομής 

μεταξύ διαφορετικών προϊόντων εκτίνονται από τα μοντέλα βελτιστοποίησης 

προϊοντικού χαρτοφυλακίου μέχρι τα μοντέλα με συγκεκριμένο περιεχόμενο για κάθε 

βιομηχανία (Mantrala et al., 1992).  

 

Ένα μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας ασχολείται εδώ και χρόνια με το 

πρόβλημα βελτιστοποίησης προΰπολογισμού για ένα προϊόν σε στατικό περιβάλλον 

(Hanssens, Parsons and Schultz, 2001). Από τις πρώτες σημαντικές μελέτες πάνω στο 

θέμα είναι αυτή των Dorfman and Steiner (1954). Στη μελέτη αυτή αναλύονται οι 

απαραίτητες συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για τη μεγιστοποίηση του κέρδους σε 

στατικό περιβάλλον, όταν θέτονται τα βέλτιστα επίπεδα πολλών μεταβλητών 

μειγμάτων μάρκετινγκ ταυτόχρονα. Η λύση που προτείνεται προσφέρει σημαντικές 

γενικές γνώσεις στο πρόβλημα σύστασης προΰπολογισμού αλλά, ούτε προτείνει 

τρόπους εφαρμογής στην πρακτική μάρκετινγκ, ούτε λαμβάνει υπόψη την 

δυνατότητα δυναμικού περιβάλλοντος και την προοπτική ενός μοντέλου εταιρίας με 

πολλά προϊόντα και αγορές σε διαφορετικές χώρες. 

 

Το 1996 οι Danaher και Rust πρότειναν μια απλή φόρμουλα για τον υπολογισμό του 

βέλτιστου επιπέδου διαφημιστικής δαπάνης για ένα προϊόν, ένα μέσο επικοινωνίας 

και για ένα στάδιο. Λίγα χρόνια πριν, οι Doyle and Saunders (1990) ανέπτυξαν μια 

διαφορετική προσέγγιση δημιουργίας προΰπολογισμού διαφήμισης που κατανέμεται 
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σε πολλαπλά προϊόντα και ένα στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις της 

διαφήμισης (advertising spillovers) μεταξύ των διαφορετικών προϊόντων, ενώ οι 

Sriram and Kalwani (2007) μελέτησαν ένα μοντέλο βελτιστοποίησης πολλών σταδίων 

αλλά για ένα προϊόν. 

 

Αργότερα, οι Beltran et al. (2012) πρότειναν και ανέλυσαν ένα μοντέλο 

βελτιστοποίησης της διαφημιστικής επένδυσης για πολλά προϊόντα, δηλαδή την 

ταυτόχρονη βέλτιστη κατανομή της διαφημιστικής καμπάνιας διαφορετικών 

προϊόντων μέσα στην ίδια εταιρία με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών μέσων 

επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, κλπ) , λαμβάνοντας υπόψη τις 

σταυροειδείς ελαστικότητες (cross elasticities), τους διαφορετικούς οδηγούς 

πωλήσεων (sales drivers) και όλο τον ορίζοντα σχεδιασμού. Έτσι δημιούργησαν μια 

απλή διαδικασία υπολογισμού του βέλτιστου προΰπολογισμού διαφήμισης και της 

βέλτιστης κατανομής του, παρατηρώντας ταυτόχρονα ότι η προσέγγιση πολλών 

σταδίων μπορεί να αυξήσει σημαντικά το διαφημιστικό κέρδος  σε σύγκριση με τη 

διαδοχική εφαρμογή της προσέγγισης ενός σταδίου. Η εξέλιξη αυτού του μοντέλου 

ήρθε ένα χρόνο μετά, με την μετατροπή του μοντέλου αυτού από προσδιοριστικό σε 

στοχαστικό και την προσθήκη του στοιχείου της αβεβαιότητα (Beltran et al., 2013).  

 

 

 

3.4.2 Κατανομή Προΰπολογισμού Μεταξύ Πολλαπλών Μέσων Επικοινωνίας  
 

Οι εταιρίες συχνά χρησιμοποιούν πολλαπλά μέσα επικοινωνίας, όπως για 

παράδειγμα, τη διαφήμιση μέσω τηλεόρασης και γραπτού τύπου (Japal, 1981; Naik 

and Raman, 2003), την ταυτόχρονη διαφήμιση και προώθηση (Naik et al., 2005),  την 

ταυτόχρονη διαφήμιση και detailing (Chintagunta and Vilcassim, 1994; Fruchter and 

Kalish, 1998; Gartognon and Hanssens, 1987; Gopalakrisha and Chatterjee, 1992). 

 

Η εμπειρική έρευνα έχει δείξει ότι οι επιδράσεις αυτών των εργαλείων δεν είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για παράδειγμα η έρευνα των Naik and Raman (2003) 

υποστήριξε την ύπαρξη θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της τηλεοπτικής και της 

έντυπης διαφήμισης. Διερευνώντας την κατανομή προΰπολογισμού διαφήμισης 
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μεταξύ πολλαπλών μέσων επικοινωνίας σε δυναμικό περιβάλλουν, απέδειξαν ότι όσο 

οι συνέργειες μεταξύ των μέσων επικοινωνίας μεγαλώνουν, η διοίκηση πρέπει να 

αυξάνει το συνολικό προΰπολογισμό διαφήμισης και ότι αυτός ο προοδευτικά 

αυξανόμενος προΰπολογισμός πρέπει να κατανέμεται αντιστρόφως ανάλογα με την 

αποτελεσματικότητα των μέσων, (δηλ. όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται ένα μέσο, 

