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Περίληψη 

 

Η προσαρμογή προϊόντος αποτελεί μια επιλογή για τις επιχειρήσεις οι οποίες 

θέλουν να συμμετέχουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Προκειμένου να είναι σε θέση 

μια επιχείρηση να προχωρήσει στην διαφοροποίηση προϊόντος θα πρέπει να ισχύουν 

μια σειρά από προϋποθέσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η ανάγκη για εφαρμογή 

μιας άλλης στρατηγικής από αυτήν της τυποποίησης. Επιπλέον, η διαφοροποίηση του 

προϊόντος εξαρτάται από μια σειρά από παράγοντες, ο σημαντικότερος από τους 

οποίους είναι η διαφορετική κουλτούρα των καταναλωτών, με την οποία έρχεται 

αντιμέτωπη η επιχείρηση σε κάθε χώρα που προσπαθεί να εισάγει το προϊόν της. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας μεγάλης εταιρίας παγκοσμίου φήμης, η οποία 

προσπαθεί σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις των προϊόντων της 

ανάλογα με την χώρα, είναι η εταιρία McDonald’s. Σύμφωνα με στοιχεία που 

παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, στις περισσότερες χώρες, η εταιρία 

διαφοροποιεί τα προϊόντα της ανάλογα με την περίπτωση. 

 

 

Λέξεις- κλειδιά: Τυποποίηση, προσαρμογή προϊόντος, κουλτούρα, McDonald’s 

  



Abstract 

 

Product adaptation is an option for companies when they want to compete 

globally. In order for a company to be able to proceed with product adaptation, a 

number of conditions should apply, such as the need for a strategy other than that of 

standardization. In addition, the product adaptation depends on a number of factors, 

the most important of which is the different consumer culture faced by the firm in 

every country where it is trying to export its products. An exceptional example of a 

large world-renowned company, which is always trying to differentiate its products 

according to the country, is McDonald's. According to data presented in this paper, in 

most countries, the company differentiates its products as appropriate. 

 

Key words: Standardization, product adaptation, culture, McDonald's 
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Κεφάλαιο 1. Οι διαφορές της Προσαρμογής από την 

Τυποποίηση προϊόντος 

1.1 Γενικά στοιχεία 

Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις, οι οποίες σκοπεύουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στις ξένες 

αγορές. Καθώς οι χώρες διαφέρουν σε πολλά στοιχεία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

αποφασίσουν εάν θα προσαρμόσουν το προϊόν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών 

ή θα παράξουν και θα προσφέρουν ακριβώς το ίδιο προϊόν σε όλο τον κόσμο 

(Leonidou, 1996). 

Σύμφωνα με τους Tantong et.al. (2010), η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί για 

τις διεθνείς επιχειρήσεις από την μια πλευρά, ευκαιρίες που χωρίς αυτήν θα ήταν 

δύσκολο να υπάρξουν και από την άλλη πλευρά, δυσκολίες διαφορετικές από τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εντός των συνόρων. Σε γενικές 

γραμμές θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι σήμερα οι επιχειρήσεις λειτουργούν υπό 

συνθήκες ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού και ανάπτυξης τεχνολογίας. Βέβαια, δεν 

θα πρέπει να αγνοούνται οι ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην παγκόσμια οικονομία 

μετά το ξέσπασμα της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Σε κάθε 

περίπτωση, οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς, προσπαθούν να 

ισορροπούν ανάμεσα στην αύξηση της αποτελεσματικότητας τους μέσα από την 

εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και στην ικανοποίηση των αναγκών των 

τοπικών κοινωνιών, στις οποίες απευθύνουν τα προϊόντα τους (Czinkota&Ronkainen, 

2004). 

Για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η καλύτερη επιλογή είναι η πολιτική 

τυποποίησης προϊόντων (standardization) (Whitelock&Pimblett, 1997). Ωστόσο, η 

πολιτική αυτή εμπεριέχει και την σημαντικότερη αδυναμία της, που είναι ο κίνδυνος 

μη ικανοποίησης των αναγκών των καταναλωτών σε όλες τις τοπικές αγορές στις 

οποίες απευθύνεται το προϊόν, κυρίως εξαιτίας διαφορετικής κουλτούρας από χώρα 

σε χώρα. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να 



τροποποιήσουν ή να προσαρμόσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος 

τους (με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την συσκευασία του προϊόντος αυτού) ώστε 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών στις διάφορες 

χώρες. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαφοροποίηση του προϊόντος συνδέεται 

με σημαντικές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία και στο κόστος του προϊόντος 

(Calantone et.al., 2004).  

Η ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο βασικών κατηγοριών στρατηγικών 

αντιμετώπισης της «διεθνοποίησης» ενός προϊόντος θα πρέπει να υφίσταται για την 

κάθε επιχείρηση και να οδηγεί στην υιοθέτηση μιας συνολικής στρατηγικής, όπου 

τόσο το διαφοροποιημένο, όσο και το τυποποιημένο προϊόν να είναι σε θέση 

προσθέτει αξία και να αντισταθμίζονται οι αδυναμίες που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της μιας ή της άλλης στρατηγικής (Calantone et.al., 2004). 

Αν και η διαφοροποίηση των προϊόντων αποτελεί βασική πτυχή της χάραξης 

στρατηγικώνδιεθνούς μάρκετινγκ, δεν είναι πολλές οι έρευνες, οι οποίες έχουν 

διερευνήσει τους τρόπους διαφοροποίησης του προϊόντος, ώστε αυτό να 

προσαρμόζεται ικανοποιητικά σε διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα 

(Calantone et.al., 2004). Οι περισσότερες από τις σχετικές έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί, υπογραμμίζουν κυρίως τις αλλαγές που απαιτούνται να γίνουν σε 

ένα προϊόν που αναφέρονται κυρίως στις διάφορες πολιτισμικές διαφορές, αλλά δεν 

επικεντρώνονται στο κίνητρο για αυτή την προσαρμογή και στην μέτρηση των 

επιπτώσεων από την διαφοροποίηση των προϊόντων (Calantone et.al., 2004). 

Εξάλλου, θα πρέπει να διασαφηνιστεί το γεγονός ότι κάθε επιχείρηση 

αποφασίζει μόνη της την επιθυμητή κλίμακα διεθνοποίησης των προϊόντων και των 

δραστηριοτήτων της. Όσο περισσότερο η επιχείρηση επιθυμεί να επιτύχει οικονομίες 

κλίμακας σε όλο τον κόσμο, τόσο πιο σφαιρική θα πρέπει να γίνει η στρατηγική της 

(Kotabe&Helsen, 2010). Ωστόσο, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν 

οικονομίες κλίμακας, έρχονται συχνά αντιμέτωπες με διαφορετικές δυσκολίες, οι 

οποίες σχετίζονται με τον διαφορετικό τρόπο ζωής που συναντάται σε κάθε 

διαφορετική χώρα (Ghemawat, 2007). Το γεγονός αυτό αντανακλά πολλές φορές 

στην ανάγκη αντιμετώπισης των λεγόμενων «ψυχολογικών συνόρων» με τα οποία 

έρχονται αντιμέτωπες πολλές φορές οι πολυεθνικές εταιρίες. Για τον λόγο αυτό, 

πολλές φορές η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης θα πρέπει να 



περιλαμβάνει σταδιακά βήματα, τα οποία κάθε φορά θα προσφέρουν περισσότερη 

γνώση στην επιχείρηση και θα της επιτρέπουν σταδιακά να εφαρμόσει την διεθνή 

στρατηγική της. 