τόσο μικρότερο το μερίδιο του αυξανόμενου προΰπολογισμού θα είναι, και το 

αντίστροφο). Οι Gopalakrishna and Chatterjee (1992) εκτίμησαν την αλληλεπίδραση 

της διαφήμισης και των προσωπικών πωλήσεων, χρησιμοποιώντας στοιχεία από μια 

εταιρία ηλεκτρικών καλωδίων, και απέδειξαν και αυτοί την ύπαρξη σημαντικά θετικής 

επίδρασης μεταξύ των δύο. Οι Naik, Powell and Stone (1995) επέκτειναν το πρόβλημα 

της βέλτιστης κατανομής προΰπολογισμού μεταξύ της διαφήμισης και της 

προώθησης σε δυναμικό  περιβάλλον. Οι Naik, Raman and Winer (2005) πρότειναν 

ένα μοντέλο βέλτιστης κατανομής προΰπολογισμού μεταξύ διαφήμισης και  

προωθητικών ενεργειών πωλήσεων, μελετώντας τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και 

τη δυνατότητα στρατηγικής πρόβλεψης της συμπεριφοράς του ανταγωνισμού, σε 

συνθήκες δυναμικού ολιγοπωλίου, για ένα όμως προϊόν. 

  

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαλείων του επικοινωνιακού μείγματος, όταν αυτό 

στοχεύει στο ίδιο τμήμα της αγοράς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του κάθε 

εργαλείου χωριστά λόγω της ύπαρξης και των υπολοίπων, με άλλα λόγια δημιουργεί 

συνέργειες. Επομένως, το συνολικό αποτέλεσμα του επικοινωνιακού μείγματος είναι 

μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους τμημάτων (Naik and Raman, 2003). Η 

ύπαρξη συνεργειών οδηγεί της εταιρίες στην χρησιμοποίηση του ολοκληρωμένου 

επικοινωνιακού μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications, IMC) (Schulz, 

1993), το οποίο ορίζεται ως η στρατηγική συντονισμού της διαφήμισης, των 

προσωπικών πωλήσεων, των προωθητικών εκπτώσεων, των δημοσίων σχέσεων, και 

άλλων προωθητικών ενεργειών, με σκοπό τη δημιουργία ευκρίνειας, συνέπειας, και 

μέγιστου επικοινωνιακού αντίκτυπου (Schultz, 1993). Πρακτικά αυτό γίνεται με τη 

χρησιμοποίηση ενός φορέα για των συντονισμό όλων των μέσων επικοινωνίας και τη 

ύπαρξη συνέπειας μεταξύ των μηνυμάτων μάρκετινγκ.  
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Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατάλληλη κατανομή της δαπάνης μάρκετινγκ μεταξύ των 

μέσων επικοινωνίας και των προϊόντων μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση στα 

κέρδη απ’ ότι το επίπεδο της συνολικού προϋπολογισμού μάρκετινγκ (Doyle and 

Saunders, 1990). Οι Prasad and Sethi (2009) προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω, 

ερευνώντας των βέλτιστο προΰπολογισμό IMC, λαμβάνοντας υπόψη των παράγοντα 

χρόνο, τη βέλτιστη δυναμική κατανομή των διαφορετικών εργαλείων επικοινωνίας 

και την εξάρτηση αυτών των επιλογών με τα χαρακτηριστικά της αγοράς και του ίδιου 

του οργανισμού που τα εφαρμόζει. 

 

Είναι σημαντικό επίσης να επισημανθεί η ανάγκη εξέλιξης των μοντέλων κατανομής 

προΰπολογισμού μάρκετινγκ έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και την συνεχώς 

αναπτυσσόμενη κατηγορία των νέων μέσων επικοινωνίας όπως το μάρκετινγκ στις 

μηχανές αναζήτησης, τις ‘internet search ads’, τα ‘mobile media’, τους ιστότοπους 

κοινωνικής δικτύωσης, τις εκδηλώσεις, τους διαγωνισμούς, τις ‘in-store ads’, και την 

τοποθέτηση προϊόντος. Αν και το ποσοστό του προΰπολογισμού μάρκετινγκ που 

κατανέμεται σε αυτά τα μέσα επικοινωνίας είναι ακόμα χαμηλό σε σχέση με τα 

παραδοσιακό μέσα, έχει μια σταθερά ανοδική πορεία.  

 

Η αποτελεσματική κατανομή των πόρων στα νέα μέσα επικοινωνίας απαιτεί αρχικά 

τη βαθειά κατανόηση της αποτελεσματικότητάς τους, αλλά και την ακρίβεια στον 

τρόπο μέτρησής της. Έχοντας υπόψη ότι οι βασικές αρχές κατανομής 

προΰπολογισμού είναι η ίδιες, η άντληση δεδομένων μεγαλύτερης ακρίβειας θα 

επιτρέψει την προσαρμογή των μοντέλων κατανομής στις ανάγκες των νέων μέσων.   

 
 

 

3.4.3 Κατανομή Προΰπολογισμού Μεταξύ Καταναλωτών & Καναλιών Πωλήσεων  

 

Όσο οι εταιρίες γίνονται πιο πελατοκεντρικές, τόσο η κατανομή προΰπολογισμού 

μεταξύ των καταναλωτών και των τμημάτων της αγοράς γίνεται πιο επιτακτική. Για το 

λόγο αυτό, ένα σημαντικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο κομμάτι της βιβλιογραφίας 

ασχολείται με το θέμα της κατανομής πόρων μεταξύ των καταναλωτών (Kumar et al. 