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να γίνει μια σύντομη αναφορά και σε 

εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι γνωστές στην σχετική βιβλιογραφία με τον 

όρο “bornglobals”, οι οποίες λόγω του τεράστιου όγκου των δραστηριοτήτων τους 

παγκοσμίως, προτιμούν να εφαρμόσουν στρατηγικές τυποποίησης και όχι 

διαφοροποίησης του προϊόντος τους (Cavusgil&Knight,2015). Ο βασικό λόγος που 

συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι, καθώς απευθύνονται σε έναν πολύ μεγάλο 

αριθμό αγορών και κρατών, το κόστος διαφοροποίησης είναι απαγορευτικό για την 

προσαρμογή του προϊόντος σε κάθε μια από τις χώρες αυτές (Zou&Cavusgil, 1996). 

1.2. Οι έννοιες της προσαρμογής και της τυποποίησης προϊόντος 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά και σε αντιπαράθεση, τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά των εννοιών της τυποποίησης (standardization) και της προσαρμογής 

(adaptation). Αρκετά συχνά στην σχετική βιβλιογραφία συναντάται η 

κατηγοριοποίηση των κεντρικών επιλογών των διεθνών επιχειρήσεων, αναφορικά με 

τους τρόπους και τις στρατηγικές διεθνοποίησης των προϊόντων τους, σύμφωνα με 

τον τρόπο που παρουσιάζεται στην συνέχεια. Οι κατηγορίες επιλογών είναι οι εξής 

(Czinkota and Ronkainen, 2005): 

1. Να πωλούν το ίδιο προϊόν παντού χωρίς αλλαγές (Τυποποίηση). 

2. Να πραγματοποιούν αλλαγές και προσαρμογές σε κάποιο ήδη υπάρχον προϊόν 

για ορισμένες ή για όλες τις αγορές (Προσαρμογή,  επέκταση της 

παραγωγικής γραμμής). 

3. Να δημιουργούν ένα εντελώς νέο προϊόν για τις ξένες αγορές (Προσαρμογή, 

ανάπτυξη νέων προϊόντων). 

4. Να αναπτύξουν ένα προϊόν με χαρακτηριστικά προσαρμόσιμα στις 

περισσότερες αγορές και να το προσφέρουν παγκοσμίως (Προσαρμογή). 

Η τυποποίηση είναι ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν κοινό μίγμα 

μάρκετινγκ στις αγορές όλων των κρατών στις οποίες δραστηριοποιούνται (Shaojie 

et.al., 2005). Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πωλείται ουσιαστικά το ίδιο προϊόν σε 

όλες τις αγορές. Στο άλλο άκρο, ο βαθμός προσαρμογής ενός προϊόντος σχετίζεται 



άμεσα με το βαθμό στον οποίο τα χαρακτηριστικά του προϊόντος αυτού και της 

συσκευασίας του διαφέρουν μεταξύ των εθνικών αγορών (Cavusgil and Kirpalani, 

1993).  

Είναι ευνόητο ότι αποτελεί για την επιχείρηση μια πολύ σημαντική απόφαση, 

αυτή που σχετίζεται με την επιλογή ανάμεσα στην τυποποίηση και την προσαρμογή 

ενός προϊόντος, προκειμένου αυτό να προσφερθεί στην παγκόσμια αγορά. Επίσης, 

είναι δεδομένο ότι υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και για 

τις δυο επιλογές. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τους παράγοντες που 

ευνοούν τόσο την Τυποποίηση, όσο και την Προσαρμογή του προϊόντος. 

Συγκεκριμένα, μέσω της τυποποίησης είναι πιο εύκολο να εκμεταλλευτεί η 

επιχείρηση τις δυνατότητες της για αύξηση της παραγωγής λόγω εκμετάλλευσης των 

οικονομιών κλίμακας και να επενδύσει περισσότερα ποσά στην Έρευνα και την 

Ανάπτυξη, όταν, από την άλλη πλευρά, η Προσαρμογή προσφέρει την δυνατότητα να 

εκμεταλλευτεί η επιχείρηση τα θετικά στοιχεία που σχετίζονται με την προσήλωση 

των πελατών στο συγκεκριμένο προϊόν. 

Πίνακας 1.1. Τα πλεονεκτήματα της Τυποποίησης και της Προσαρμογής 

Προϊόντος. 

Τα πλεονεκτήματα της Τυποποίησης και της Προσαρμογής Προϊόντος 

Τυποποίηση Προσαρμογή 

Δυνατότητες αυξημένης παραγωγής λόγω 

εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας 

Δυνατότητα για την εκμετάλλευση των 

θετικών στοιχείων που προκύπτουν από 

την προσήλωση του πελάτη στο προϊόν, 

καθώς το προσαρμοσμένο προϊόν είναι 

σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στις 

ξεχωριστές απαιτήσεις και ανάγκες των 

καταναλωτών σε τομείς όπως: 

 Τα στάδια ανάπτυξης 

 Τις ιδιαίτερες προτιμήσεις 

Δυνατότητες επένδυσης στην Έρευνα και 

την Ανάπτυξη (R&D) 

Δυνατότητεςμείωσης του κόστους 

διαχείρισης των αποθεμάτων 

Δυνατότητα εκμετάλλευσης της 

κινητικότητας των καταναλωτών 



Ευκαιρίες που σχετίζονται με την 

παγκόσμια ομοιομορφία και την συνοχή 

της εικόνας του προϊόντος 

 Τις κοινωνικές και πολιτισμικές 

διαφορές 

 Το φυσικό περιβάλλον 

 Την τεχνολογία 

Δυνατότητες για βελτίωση στον 

σχεδιασμό και τον έλεγχο της παραγωγής 

Δυνατότητα εκμετάλλευσης της 

«επίδρασης της συνέργειας» 

(synergeticeffect). 

Δυνατότητα για καλύτερη προσαρμογή 

στο νομικό περιβάλλον της εκάστοτε 

χώρας 

Πηγή: Cavusgil and Kirpalani, 1993. 

1.3 To Εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και ο βαθμός 

τυποποίησης ή προσαρμογής του προϊόντος 

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες των διαφόρων επιχειρήσεων 

επηρεάζουν τον βαθμό τυποποίησης και προσαρμογής των προϊόντων τους σε 

πολλαπλά επίπεδα. Η προσαρμογή μπορεί να είναι είτε υποχρεωτική, όταν τα 

προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές μιας συγκεκριμένης χώρας, είτε 

προαιρετική και προληπτική, προκειμένου να ικανοποιηθούν με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόποκάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις και προτιμήσεις των 

καταναλωτών (Calantone et.al., 2004). 

Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης αναφέρονται κυρίως στα εξής 

(Diamantopoulos&Winklhofer, 1999): 

 Μέγεθος,  

 Διεθνής εμπειρία,  

 Βαθμός διεθνοποίησης,  

 Βαθμός συγκέντρωσης,  

 Οργανωτική δομή και εταιρική κουλτούρα, 

  Διαχειριστικό υπόβαθρο,  

 Διαθεσιμότητα πόρων  

 Στρατηγική,  



 Μακροπρόθεσμοι στόχοι,  

 Εθνοκεντρικός, πολυκεντρικός  ή γεωκεντρικός προσανατολισμός. 

Είναι προφανές ότι οι εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διεθνή στρατηγική 

μάρκετινγκ της επιχείρησης. Ο προσανατολισμός της επιχείρησης προς τις διεθνείς 

αγορές της διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη στρατηγική μάρκετινγκ. Οι 

επιχειρήσεις των οποίων ο προσανατολισμός είναι εθνοκεντρικός, εφαρμόζουν τις 

ίδιες στρατηγικές παντού, με αυτές που εφαρμόζουν στην εγχώρια αγορά, αγνοώντας 

τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις των διαφορετικών αγορών.  

Από την άλλη πλευρά, οι πολυκεντρικά προσανατολισμένες επιχειρήσεις 

(polycentricorientation) αναγνωρίζουν τις διαφορές στις αγορές και εντοπίζουν τις 

ανάγκες κάθε αγοράς με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχεδιάσουν τις λειτουργίες τους 

κατάλληλα για τον εκάστοτε προορισμό του προϊόντος τους. Τέλος, οι επιχειρήσεις 

με γεωκεντρικό προσανατολισμό (geocentricorientation) βλέπουν τον κόσμο ως 

δυνητική αγορά, αναγνωρίζοντας τις περιφερειακές διαφορές χωρίς να λαμβάνουν 

υπόψη τα εθνικά σύνορα και συνήθως προσφέρουν το προϊόν τους παγκοσμίως μόνο 

με επιφανειακές προσαρμογές (Powers&Loyka, 2010). 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά μιας 

επιχείρησης είναι σε θέση να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τόσο την στρατηγική που 

σχετίζεται με την προσαρμογή των προϊόντων και ως εκ τούτου και με την εξαγωγική 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Σύμφωνα με την μελέτη των Leonidou et.al. (2002), 

εξάλλου, υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στον βαθμό που μια επιχείρηση επιζητά την 

εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, με τον βαθμό Προσαρμογής του προϊόντος της. 

Εξάλλου, υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, το μέγεθος της επιχείρησης και ο 

κεντρικό της σχεδιασμός συνδέεται με τον βαθμό τυποποίησης των προϊόντων της. 

Υπάρχουν επίσης μελέτες που υποδηλώνουν ότι οι πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την εφαρμογή της μιας ή 

της άλλης στρατηγικής.  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί και ο ρόλος των ανώτερων διοικητικών 

στελεχών μιας εταιρίας, καθώς είναι διαπιστωμένο ότι οι διευθυντές με μεγαλύτερη 

διεθνή εμπειρία γνωρίζουν καλύτερα και είναι σε θέση να αναλύσουν με μεγαλύτερη 

επιτυχία την κατάσταση της αγοράς, τις ανάγκες των πελατών, τα εναλλακτικά 



κανάλια διανομής και να εφαρμόσουν απαραίτητες προσαρμογές σε διάφορα στοιχεία 

του μίγματος μάρκετινγκ από διοικητικά στελέχη που δεν διαθέτουν την ανάλογη 

εμπειρία. (Cavusgil&Kirpalani, 1993). 

Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τους εσωτερικούς παράγοντες και τις επιπτώσεις τους 

στην στρατηγική της Προσαρμογής έναντι της Τυποποίησης των προϊόντων. 

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, ενώ το μέγεθος μιας επιχείρησης φαίνεται να παράγει 

σημαντικά οφέλη στην περίπτωση που η επιχείρηση επιλέγει την Τυποποίηση, δεν 

φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο και στην περίπτωση που αυτή θα επιλέξει την 

Προσαρμογή. 

Πίνακας 1.2. Οι επιπτώσεις των εσωτερικών παραγόντων της επιχείρησης στην 

στρατηγική της Προσαρμογής έναντι της Τυποποίησης των προϊόντων. 

Εσωτερικοί παράγοντες 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα στην 

Προσαρμογή Τυποποίηση 

Μέγεθος Μικρό Μεγάλο 

Διεθνής εμπειρία Μεγάλη Μικρή 

Βαθμός διεθνοποίησης Υψηλός Χαμηλός 

Βαθμός συγκέντρωσης  Υψηλός 

Διαχειριστικές ικανότητες Υψηλές  

Διαθεσιμότητα πόρων - - 

Στρατηγική της εταιρίας 
Γεωκεντρική, 

πολυκεντρική 
Εθνοκεντρική 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι Ναι Όχι 

Διάθεση για καινοτομία Μεγάλη Μικρή 

Εξάρτηση από εξαγωγικές Ναι - 



δραστηριότητες 

Αριθμός των στοχευόμενων 

χωρών 
Μεγάλος Μικρός 

Πηγή: Tantong et.al. (2010) 

1.4. Εξωτερικό περιβάλλον 

Καθώς οι περισσότερες χώρες διαφέρουν σε σημαντικά πράγματα, .όπως είναι 

για παράδειγμα, τα ιστορικά στοιχεία, η θρησκεία, οι πολιτικές και οι κοινωνικές 

δομές, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και άλλα, είναι ευνόητο ότι 

οι διαφορετικοί εξωτερικοί παράγοντες της επιχείρησης, οι οποίοι ως τέτοιοι είναι 

αδύνατον να ελεγχθούν από την ίδια την επιχείρηση, περιβάλλουν και επηρεάζουν 

τους πελάτες της σε σημαντικό βαθμό (Fernández&Nieto, 2005). 

Έτσι, από την στιγμή που ένα βασικό συστατικό της κοινωνίας αποτελεί το 

οικονομικό περιβάλλον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που το αποτελούν, 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις των καταναλωτών, αλλά και στην 

αγοραστική τους ικανότητα και άρα, στη ζήτηση των αγαθών και των υπηρεσιών. 

Επίσης, η συνολική οικονομική ανάπτυξη του τόπου επηρεάζει έμμεσα την πορεία 

του προϊόντος στην εκάστοτε αγορά, όπως επίσης και οι υποδομές, οι οποίες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση ή μη, της κυκλοφορίας του αγαθού μέσα από τα 

κανάλια διανομής. (Waheeduzzaman and Dube, 2004). 