2008; Reinartz et al., 2005). Αυτή η προσέγγιση απαιτεί συνήθως δεδομένα πάνω στη 
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συμπεριφορά καταναλωτή και επικεντρώνεται στον τομέα των υπηρεσιών. Το 

γεγονός επίσης ότι οι εταιρίες έχουν πλέον να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας καναλιών 

για την προσφορά των προϊόντων τους (πχ. τα καταστήματα λιανικής, το internet, οι 

κατάλογοι, η αλληλογραφία) και οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και μεγαλύτερο 

αριθμό καναλιών για τις αγορές τους, κάνει τη βέλτιστη κατανομή του 

προΰπολογισμού μάρκετινγκ που στοχεύει σε πελάτες που χρησιμοποιούν κάποιο 

συγκεκριμένο κανάλι πωλήσεων ένα θέμα εξίσου σημαντικό για τα στελέχη 

μάρκετινγκ (Neslin et al., 2006; Shankar, 2008).  

  

Τα μοντέλα βέλτιστης κατανομής πόρων μεταξύ των καταναλωτών, βασίζονται κυρίως 

στην έννοια της ‘αξία της διάρκειας ζωής του καταναλωτή’ (customer lifetime value, 

CLV) (Shankar, 2008). Στη μελέτη τους, οι Venkatesan and Kumar (2004), κατάφεραν 

να κάνουν το διαχωρισμό μεταξύ χαμηλής και υψηλής αξίας μερίδιο καταναλωτών, 

σύμφωνα με το CLV, και να καθορίσουν τη βέλτιστη κατανομή του προΰπολογισμού 

μάρκετινγκ για κάθε τμήμα χωριστά, καταλήγοντας επίσης στο ότι η βελτίωση των 

κερδών ενός οργανισμού επέρχεται με τη μεγιστοποίηση του CLV.  

 

 

Μία ακόμα πελατοκεντρική προσέγγιση της κατανομής προΰπολογισμού αφορά τα 

μοντέλα που ασχολούνται με τη βέλτιστη κατανομή προΰπολογισμού μέσω της 

μεγιστοποίησης του ‘κεφαλαίου πελατών’ (customer equity). Οι Blattberg and 

Deighton (1996) αναγνωρίζοντας την ανάγκη του μάρκετινγκ σχέσεων (relationship 

marketing), έθεσαν ως στόχο για τη βελτιστοποίηση του προΰπολογισμού μάρκετινγκ, 

τη μεγιστοποίηση του κεφαλαίου πελατών, χωρίζοντας τη δαπάνη μεταξύ δύο 

διαφορετικών προΰπολογισμών, αυτού που αφορά τη διατήρηση των υπαρχόντων 

πελατών ‘retention budget’ και αυτού που αφορά την απόκτηση νέων πελατών 

‘acquisition budget’. Το ‘relationship marketing’ βασίζεται στην ανάπτυξη και 

διατήρηση μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη ενώ ‘customer equity’ είναι το 

άθροισμα τον μεμονωμένων αξιών του πελάτη (customer lifetime values) από την 

οπτική γωνία της εταιρίας, Τέλος, ‘customer lifetime values’ είναι η καθαρή παρούσα 

αξία της μελλοντικής ροής κερδών κατά τη συνολική διάρκεια ζωής του πελάτη 

(Payne and Holt, 2001). 
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Με το ίδιο θέμα ασχολήθηκαν αργότερα και οι Berger and Bechwati (2001), 

μελετώντας, επίσης, τη βέλτιστη κατανομή μεταξύ των δύο προΰπολογισμών, κάτω 

από διαφορετικές καταστάσεις της αγοράς, αλλά και τη σημασία των συνεργειών που 

υφίστανται από την κατανομή μεταξύ διαφορετικών εργαλείων επικοινωνίας. Στη 

συνέχεια όμως, οι Berger et al. (2006) κατέληξαν στην ανάγκη συμπερίληψης της 

αβεβαιότητας στο μοντέλο βελτιστοποίησης τονίζοντας ότι διαφορετικά μπορεί να 

οδηγηθεί κανείς, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, σε λύσεις που δεν είναι όχι μόνο 

βέλτιστες αλλά και εφικτές. Βασική αιτία αυτών των προβλημάτων είναι και η χρήση 

της μεθόδου προΰπολογισμού ‘decision calculus’, τα μοντέλα τις οποίας είναι, 

σύμφωνα με τους Chakravati et al. (1979), επιρρεπή σε λάθη και μεροληψία. Λίγα 

χρόνια αργότερα οι Albadvi and Koosha (2011) ερεύνησαν τη βέλτιστη κατανομή 

προΰπολογισμού μάρκετινγκ σε διάφορα τμήματα αγοράς, μέσω μεγιστοποίησης του 

κεφαλαίου πελατών, με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων προγραμματισμού 

(mathematical programming models) και ΄robust optimization’ για επίλυση του 

μοντέλου κάτω από συνθήκες αγοράς με αβεβαιότητα. Προσδιόρισαν, επίσης, τη 

βέλτιστη κατανομή προΰπολογισμού, για κάθε τμήμα αγοράς,  μεταξύ απόκτησης 

νέων πελατών και διατήρησης των υπαρχόντων.  