Από την άλλη πλευρά, το πολιτικό και το νομικό περιβάλλον της εκάστοτε 

χώρας είναι σε θέση να επιβάλει κάποιους περιορισμούς και να υποχρεώσουν τις 

μεγάλες εταιρίες να τους ακολουθήσουν. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων, τους κανονισμούς λειτουργίας του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, κανονισμούς τιμολόγησης, νομοθεσία που 

αναφέρεται στην ασφάλεια των προϊόντων, διάφορους περιορισμούς που σχετίζονται 

με τα συστατικά του προϊόντος, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος, διαδικασίες έλεγχων των εξαγωγών και των εισαγωγών, διαδικασίες 

οικονομικών έλεγχων και διάφορες ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Σε γενικές γραμμές πάντως ισχύει ότι όσο πιο περίπλοκο και απαιτητικό είναι το 

νομικό και το πολιτικό περιβάλλον, τόσο περισσότερο ευνοείται η Προσαρμογή του 



προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνθήκες ευνοούν περισσότερο την 

τυποποίηση (Waheeduzzaman&Dube, 2004). 

Εξάλλου, σύμφωνα με τους Dow&Larimo (2009), ένας ακόμη σημαντικός 

παράγοντας που είναι δυνατόν να επηρεάσει όχι μόνο την απόφαση για τυποποίηση ή 

προσαρμογή του προϊόντος, αλλά ολόκληρη τη στρατηγική για το μίγμα μάρκετινγκ 

μιας εταιρίας, είναι ο αριθμός των καταναλωτών που υπάρχουν σε μια χώρα. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο μεγάλος αριθμός πελατών σε μια χώρα-στόχο οδηγεί 

τις περισσότερες φορές στην ανάγκη για δημιουργία προσαρμοσμένων στρατηγικών 

του  μίγματος μάρκετινγκ σε σχέση με χώρες στις οποίες οι καταναλωτές είναι 

λιγότεροι.Όσο πιο σημαντική είναι μια αγορά εν τέλει, τόσο πιο προσαρμοσμένη 

είναι η στρατηγική του μίγματος μάρκετινγκ. 

Οι εξωτερικοί παράγοντες που συζητήθηκαν παραπάνω συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα. Από την μελέτη του πίνακα αυτού προκύπτει ότι οι ομοιότητες 

των αγορών και η ένταση του κλαδικού ανταγωνισμού δεν φαίνεται να παράγουν 

σημαντικά αποτελέσματα στην περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει την 

Προσαρμογή, ενώ από την άλλη πλευρά, αν επιλεγεί η Τυποποίηση, τότε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα φαίνεται να είναι περισσότερα. 

Πίνακας 1.3. Οι επιπτώσεις των εξωτερικών παραγόντων της επιχείρησης στην 

στρατηγική της Προσαρμογής έναντι της Τυποποίησης των προϊόντων. 

Εξωτερικοί παράγοντες 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα στην 

Προσαρμογή Τυποποίηση 

Ομοιότητες των αγορών Λίγες Πολλές 

Η φύση του προϊόντος 1 Καταναλωτικό προϊόν Κεφαλαιουχικό προϊόν 

Η φύση του προϊόντος 2 Υψηλός Χαμηλός 

Ο κύκλος ζωής του 

προϊόντος 
Ετερογενής Ομοιογενής 

Η ένταση του κλαδικού Χαμηλή Υψηλή 



ανταγωνισμού 

Οικονομική ανάπτυξη Διαφορετικό επίπεδο Όμοιο επίπεδο- 

Το πολιτικό και νομικό 

πλαίσιο 

Συγκεκριμένες απαιτήσεις 

από την τοπική κοινωνία 
- 

Ο βαθμός πολιτισμικής 

σύγκλισης 

Συγκεκριμένες απαιτήσεις 

από την τοπική κοινωνία 
- 

Ο Ανταγωνισμός 
Έντονος τοπικός 

ανταγωνισμός 
Αδύναμος ανταγωνισμός 

Το μέγεθος της αγοράς Μεγάλο Μικρό- 

Πηγή: Calantone et.al., 2006. 

1.5 Σύνοψη Κεφαλαίου 

Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις, οι οποίες σκοπεύουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στις ξένες 

αγορές και από την μια προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης , ενώ από την 

άλλη, κρύβει κινδύνους που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως από τις 

επιχειρήσεις. Βασικές στρατηγικές αντιμετώπισης των ευκαιριών και των κινδύνων 

της παγκοσμιοποίησης είναι οι στρατηγικές προσαρμογής και τυποποίησης των 

προϊόντων. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την μορφή του προϊόντος της 

και με μια σειρά από άλλους παράγοντες, οι οποίοι σε γενικές γραμμές χωρίζονται σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς,  οι δυο αυτές κεντρικές στρατηγικές παρουσιάζουν 

συγκεκριμένα πλεονεκτήματα.  

Η στρατηγική της τυποποίησης προσφέρει μεταξύ άλλων, δυνατότητες 

αυξημένης παραγωγής λόγω εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας και ευκαιρίες 

μείωσης του κόστους διαχείρισης των αποθεμάτων. Από την άλλη πλευρά, η 

στρατηγική της προσαρμογής προσφέρει την δυνατότητα για την εκμετάλλευση των 

θετικών στοιχείων που προκύπτουν από την προσήλωση του πελάτη στο προϊόν, 

καθώς το προσαρμοσμένο προϊόν είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στις 

ξεχωριστές απαιτήσεις και ανάγκες των καταναλωτών σε διάφορους τομείς  



Κεφάλαιο 2. Παράγοντες διεθνοποίησης ενός κλάδου 

Υπάρχουν αρκετές μορφές παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, η οικονομική 

παγκοσμιοποίηση αναφέρεται κυρίως σε εκείνη τη διαδικασία, σύμφωνα με την 

οποία, δημιουργούνται σχέσεις αλληλεξάρτησης διαφόρων κλάδων παραγωγής που 

προέρχονται από διαφορετικά κράτη και αποκτούν πρόσβαση σε διαφορετικές αγορές 

(Young, 1987). Ωστόσο, η έννοια της παγκοσμιοποίησης δεν αποτελεί αποκλειστικά 

ένα φαινόμενο των τελευταίων χρόνων, καθώς σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, η 

έννοια της παγκοσμιοποίησης έχει πραγματοποιηθεί και κατά το παρελθόν, με 

διαφορετική, ωστόσο, έκφραση. 

Σύμφωνα με άλλους μελετητές, ένας εκ των οποίων είναι και οι Brooksetal 

(2010), η σημερινή έκφραση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας αποτελεί το 

αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. 

Μάλιστα, η διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να χωριστεί σε τέσσερις μεγάλες φάσεις ή 

κατηγορίες: 

 Η πρώτη φάση τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 19
ου

 αιώνα με την 

βιομηχανική επανάσταση και την πραγματοποίηση σημαντικών 

ανακαλύψεων, όπως είναι για παράδειγμα το τηλέφωνο και ο τηλέγραφος. Οι 

ανακαλύψεις αυτές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση των 

επικοινωνιών, που είναι σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης εμπορικής 

δραστηριότητας με απομακρυσμένα μέρη. 

 Η δεύτερη φάση τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, όπου κυρίως 

οι σημαντικές αποικιοκρατικές τοποθεσίες των ευρωπαϊκών κρατών ξεκινούν 

να μετατρέπονται σε αγορές στις οποίες απευθύνονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα 

 Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την περίοδο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 

όπου κυρίως μέσα από την δραστηριότητα των αμερικανικών μεγάλων 

εταιριών, πραγματοποιείται η άνοδος του διεθνούς εμπορίου. 