 

 

3.4.4 Κατανομή Προΰπολογισμού Μεταξύ Διαφήμισης & Προωθητικών Ενεργειών     

          Πωλήσεων 
 

Ένα ακόμα θέμα, στο οποίο τα στελέχη μάρκετινγκ καλούνται συχνά να πάρουν θέση, 

είναι η κατανομή της δαπάνης μάρκετινγκ μεταξύ διαφήμισης και προωθητικών 

ενεργειών πωλήσεων. Οι δύο αυτές μεταβλητές είναι βασικά στοιχεία της 

στρατηγικής επικοινωνίας των εταιριών για τα οποία δαπανώνται τεράστια ποσά 

ετησίως. Σύμφωνα με τους Prendergast and West (2009), η δαπάνη αυτή φτάνει το 

1,5% περίπου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος του Ηνωμένου Βασιλείου.  Οι 

προωθητικές ενέργειες πωλήσεων έχουν διάφορες μορφές και χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: τις χρηματικές και τις μη χρηματικές. Το μεγαλύτερο μέρος της 
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βιβλιογραφίας εστιάζει στις χρηματικές προωθητικές ενέργειες όπως είναι τα 

εκπτωτικά κουπόνια και οι εκπτώσεις πάνω στην τιμή (Buil et al., 2010). 

 

Η απόφαση της κατανομής προΰπολογισμού μεταξύ διαφήμισης και προωθητικών 

ενεργειών έχει ιδιαίτερη σημασία για τα καταναλωτικά προϊόντα και τον τομέα των 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Shankar (2008), όσον αφορά τα προϊόντα CPG 

(consumer packaged goods) ή αλλιώς ταχείας κατανάλωσης, η δαπάνη για διαφήμιση 

σε σχέση με τη δαπάνη για προωθητικές ενέργειες είναι σταθερά πτωτική τα 

τελευταία είκοσι χρόνια. Οι λόγοι που οδήγησαν στην κυριαρχία των προωθητικών 

ενεργειών έναντι της διαφήμισης είναι πολλοί. Ένας λόγος είναι ότι, πλέον πολλοί 

καταναλωτές αποφασίζουν για μια αγορά στο σημείο πώλησης, με αποτέλεσμα πολύ 

περισσότερα χρήματα να ξοδεύονται σε ενέργειες μάρκετινγκ εντός του 

καταστήματος. Άλλος λόγος είναι, η αύξηση της δύναμης των εμπόρων λιανικής, με 

αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των προωθητικών ενεργειών του εμπορίου.  Τέλος, 

η διαφήμιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει γίνει πιο κατακερματισμένη και 

λιγότερο αποτελεσματική λόγω της ανάπτυξης του Internet και άλλων πιο 

στοχευμένων μέσων επικοινωνίας. 

 

Οι μελέτες πάνω σε αυτό το πρόβλημα έχουν δείξει τα εξής: Σύμφωνα με τους 

Sethuraman and Tellis (1991), όταν και η διαφήμιση και οι προωθητικές ενέργειες 

είναι κερδοφόρες, τότε η κατανομή της δαπάνης μάρκετινγκ μεταξύ τους εξαρτάται 

από τις σχετικές ελαστικότητές τους. Συγκεκριμένα, ανακάλυψαν ότι για προϊόντα 

ταχείας κατανάλωσης, η ελαστικότητα της μείωσης στην τιμή είναι είκοσι φορές 

μεγαλύτερη από αυτήν της διαφήμισης, ενώ για τα διαρκή προϊόντα η αντίστοιχη 

αναλογία είναι πέντε. Οι Neslin, Powell and Stone (1995) προχώρησαν στη δημιουργία 

ενός δυναμικού μοντέλου βέλτιστης κατανομής μεταξύ των δύο εργαλείων 

μάρκετινγκ που εμπεριέχει και το στοιχείο της αγοράς μεγάλων ποσοτήτων από τους 

εμπόρους λιανικής με σκοπό την επίτευξη καλύτερων τιμών (forward-buying 

behavior), καθώς και τη μακροπρόθεσμη επιρροή της διαφήμισης στις πωλήσεις του 

οργανισμού (carryover effects). Οι Low and Mohr (1999) μελέτησαν την διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, που ακολουθούν οι μάνατζερ μάρκας,  για την κατανομή 
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προΰπολογισμού μάρκετινγκ μεταξύ διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών κάθε 

μάρκας χωριστά, με τη χρήση 21 συνεντεύξεων σε βάθος, και σκοπό την βελτίωση της 

διαδικασίας. Τα  συμπεράσματά τους έδειξαν ότι, μεταξύ των μάνατζερ μάρκας, 

υπάρχει το αίσθημα της καθιερωμένης πίεσης για μεγαλύτερο ποσοστό δαπάνης 

μάρκετινγκ για προωθητικές ενέργειες απ’ ότι για διαφήμιση και γι’ αυτό γεννιέται η 

ανάγκη προστασίας της δαπάνης διαφήμισης  και του μακροπρόθεσμου οφέλους της 

μάρκας σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα οφέλη (πχ. αύξηση των πωλήσεων) που 

επιφέρει μια προσωρινή μείωση της τιμής.  

 

Επειδή η διαφήμιση και οι προωθητικές ενέργειες είναι δύο εργαλεία μάρκετινγκ που 

συνήθως χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, και η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι 

δημιουργούνται συνέργειες μεταξύ τους όσων αφορά την επιρροή που έχουν στις 

πωλήσεις και την κερδοφορία ενός οργανισμού (Shankar, 2008), ο διαχωρισμός των 

επιδράσεων που έχει κάθε εργαλείο χωριστά είναι μια πρόκληση για τους 

δημιουργούς μοντέλων βέλτιστης κατανομής. Οι Naik, Raman and Winer (2005), 

ασχολήθηκαν με το πρόβλημα αυτό, αναπτύσσοντας ένα μοντέλο κατανομής μεταξύ 

διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών πωλήσεων όταν τα δύο αυτά εργαλεία 