 Τέλος, η τέταρτη φάση προσδιορίζεται κυρίως από τις σημαντικές 

τεχνολογικές αλλαγές που έλαβαν χώρα μετά την δεκαετία του 1980 και οι 

οποίες έδωσαν νέα ώθηση στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του διεθνούς 

εμπορίου σε νέες αγορές. 



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκε η ανάγκη , κυρίως για τις μεγάλες εταιρίες 

των οποίων οι δραστηριότητες ξεπερνούν κατά πολύ τα εθνικά σύνορα των 

χωρών στις οποίες αυτές έχουν την έδρα τους, να αναπτύξουν την διεθνή 

στρατηγική τους με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγηθούν στην ανάπτυξή τους μέσα 

στο νέο, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποια 

σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής ανάλυσης αυτών των επιχειρήσεων και 

δίνεται έμφαση στην ανάλυση των παραγόντων εκείνων, οι οποίοι είναι 

καθοριστικοί στη διεθνοποίηση ενός κλάδου. Οι παράγοντες αυτοί είναι δυνατόν 

να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής (Yip, 1989): 

1. Παράγοντες αγοράς (marketdrivers) 

2. Παράγοντες Κόστους (costdrivers) 

3. Κυβερνητικοί παράγοντες (governmentdrivers) 

2.1 Παράγοντες αγοράς (marketdrivers) 

Οι παράγοντες που αναφέρονται στην αγορά σχετίζονται κυρίως με την 

περιγραφή εκείνων των καταστάσεων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η σύγκλιση 

των αγορών διεθνώς, με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει νόημα η διεθνοποίηση ενός 

κλάδου. Με αυτήν την έννοια, οι παράγοντες αυτοί είναι αναγκαίο καταρχήν να 

υφίστανται, αλλά και να υπάρχουν με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κλάδος να έχει κίνητρο να 

ανοιχτεί στην παγκόσμια αγορά (Lovelock&Yip, 1996): 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες αγοράς, οι οποίοι θα αναλυθούν στην συνέχεια 

είναι οι εξής: 

1. Οι παρόμοιες ανάγκες των πελατών 

2. Οι παγκόσμιοι πελάτες και  

3. Η δυνατότητα μεταφοράς του μάρκετινγκ 

2.1.1. Οι παρόμοιες ανάγκες των πελατών 

Οι «παρόμοιες ανάγκες των πελατών» αποτελεί μια έκφραση, η οποία στην 

ουσία είναι μετάφραση της αγγλικής ορολογίας “similarcustomersneeds”. Με αυτήν 

την φράση τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία που έχει στην διεθνοποίηση ενός κλάδου, η 

δυνατότητα ενός προϊόντος να είναι σε θέση να ικανοποιήσει ταυτόχρονα τις ανάγκες 

κατοίκων που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη.  



Βέβαια, για να το κάνει αυτό, θα πρέπει βασικά οι ανάγκες των καταναλωτών 

παγκοσμίως να μην διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό, ώστε να είναι δυνατή η 

κάλυψη τους από αυτό το προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κλάδος από τον οποίο 

προέρχεται το προϊόν αυτό έχει ικανούς λόγους να προχωρήσει στην διεθνοποίηση 

της παραγωγής του (Levitt, 1983). 

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένης διεθνοποίησης κάποιων 

κλάδων παρατίθενται στην συνέχεια. 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ιαπωνικά αυτοκίνητα, τα οποία αν 

και προέρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα, είναι δυνατόν να συναντηθούν 

σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, ακριβώς διότι είναι σε θέση να 

ικανοποιήσουν τον μέσο οδηγό, ο οποίος προφανώς και δεν συναντάται μόνο 

στην χώρα προέλευσης των αυτοκινήτων αυτών. 

 Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγορά των προσωπικών 

υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων, όπου και σε αυτήν την περίπτωση, 

η ανάγκη για επικοινωνία με σύγχρονα μέσα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες 

από χώρα σε χώρα και ως εκ τούτου, κάνει αναγκαία την διεθνοποίηση του 

κλάδου αυτού, προκειμένου να είναι σε θέση να ισχυροποιήσει διεθνώς την 

θέση του. 

 Επίσης και ο κλάδος των ποτών είναι ένας κλάδος ο οποίος σε μεγάλο βαθμό 

είναι διεθνοποιημένος, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά Brandsποτών που 

συναντώνται σχεδόν σε κάθε μέρος του πλανήτη. Ο λόγος είναι ότι με τα ποτά 

καλύπτεται μια συγκεκριμένη ανάγκη του ανθρώπου, η οποία δεν είναι 

δυνατόν να περιοριστεί από εθνικά σύνορα. 

2.1.2. Οι παγκόσμιοι πελάτες 

Οι παγκόσμιοι πελάτες (GlobalCustomers) αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό 

παράγοντα αγοράς (marketfactor), η ύπαρξη του οποίου είναι καταλυτική στην 

απόφαση ενός κλάδου να προχωρήσει στην διεθνοποίησή του. Η έννοια των 

παγκόσμιων πελατών αναφέρεται σε εκείνους τους πελάτες οι οποίοι έχουν την 

θέληση και την δυνατότητα να στραφούν στην παγκόσμια αγορά και να αποκτήσουν 

από αυτήν τα προϊόντα που τους είναι απαραίτητα. Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, είναι 

δεδομένο ότι οι πελάτες αυτοί διαθέτουν δυνατότητες πληροφόρησης και πρόσβασης 



στις διάφορες αγορές του κόσμου. Ως εκ τούτου, είναι ευνόητο να υποθέσει κανείς 

ότι οι πελάτες αυτοί είναι μεγάλοι οργανισμοί ή εταιρίες και η ικανοποίηση τους θα 

επιφέρει σημαντικά κέρδη στις εταιρίες που θα τις εξυπηρετήσουν (Bernardino, 

2014). 

Οι παγκόσμιοι πελάτες είναι δυνατόν να χωριστούν σε δυο μεγάλες 

κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται στην συνέχεια: 

 Η πρώτη κατηγορία είναι οι λεγόμενοι «εθνικοί πελάτες» Οι πελάτες αυτοί αν 

και απευθύνεται σε όλες τις αγορές παγκοσμίως, προκειμένου να αποκτήσει 

το προϊόν που επιθυμεί, κάνει χρήση του προϊόντος αυτού αποκλειστικά μέσα 

στα εθνικά σύνορα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση ή 

ο οργανισμός. Κλασικό παράδειγμα ενός εθνικού παγκόσμιου πελάτη 

αποτελεί το υπουργείο εθνικής άμυνας κάθε χώρας, καθώς οι στρατιωτικοί 

εξοπλισμοί προμηθεύονται από την διεθνή αγορά με βάση οικονομικά και 

διπλωματικά κριτήρια, αν και η χρήση των εξοπλισμών αυτών προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσα στα σύνορα της κάθε χώρας, για 

αμυντικούς σκοπούς. 

 Από την άλλη πλευρά, η άλλη κατηγορία παγκόσμιων πελατών περιλαμβάνει 

τους λεγόμενους διεθνείς πελάτες. Οι πελάτες αυτοί, οι οποίοι στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν διεθνείς οργανισμούς ή πολυεθνικές 

εταιρίες, αναζητούν προμηθευτές στις παγκόσμιες αγορές, προκειμένου να 

προμηθευτούν προϊόντα τα οποία θα τα καταναλώσουν σε διάφορες περιοχές 

του πλανήτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων παγκόσμιων πελατών 

είναι οι αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες είναι προφανές ότι καταναλώνουν τα 

προϊόντα τους σε διαφορετικές χώρες. 

2.1.3. Δυνατότητα μεταφοράς του μάρκετινγκ 

Τέλος, ένας καθοριστικός παράγοντας αγοράς είναι η ύπαρξη (ή μη) της 

δυνατότητας που έχουν οι μεγάλες εταιρίες να μεταφέρουν όλα ή τα περισσότερα 

στοιχεία του μάρκετινγκ που εφαρμόζουν από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να 

σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι σε πολλές περιπτώσεις παραγωγής προϊόντων δεν 

είναι δυνατή η εφαρμογή κοινών κανόνων μάρκετινγκ σε κάθε διαφορετική χώρα 

παραγωγής. Από την στιγμή που αυτό είναι εφικτό σε κάποια προϊόντα, τότε 



αυτόματα, το γεγονός αυτό αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα διεθνοποίησης 

ενός κλάδου (Khanetal., 2016). 

Πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό παίζει ο κλάδος του μάρκετινγκ που 

είναι εστιασμένος στη διεθνοποίηση (Globalmarketing), καθώς ο κλάδος αυτός του 

Μάρκετινγκ ασχολείται ακριβώς με τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να 

προσαρμοστούν στις παγκόσμιες συνθήκες. Έτσι, στην  περίπτωση που οι υπεύθυνοι 

για την χάραξη της διεθνούς στρατηγικής μιας επιχείρησης αποφασίσουν ότι 

υπάρχουν οι συνθήκες ώστε να εφαρμοστή κοινή γραμμή Μάρκετινγκ σε πολλές 

αγορές σε διαφορετικές χώρες, τότε το γεγονός αυτό αποτελεί έναν επιπλέον 

παράγοντα στην διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας αυτής.  

Θα πρέπει, ωστόσο να επισημανθεί το γεγονός ότι στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του μάρκετινγκ από χώρα σε χώρα και σε κάθε 

περίπτωση, η διαδικασία αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, τότε θα πρέπει η 

επιχείρηση να αναδιαμορφώσει την στρατηγική της. Καταλυτικό ρόλο  σε αυτό παίζει 

η ίδια η φύση του προϊόντος, αλλά και μια σειρά από άλλους παράγοντες που θα 

αναλυθούν στην συνέχεια, όπως είναι για παράδειγμα, οι πολιτικές που ισχύουν σε 

κάθε χώρα σχετικά με την παραγωγική διαδικασία ενός προϊόντος. 

2.2 Παράγοντες Κόστους (costdrivers) 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το κόστος που αντιμετωπίζει μια 

μεγάλη εταιρία είναι δυνατόν να μειωθεί μέσω της διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων της. Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά, η διεθνοποίηση αποτελεί 

μονόδρομο για την εταιρία, προκειμένου να αντιμετωπίσει το διαρκώς αυξανόμενο 

κόστος.  

Οι καθοριστικότεροι παράγοντες που επιδρούν στο κόστος της επιχείρησης 

και η εξέλιξη της πορείας τους είναι καθοριστική για την απόφαση υπέρ ή κατά της 

διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της είναι οι εξής (Cicera et.al., 2010): 

1. Οι οικονομίες κλίμακας 

2. Οι διαφορές ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα κόστους από χώρα σε χώρα  

3. Οι διαφορές στην εφοδιαστική αλυσίδα που έχει να αντιμετωπίσει η 

επιχείρηση πριν και μετά την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της 



4. Τα διαφορετικά κόστη ανάπτυξης των προϊόντων 

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα μια σύντομη παρουσίαση των επιμέρους 

παραγόντων κόστους. 

2.2.1. Οικονομίες κλίμακας 

Οι οικονομίες κλίμακας αναφέρονται σε εκείνες τις καταστάσεις κατά τις 

οποίες η επιχείρηση είναι δυνατόν να μειώσει το μέσο κόστος παραγωγής μιας 

μονάδας προϊόντος μέσα από την αύξηση της παραγωγής της. Αυτό μπορεί να συμβεί 

κυρίως σε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγωγή απαιτεί την αγορά 

μηχανημάτων υψηλού κόστους. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχείρηση έχει 

συμφέρον να αυξήσει την παραγωγή της, ώστε το κόστος να επιμερίζεται σε 

μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει σοβαρή 

πιθανότητα να μην είναι πλέον, δυνατή η απορρόφηση της αυξημένης παραγωγής 

από την εγχώρια αγορά, οπότε η επιχείρηση να πρέπει να στραφεί στο εξωτερικό, 

μέσω της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της (Czinkota&Ronkainenn, 2002). 

Με άλλα λόγια, ο συσσωρευμένος όγκος παραγωγής και πωλήσεων που θα 

προκύψει από την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας θα οδηγήσει σε 

χαμηλότερη τιμή κόστους ανά μονάδα προϊόντος εξαιτίας μιας σειράς από 

παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η αυξημένη αποτελεσματικότητα στην 

παραγωγή, την εμπορία και τις άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης.  

Η οικοδόμηση μιας παγκόσμιας παρουσίας επεκτείνει αυτόματα την κλίμακα 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, προσφέροντας μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα 

και μεγαλύτερη βάση περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κλίμακα θα 

δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόνο εάν η εταιρεία καταφέρει να 

εκμεταλλευτεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις προκύπτουσες οικονομίες 

κλίμακας.  

Κατ 'αρχήν, τα οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας μπορούν να εμφανιστούν 

με διάφορους τρόπους, οι σημαντικότεροι από τους οποίους παρουσιάζονται στην 

συνέχεια (Schularick, 2006): 



 Μείωση του λειτουργικού κόστους ανά μονάδα παραχθέντος προϊόντος και 

επιμερισμός του μεγάλου σταθερού κόστους σε μεγαλύτερο αριθμό 

παραγόμενων προϊόντων. 

 Η συγκέντρωση της παγκόσμιας αγοράς σε σχετικά μικρότερο αριθμό 

επιχειρήσεων δίνει την ευκαιρία να επικεντρωθεί η παγκόσμια αγοραστική 

δύναμη στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αυτό γενικά έχει ως κεντρικό 

αποτέλεσμα την δημιουργία πιέσεων στο κόστος. 