αλληλεπιδρούν  μεταξύ τους και είναι δυνατή η στρατηγική πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς του ανταγωνισμού. Αντίστοιχα, οι Naik et al., (2005) ανέπτυξαν ένα 

δυναμικό μοντέλο βέλτιστης κατανομής μεταξύ των δύο αυτών εργαλείων 

μάρκετινγκ, για πέντε διαφορετικά απορρυπαντικά, λαμβάνοντας υπόψη τους 

παράγοντες: προεξοφλητικό επιτόκιο, τιμή μάρκας, μερίδιο αγοράς, κόστος 

διαφήμισης, και χρόνο. Τα συμπεράσματα που εξήγαγαν είναι ότι οι μεγάλες μάρκες 

ξοδεύουν λιγότερα απ’ ότι πρέπει για διαφήμιση και περισσότερα απ’ ότι πρέπει για 

προωθητικές ενέργειες, ενώ οι μικρές μάρκες ξοδεύουν λιγότερο απ’ ότι πρέπει και 

για τα δύο εργαλεία, ενώ οι αντιδράσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο 

εργαλείων είναι ασύμμετρες. 

 

Ένα άλλο ρεύμα ερευνητών, μελετά την επίδραση της διαφήμισης και των 

προωθητικών ενεργειών στο κεφάλαιο της μάρκας (brand equity) (Yoo et al., 2000; 

Valette-Florence et al., 2011), με σκοπό τη δημιουργία του βέλτιστου προΰπολογισμού 
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μάρκετινγκ που θα έχει ως στόχο το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στην αγορά στόχο 

(Soberman, 2009) και τη μάρκα (Ataman et al., 2010). Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, 

οι Buil, de Chernatony and Martinez (2011) συμπέραναν ότι, οι οργανισμοί μπορούν 

να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία διαχείρισης του κεφαλαίου της μάρκας 

εκτιμώντας τη σχέση μεταξύ των δύο στοιχείων επικοινωνίας και των διαφορετικών 

διαστάσεων του κεφαλαίου της μάρκας, καθώς και της αλληλεπίδρασης των 

διαφορετικών διαστάσεων μεταξύ τους. Έτσι, ενώ η διαφήμιση είναι ένα σημαντικό 

εργαλείο θετικής επιρροής του κεφαλαίου της μάρκας, η συχνή χρήση χρηματικών 

προωθητικών ενεργειών αλλοιώνουν την επίδρασή τους σε κάποιες διαστάσεις του, 

γι’ αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα στελέχη μάρκετινγκ με προσοχή και 

φειδώ. Αντίθετα οι μη χρηματικές προωθητικές ενέργειες όπως τα δώρα, είναι μια πιο 

έξυπνη λύση, διότι είναι σίγουρο ότι συμβάλουν στην ανάπτυξη του κεφαλαίου της 

μάρκας. 

 

 

 

3.4.5 Κατανομή Προΰπολογισμού Μεταξύ Διαφορετικών Αγορών/Χωρών 

 

Η κατανομή προΰπολογισμού μεταξύ διαφορετικών αγορών και χωρών είναι μια 

σημαντική αλλά συνάμα και απαιτητική διαδικασία. Απαιτεί βαθειά κατανόηση της 

συμπεριφοράς καταναλωτών διαφορετικών περιοχών. Όσο μεγαλύτερες οι διαφορές 

στις αντιδράσεις των καταναλωτών, τόσο μεγαλύτερη η πολυπλοκότητα της 

διαδικασίας αποφάσεων. Απαιτείται, επίσης, η προσεχτική ανάλυση των παραγόντων 

που επηρεάζουν τις διαφορές μεταξύ των αγορών – χωρών. Κάποιοι από αυτούς είναι 

οι παρακάτω: το μέγεθος του τμήματος στόχου, η κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη, η 

κατά κεφαλή δαπάνη ανά κατηγορία προϊόντων, το ποσοστό διείσδυσης, ανάπτυξης 

και κερδοφορίας ανά κατηγορία προϊόντος,  το μερίδιο αγοράς της μάρκας, το κόστος 

των μέσων επικοινωνίας, η προηγούμενη δαπάνη μάρκετινγκ, και η αντίδραση του 

ανταγωνισμού (Shankar, 2008). 

 
Οι Aravindakshan, Peters and Naik (2011) ανέπτυξαν μια μέθοδο βέλτιστης κατανομής 

πόρων βασιζόμενοι σε ένα εμπειρικό μοντέλο (spatiotemporal model) που ορίζει τον 

τρόπο με τον οποίο η διαφήμιση, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, 
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δημιουργεί πωλήσεις, συμπεριλαμβάνοντας και τον παράγοντα χρόνο. Έτσι 

κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα συνολικό προΰπολογισμό που μεγιστοποιεί το 

κέρδος, το βέλτιστο διαχωρισμό μεταξύ εθνικής και τοπικής δαπάνης και την βέλτιστη 

κατανομή μεταξύ πολλαπλών περιοχών. 