 Όσο μεγαλύτερες είναι οι οικονομίες κλίμακας, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

δυνατότητα που προσφέρεται στην παγκοσμιοποιημένη επιχείρηση να 

δημιουργήσει κατάλληλες δομές, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη 

συγκεκριμένων τεχνολογιών ή προϊόντων. Για να γίνει αυτό, μια επιχείρηση 

θα πρέπει να αφιερώσει έμψυχο δυναμικό σε αυτήν την προσπάθεια, κάτι το 

οποίο είναι περισσότερο εφικτό όσο μεγαλώνει σε όγκο μια επιχείρηση. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση 

πριν από την εισαγωγή της στον διεθνή ανταγωνισμό, τόσο περισσότερο προβλέπεται 

να ευνοηθεί από τις οικονομίες κλίμακας. Με αυτήν την έννοια, οι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις έχουν σαφές πλεονέκτημα στην εκμετάλλευση των οικονομιών 

κλίμακας, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν 

έχουν την δυνατότητα να ωφεληθούν από την διεθνοποίηση της στρατηγικής τους. 

Απλά, είναι περισσότερο συνηθισμένο οι τελευταίες να επικεντρώνονται σε ένα 

συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς, ώστε να εκμεταλλεύονται τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του. 

2.2.2. Οι διαφορές ανάμεσα στα στοιχεία κόστους κάθε χώρας 

Ο παράγοντας αυτός, ο οποίος στην διεθνή βιβλιογραφία συναντάται με τον 

όρο “CountrySpecificCosts” αναφέρεται στην δυνατότητα που προσφέρουν οι 

διαφορετικές συνθήκες εργασίας σε διαφορετικές χώρες. Με άλλα λόγια, μια 

επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται και παράγει σε αρκετές χώρες, είναι ευνόητο 

ότι θα προσπαθήσει να αυξήσει την παραγωγική της δραστηριότητα σε εκείνο το 

μέρος όπου το ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος είναι μικρότερο σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μέρη.  



Αυτό βέβαια, προϋποθέτει το γεγονός ότι τα κόστη που πιθανώς θα 

προκύψουν από αυτήν την κινητικότητα των πόρων της επιχείρησης σε άλλο μέρος 

θα είναι δυνατόν να υπερκαλυφτούν από την μείωση του κόστους που θα προκύψει 

από την μεταφορά των δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η μετακίνηση 

της παραγωγικής δραστηριότητας από χώρα σε χώρα, προκειμένου να μειωθεί το 

κόστος παραγωγής αποτελεί μ ια συνήθη πολιτική των πολυεθνικών εταιριών, ειδικά 

στην περίπτωση χωρών, οι οποίες έχουν συνάψει εμπορικές σχέσεις, όπως είναι για 

παράδειγμα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hollensen, 2011). 

Ένα κλασικό παράδειγμα μείωσης του κόστους μέσω της μετεγκατάστασης 

της παραγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης αποτελεί η γερμανική εταιρία 

κατασκευής αυτοκινήτων Volkswagen. Η εταιρία αυτή κατάφερε να μειώσει 

εντυπωσιακά το μέσο κόστος κατασκευής αυτοκινήτων με την μεταφορά της 

παραγωγικής δραστηριότητας της από την Γερμανία στην Ισπανία, όπου την περίοδο 

εκείνη, ο μέσος μισθός ενός εργαζόμενου στην βιομηχανία των αυτοκινήτων ήταν 

μικρότερος από το μισό του αντίστοιχου μέσου μισθού στην Γερμανία. 

2.2.3. Ευνοϊκή εφοδιαστική αλυσίδα 

Η ευνοϊκή εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί έναν παράγοντα κόστους που 

επηρεάζει την απόφαση της επιχείρησης για διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. 

Ο συνήθης τρόπος με τον οποίο εντοπίζεται η έννοια αυτή στην διεθνή ορολογία 

είναι η φράση “favorablelogistics”. Η κεντρική ιδέα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο 

αυτός ο παράγοντας επηρεάζει την απόφαση της επιχείρησης έχει να κάνει με το 

γεγονός ότι όσο βρίσκονται τρόποι που να καθιστούν πιο συμφέρουσα την 

συγκέντρωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε ένα ή λίγα μέρη, τόσο θα 

μεγαλώνει η διαφορά των εσόδων από τα έξοδα, που οφείλεται σε αυτήν ακριβώς την 

συγκέντρωση (Porter, 1986). 

Εξάλλου, μια σειρά από άλλα κόστη που σχετίζονται με την εφοδιαστική 

αλυσίδα, τείνουν να μειωθούν κατά την διεθνοποίηση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Οι ευεργετικές αυτές συνέπειες της διεθνοποίησης 

της δραστηριότητας εξαιτίας των αλλαγών στην εφοδιαστική αλυσίδααναφέρονται 

παρακάτω(Porter, 1986): 



 Η αξιοποίηση της έννοιας της χωρητικότητας (Capacity), καθώς η υπό-

χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης στον τομέα αυτό, 

συνεπάγεται αυξημένο κόστος 

 Επιπλέον, το κόστος είναι δυνατόν να αυξηθεί όταν δεν υπάρχει σύνδεση 

ανάμεσα στις δραστηριότητες που εκτελούνται κατά την παραγωγική 

δραστηριότητα. Όσο λιγότερο είναι συνδεδεμένες αυτές, τόσο μεγαλύτερο 

είναι το προκύπτον κόστος 

 Οι διασυνδέσεις που προκύπτουν ανάμεσα στις παραγωγικές μονάδες σε 

διαφορετικά μέρη είναι επίσης σημαντικές για την διατήρηση του κόστους σε 

χαμηλά επίπεδα. Για παράδειγμα, αποτελεί συνήθη πρακτική των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, τα υποκαταστήματα του σ διαφορετικές 

τοποθεσίες να μοιράζονται τα ίδια standards τεχνογνωσίας και ποιότητας. 

 Η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής (Timing). Η έννοια αυτή 

σχετίζεται με την ικανότητα των πιθανών πελατών να απορροφήσουν την 

μάρκα μιας εταιρίας ευκολότερα και να την ταυτίσουν με την κατανάλωση 

ενός συγκεκριμένου προϊόντος, όταν δεν υπάρχουν ανταγωνιστικές μάρκες 

στην αγορά που αναφέρονται στο ίδιο προϊόν, Με αυτήν την έννοια, η επιλογή 

του κατάλληλου χρόνου εισόδου σε μια νέα αγορά, είναι πολύ σημαντική 

απόφαση 

 Οι αποφάσεις πολιτικής. Το «εύρος» του προϊόντος, ο βαθμός εξυπηρέτησης 

των αναγκών και οι αποφάσεις που σχετίζονται με την επιλογή του 

κατάλληλου καναλιού διανομής του προϊόντος αποτελούν παραδείγματα 

αποφάσεων πολιτικής που επηρεάζουν το κόστος 

 Η τοποθεσία. Ο εντοπισμός και η επιλογή ενός τόπου εγκατάστασης της 

επιχείρησης σε σημείο που βρίσκεται κοντά στους προμηθευτές, μειώνει το 

«εισερχόμενο» κόστος διανομής. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή 

εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας οντά στους πελάτες μπορεί να 

μειώσει το «εξερχόμενο» κόστος διανομής.  