 

Τέλος, εκτός από τους παράγοντες που αφορούν την κάθε συγκεκριμένη αγορά, 

σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των κανόνων βέλτιστης κατανομής παίζουν και οι 

παράγοντες επιρροές μεταξύ των αγορών (cross-market factors), όπως η διάχυση, η 

ικανότητα μάθησης της αγοράς και ο ανταγωνισμός μεταξύ πολλαπλών αγορών 

(Shankar, 2008). Οι Chintagunta and Desiraju (2005) ανέπτυξαν ένα δυναμικό μοντέλο 

το οποίο περιλαμβάνει τις σταυροειδείς επιρροές επικοινωνίας των αγορών (cross-

market contact effects), τις επιρροές από την αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαλείων 

μάρκετινγκ και τις εντός των αγορών επιρροές του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη 

θεωρία του ανταγωνισμού πολλαπλών αγορών. Η έρευνά τους περιλάμβανε στοιχεία 

από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και τη US. Ομοίως οι Van den Wurf et al. (2008) 

ερεύνησαν τις διαφορές μεταξύ χωρών (cross-country), και μεταξύ μέσων 

επικοινωνίας (cross-media) σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη (GDP) και την 

δαπάνη διαφήμισης, και εξήγαγαν συμπεράσματα που βοηθούν στη δημιουργία 

μοντέλων πρόβλεψης και σχεδιασμού της κατανομής μεταξύ διαφορετικών μέσων 

επικοινωνίας σε χώρες που βρίσκονται σε διαφορετική οικονομική κατάσταση 

(ανάπτυξη, ύφεση). 

 

 

3.4.6 Κατανομή Προΰπολογισμού Σύμφωνα με τον Κύκλο Ζωής Προϊόντος 
 

Η ανάπτυξη ενός προϊόντος, καθώς περνάει από τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής 

του, επηρεάζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τις στρατηγικές αποφάσεις κατανομής 

του προΰπολογισμού μάρκετινγκ. Για το λόγο αυτό, πολλά μελέτες βέλτιστης 

κατανομής προΰπολογισμού περιλαμβάνουν και τον παράγοντα αυτό στο μοντέλο 

που χρησιμοποιούν (Fischer et al., 2011). Τα συμπεράσματα, όμως, στα οποία έχουν 

καταλήξει είναι αντιφατικά.  
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Οι Lilien and Weinstein (1984) και Parson (1976) πρότειναν ότι ο προΰπολογισμός 

μάρκετινγκ ενός προϊόντος πρέπει να μειώνεται με την πρόοδο του κύκλου ζωής του. 

Αντιθέτως, ο Winer (1979) συμπέρανε ότι ο προΰπολογισμός μάρκετινγκ ενός 

προϊόντος πρέπει να αυξάνεται σύμφωνα με τον κύκλο ζωής του. Και οι δύο αυτές 

μελέτες, όμως, δε μελέτησαν ταυτόχρονα την κατανομή μεταξύ διαφήμισης και 

άλλων μεταβλητών του μείγματος μάρκετινγκ, ούτε παράγοντες όπως το moderating 

effect και οι αλληλεπιδράσεις στον κύκλο ζωής του προϊόντος. 

 

Οι Gijsenberg, Maarten, et al. (2009) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μάρκες που 

δαπανούν μεγάλα ποσά για διαφήμιση, συνεχίζουν να το κάνουν και για τα νέα τους 

προϊόντα, ενώ αυτές με μικρή διαφημιστική δαπάνη, συνεχίζουν στην πλειοψηφία 

την ίδια τακτική σε όλα τα προϊόντα (νέα ή παλιά) γιατί πολύ πιθανόν δεν έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερα. Η επιρροή του ανταγωνισμού δεν φάνηκε 

επίσης να τους επηρεάζει. Στη συνέχεια όμως, οι Fischer and Nils (2011) συμπέραναν 

ότι ο κύκλος ζωής προϊόντων αλλά και η θέση της εταιρίας στην αγορά δεν επηρεάζει 

την επιλογή μεθόδου προΰπολογισμού.  

 

Ο Shankar (2008), τέλος, ανέπτυξε ένα μοντέλο για να μελετήσει τις επιρροές του 

κύκλου ζωής προϊόντος στη στρατηγική κατανομής προΰπολογισμού μάρκετινγκ  της 

μάρκας μεταξύ διαφήμισης και δύναμης πωλήσεων. Η έρευνά του αφορά δεδομένα 

από τον κλάδων της φαρμακευτικής βιομηχανίας και καταλήγει στα εξής 

συμπεράσματα: Οι επικρατέστερες μάρκες μετατοπίζουν σημαντικά την κατανομή 

των πόρων μάρκετινγκ προς τη στρατηγική ‘push’ ή τη δύναμη πωλήσεων καθώς 

κινούνται από την ανάπτυξη στο πιο ώριμο στάδιο του κύκλου ζωής τους, ενώ οι πιο 

αδύναμες μάρκες μετατοπίζουν την κατανομή τους προς τη στρατηγική ‘pull’ή τη 

διαφήμιση πηγαίνοντας από την ανάπτυξη στην ωριμότητα. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό συζητήθηκαν τα μοντέλα βελτιστοποίησης και βέλτιστης 

κατανομής προΰπολογισμού μάρκετινγκ, οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 

στο πρόβλημα της βελτιστοποίησης προΰπολογισμού και η κατηγοριοποίηση του 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  “Μέθοδοι Κατάρτισης & Μοντέλα 
Executive MBA  Κατανομής Προϋπολογισμού Μάρκετινγκ” 
 

 

 

 

44 
 

προβλήματος της βέλτιστης κατανομής προΰπολογισμού ανάλογα με το αντικείμενο 

κατανομής. Μιλώντας για το πρόβλημα αυτό, συμπεράναμε ότι πρόκειται για μια 

πολύ περίπλοκη διαδικασία, με πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων, η οποία 

επηρεάζεται από μεγάλο αριθμό παραγόντων, που συχνά αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους. Το ενδιαφέρων των ερευνητών πάνω στο θέμα είναι μεγάλο, αναπτύσσοντας 

όλο και πιο σύνθετα μοντέλα βέλτιστης κατανομής, με σκοπό την πιο ρεαλιστική και 

ακριβής προσέγγιση του βέλτιστου αποτελέσματος και την προσφορά λύσεων και 

γενικά σημαντικής βοήθειας στους επαγγελματίες του χώρου.  
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Κεφάλαιο 4 
 

 

“Κριτική Ανασκόπηση” 
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44..11  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  
 

Το μεγέθους προΰπολογισμού μάρκετινγκ και το πρόβλημα της βέλτιστης κατανομής 

πόρων μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ ενός οργανισμού είναι 

μια περίπλοκη διαδικασία που επηρεάζεται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων. 

 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεθόδων 

σύστασης και κατανομής προΰπολογισμού μάρκετινγκ, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από διαφορετικό βαθμό περιπλοκότητας - από τις πιο  εκλεπτυσμένες, οι οποίες 

προτείνονται από την ακαδημαϊκή έρευνα, μέχρι τις απλές εμπειρικές μεθόδους, που 

συχνά μάλιστα προτιμώνται από τους επαγγελματίες λόγω της μεγαλύτερης ευκολίας 

στην κατανόηση και τη χρήση. Η επιλογή μεθόδου κατάρτισης προΰπολογισμού 

παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του μεγέθους του. 

 

Έρευνες μεταξύ στελεχών μάρκετινγκ έδειξαν ότι οι απλές μέθοδοι προΰπολογισμού 

‘percentage of sale’ και ‘affordability’, είναι από τις πιο δημοφιλείς εδώ και πολλά 

χρόνια, ενώ την τελευταία τριακονταετία άρχισαν να κερδίζουν έδαφος και πιο 

εκλεπτυσμένες μέθοδοι, με αποτέλεσμα την καθιέρωση της ‘objective and task’. 

Κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι, στην καθημερινή πρακτική χρησιμοποιούνται 

2 με 3 μέθοδοι προΰπολογισμού μάρκετινγκ συνδυαστικά, ενώ οι μέθοδοι 

προΰπολογισμού με βάση τον ανταγωνισμό είναι λιγότερο δημοφιλείς και έχουν 

συνήθως συμπληρωματικό χαρακτήρα. 

 

 Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της προΰπολογιστικής διαδικασίας, είναι η συχνή επιρροή 

των στρατηγικών αποφάσεων, που αφορούν την επιλογή μεθόδων σύστασης 

προΰπολογισμού από παράγοντες όπως: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και της 

αγοράς, το μέγεθος του οργανισμού, η απόδοση και η κερδοφορία του, η δομή του 

οργανισμού και τα κέντρα αποφάσεων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διαφημιστές που 

απευθύνονται σε καταναλωτές (B2C), οι μεγάλες εταιρίες, όσοι έχουν καλές 

επιδώσεις και όσοι βρίσκονται σε ανεπτυγμένες οικονομίες ακολουθούν πιο 

εκλεπτυσμένες μεθόδους προΰπολογισμού μάρκετινγκ. Επίσης, όσο μεγαλύτερη η 
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διαφημιστική εμπειρία των στελεχών, όσο μεγαλύτερο το επίπεδο αποκέντρωσης από 

άποψη οργάνωσης του οργανισμού, και όσο μεγαλύτερη η ανάγκη προσαρμογής του 

προΰπολογισμού με την κερδοφορία, τόσο μεγαλύτερο το επίπεδο πολυπλοκότητας 

των μεθόδων σύστασης προΰπολογισμού που επιλέγονται. 

 

Παρά την προσπάθεια των στελεχών μάρκετινγκ, συχνά, οργανωσιακές 

πραγματικότητες όπως: η δύναμη, η πολιτική, και οι προσαρμογές του 

προΰπολογισμού ανάλογα με τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, η πίεση του 

ανταγωνισμού, οι μακροχρόνιοι στόχοι έναντι βραχυπρόθεσμων αναγκών, το ρίσκο 

έναντι του ανταλλάγματος της ανταμοιβής, η προσωπική επιτυχία των στελεχών 

απέναντι στο καλύτερο για το συμφέρον του οργανισμού, συνθέτουν την τελική 

απόφαση σύστασης προΰπολογισμού για πολλές εταιρίες. Τέλος, το πρόβλημα των 

μελετών που ασχολούνται με τις εμπειρικές μεθόδους προΰπολογισμού και τους 

κανόνες επιρροής της προϋπολογιστικής διαδικασίας είναι ότι τα αποτελέσματά τους 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια και δίνουν μια αποσπασματική εικόνα 

του τρόπου που οι μάνατζερ προσδιορίζουν τον προΰπολογισμό μάρκετινγκ. 

 

Εκτός από τις περιγραφικές μελέτες, που ασχολούνται με την καταγραφή της 

πραγματικότητας, υπάρχουν και οι κανονιστικές, οι οποίες αναλύουν τον τρόπο που 

θα έπρεπε να προσδιορίζεται και να κατανέμεται ο προΰπολογισμός μάρκετινγκ με 

σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των πόρων. Για πολλούς ερευνητές μάλιστα, το θέμα 

αυτό αποτελεί σημαντικότερο κομμάτι του προβλήματος βελτιστοποίησης 

προΰπολογισμού. Βασική αρχή κατανομής των κανονιστικών μελετών είναι η σχετική 

αντίδραση ή ελαστικότητα των μεταβλητών αποτελέσματος  (πωλήσεις, κέρδος) στις 

αλλαγές των στοιχείων κατανομής. 

 

Οι μελέτες αυτές έχουν διάφορες προσεγγίσεις και προσφέρουν μοντέλα πιο 

ρεαλιστικά, που εμπεριέχουν βαθύτερη γνώση του προβλήματος της κατανομής 

προΰπολογισμού, αλλά γενικά δεν εφαρμόζονται στην καθημερινή πρακτική, γιατί οι 

λύσεις που προτείνουν είτε καλύπτουν μόνο κάποιες πλευρές της κατανομής 

προΰπολογισμού είτε είναι αρκετά πολύπλοκες, με αποτέλεσμα να μην γίνονται 
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εύκολα κατανοητές από τα στελέχη που καλούνται να τις εφαρμόσουν. Στον 

αντίποδα, τα ευρετικά μοντέλα (heuristics), και τα μοντέλα αποφάσεως λογισμού 

(decision calculus), τα οποία προτείνουν ευκολονόητες λύσεις, που μπορούν να 

εφαρμοστούν στην επιχειρηματική πραγματικότητα αλλά είναι κοντά στο βέλτιστο 

αποτέλεσμα και έχουν και αυτά τους  περιορισμούς τους. 

 

Η κατανομή προΰπολογισμού μάρκετινγκ είναι μια απόφαση στρατηγικής σημασίας 

για έναν οργανισμό και συνήθως έχει πολλές διαφορετικές διαστάσεις. Κάποιες από 

αυτές αφορούν την κατανομή μεταξύ πολλαπλών προϊόντων και μέσων επικοινωνίας, 

μεταξύ διαφορετικών καταναλωτών και καναλιών πωλήσεων, μεταξύ διαφήμισης και  

προωθητικών ενεργειών, μεταξύ διαφορετικών χωρών/αγορών και σύμφωνα με τον 

κύκλο ζωής του προϊόντος. Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία προσφέρει μοντέλα που 

καλύπτουν κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις χωριστά. Υπάρχει όμως και η 

προοπτική για τη δημιουργία μοντέλων μεγαλύτερης πολυπλοκότητας, που να 

συνδυάζουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων επιρροής, 

μεταξύ διαφορετικών διαστάσεων και επιπέδων κατανομής, τη δαπάνη στα νέα μέσα 

επικοινωνίας, καθώς και την αναμενόμενη αντίδραση του ανταγωνισμού. 

 

44..22  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΙΙΤΤΕΕΡΡΩΩ    ΈΈΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  

Θέματα σχετικά με τον προΰπολογισμό μάρκετινγκ, που αξίζουν περαιτέρω 

διερεύνησης και δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη διπλωματική εργασία είναι τα 

παρακάτω:  

Εκτός από την κατανομή προΰπολογισμού μεταξύ των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, 

θέμα το οποίο πραγματεύτηκε η παρούσα διπλωματική, υπάρχει και ένα ακόμα 

σημαντικό κεφάλαιο της βιβλιογραφίας το οποίο ασχολείται με τη βέλτιστη κατανομή 

πόρων ενός οργανισμού μεταξύ μάρκετινγκ και μη μάρκετινγκ δραστηριοτήτων, όπως 

η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων (R&D) (Andras and Srinivasan, 2003; 

Srinivasan and Lilien, 2009; Tikoo and Ebrahim, 2010). Η διαφήμιση χρησιμοποιείται 
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με μεγαλύτερη ένταση στα καταναλωτικά προϊόντα ενώ η έρευνα και ανάπτυξη στα 

βιομηχανικά προϊόντα και τα προϊόντα τεχνολογίας. Οι δύο αυτές μεταβλητές 

συνδέονται μεταξύ τους γιατί ενδυναμώνουν το άΰλο κεφάλαιο ενός οργανισμού και 

συνεισφέρουν στην προοπτική ανάπτυξης μελλοντικών εσόδων, αυξομειώνονται δε 

συνήθως αντιστρόφως ανάλογα και ιδίως σε περιόδους κρίσης η απόφαση της 

κατανομής μεταξύ των δύο γίνεται ακόμα πιο δύσκολη λόγω των περιορισμένων 

πόρων και της ανάγκης άμεσων αποτελεσμάτων. 

  

Επίσης, λόγω της παρατεταμένης κρίσης που διέπει την παγκόσμια οικονομία την 

τελευταία πενταετία, ένα κομμάτι της βιβλιογραφίας μάρκετινγκ έχει αφιερωθεί στο 

πως οι οικονομικοί κύκλοι επηρεάζουν τον προΰπολογισμό μάρκετινγκ ενός 

οργανισμού, και κατά πόσο οι παραπάνω δραστηριότητες  (διαφήμιση, R&D) 

βοηθούν έναν οργανισμό να επιβιώσει σε περίοδο κρίσης (Picard, 2001; Srinivasan et 

al., 2005; Tellis and Tellis, 2009; Steenkamp et al., 2011; Erfani and Kheiry, 2013).  

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές πρόσφατες μελέτες έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους από τις πρακτικές σύστασης προΰπολογισμού μάρκετινγκ και 

επικοινωνίας στο κομμάτι ‘Απόδοση της διαφημιστικής επένδυσης’ (βλέπε Broadbent, 

2008; van den Putte, 2009; Eisend and Langner, 2010; Taylor, 2010). Οι τρόποι 

μέτρησης και ποσοτικοποίησης της παραγωγικότητας του προΰπολογισμού 

μάρκετινγκ και της συνεισφοράς του στην αξία των μετόχων ενός οργανισμού (πχ. 

Sheth and Sisodia, 2002; Rust et al., 2004; Keh et al., 2006), είναι ένα θέμα με 

συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον. Με τη βοήθεια των μοντέλων αυτών, 

αναγνωρίζεται η σημασία του προΰπολογισμού μάρκετινγκ και η ευθύνη των 

στελεχών μάρκετινγκ στο τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή την αξία των μετοχών του 

οργανισμού. 
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