2.2.4. Κόστη ανάπτυξης προϊόντων 

Ο τελευταίος παράγοντας που επηρεάζει το κόστος και διαφοροποιείται στην 

περίπτωση διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σχετίζεται με την 

ανάπτυξη και την εξέλιξη του κόστους που προκύπτει από την ανάγκη για ανάπτυξη 



νέων προϊόντων και είναι γνωστός στην διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο 

“productdevelopmentcosts”.Ο παράγοντας αυτός σχετίζεται με την διαπίστωση ότι 

πολλές φορές είναι δυνατόν να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό το κόστος ανάπτυξης 

ενός προϊόντος όταν αντί για αυτήν την επιλογή, η διεθνοποιημένη επιχείρηση 

επιλέξει την ανάπτυξη ενός μικρού αριθμού παρόμοιων προϊόντων σε περιφερειακές 

τοποθεσίες. Το γεγονός αυτό σχετίζεται έντονα με την προσαρμογή του προϊόντος και 

θα μελετηθεί και στην συνέχεια (Gupta&Govindarajan, 2001). 

2.3 Κυβερνητικοί παράγοντες (governmentdrivers). 

Η επέμβαση ή η στάση των κυβερνήσεων των διαφόρων χωρών μπορούν να 

παίξουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα ή στη θέληση μιας επιχείρησης να 

διευρύνει διεθνώς τις δραστηριότητές της. Πολλές πολυεθνικές εταιρίες επηρεάζονται 

σε μεγάλο βαθμό από διάφορες κυβερνητικές ενέργειες. Αυτές περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων δράσεις που σχετίζονται με δημοπρασίες αδειών, με την ευκολία 

έγκρισης ή απόρριψης διαφόρων συγχωνεύσεων ή εξαγορών μέσα στην χώρα, ή τον 

καθορισμό περιορισμών στην διαμόρφωση των τιμών μόνο με όρους αγοράς (Yipetal, 

2000). 

Οι σημαντικότερες μέθοδοι επηρεασμού των κυβερνητικών επιλογών στην 

δυνατότητα διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναλύονται 

στην συνέχεια, είναι οι εξής: 

1. Πολιτικές διεθνούς εμπορίου 

2. Συμβατά τεχνικά πρότυπα 

3. Κοινοί κανονισμοί μάρκετινγκ 

2.3.1. Πολιτικές διεθνούς εμπορίου 

Οι πολιτικές διεθνούς εμπορίου οι οποίες υιοθετούνται από τις διάφορες 

χώρες αποτελούν στις περισσότερες των περιπτώσεων, τον σημαντικότερο εξωτερικό 

παράγοντα για την απόφαση της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των χωρών με τις 

αποφάσεις τους είναι σε θέση να διευκολύνουν ή να δυσχεράνουν την εξάπλωση μιας 

επιχείρησης σε μια νέα χώρα. 



Μέσα από την θεσμοθέτηση διαφόρων περιορισμών ή πολιτικών 

διευκόλυνσης της εισόδου νέων επιχειρήσεων σε μια χώρα, οι κυβερνήσεις είναι 

δυνατόν να αποτρέψουν ή να προσελκύσουν επενδυτές. Είναι ευνόητο, τέλος, ότι οι 

επιχειρήσεις που στοχεύουν να διεθνοποιηθούν, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση πριν 

την λήψη της σχετικής απόφασης, να έχουν μελετήσει εξονυχιστικά τις συνθήκες που 

επικρατούν στην χώρα αυτή, ώστε να είναι σε θέση έγκαιρα να διαγνώσουν τις 

πραγματικές παραμέτρους του επιχειρηματικού κλίματος που επικρατεί στην χώρα 

αυτή (Westheadetal., 2001). 

2.3.2. Συμβατά τεχνικά πρότυπα 

Ο παράγοντας που αναφέρεται στα συμβατά τεχνολογικά πρότυπα που 

συναντώνται από χώρα σε χώρα. Ο όρος που χρησιμοποιείται στη διεθνή 

βιβλιογραφία είναι ο “compatible technical standards”. 

Οι διαφορές στα τεχνικά πρότυπα, ιδίως στα πρότυπα που επιβάλλονται από 

την κυβέρνηση, περιορίζουν τον βαθμό στον οποίο μπορούν να τυποποιηθούν τα 

προϊόντα. Με αυτήν την έννοια, ενισχύεται η τάση για διαφοροποίηση των 

προϊόντων. Συχνά, εξάλλου, τα διάφορα πρότυπα ορίζονται με στόχο να 

προστατευτούν τα διαφορετικά πνευματικά δικαιώματα. 

Αξίζει, επίσης να σημειωθεί ότι διαφορετικοί κλάδοι, αντιμετωπίζουν 

διαφορετικά επίπεδα κρατικής επέμβασης στην ρύθμιση των απαραίτητων 

προδιαγραφών. Με αυτήν την έννοια, σε άλλες περιπτώσεις η διεθνοποίηση της 

δραστηριότητας μιας επιχείρησης ευνοείται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και σε 

άλλες περιπτώσεις, αυτό γίνεται αρκετά περίπλοκο (Steinmannetal., 1980). 

2.3.3. Κοινοί κανονισμοί μάρκετινγκ 

Το περιβάλλον μάρκετινγκ της κάθε χώρας επηρεάζει σημαντικά το βαθμό 

στον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ομοιόμορφες προσεγγίσεις του παγκόσμιου 

μάρκετινγκ, καθώς είναι πολύ πιθανό οι χώρες να θέτουν συγκεκριμένους 

περιορισμούς στην εφαρμογή διαφόρων πρακτικών.  

Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πιο φιλελεύθερες από την 

Ευρώπη για το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων στην τηλεόραση. 

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι στην Μεγάλη Βρετανία απαγορεύεται να προβληθεί 



τηλεοπτικά, είτε ως διαφήμιση είτε όχι, ένα πρότυπο αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να απαγορεύεται να προβληθεί μια τηλεοπτική διαφήμιση 

στην οποία τα παιδιά απαιτούν με άσχημο τρόπο την αγορά ενός προϊόντος από τους 

γονείς τους. 

2.4.Ανταγωνιστικοί παράγοντες (competitive drivers) 

Οι κυβερνητικοί παράγοντες, μαζί με τους παράγοντες κόστους και αγοράς είναι 

ουσιαστικά καθορισμένοι για μια βιομηχανία ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη 

πλευρά, οι ανταγωνιστές μπορούν να διαδραματίσουν περιορισμένο μόνο ρόλο στην 

επίδραση αυτών των παραγόντων, αν και μια συνεχής προσπάθεια μπορεί να επιφέρει 

αλλαγές, ιδιαίτερα στην περίπτωση των προτιμήσεων των καταναλωτών). Ωστόσο, οι 

παράγοντες που παρουσιάζονται σε αυτήν την παράγραφο αποτελούν αντικείμενοι το 

οποίο είναι σε θέση να επηρεαστεί από τον ανταγωνισμό (Hamel&Prahalad, 1985). 

Οι βασικότεροι παράγοντες που παρουσιάζονται στην συνέχεια, είναι οι εξής: 

1. Η αλληλεξάρτηση των χωρών και 

2. Οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές 

2.4.1 Η αλληλεξάρτηση των χωρών 

Ένας ανταγωνιστής μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστική αλληλεξάρτηση 

μεταξύ των χωρών ακολουθώντας μια διεθνή στρατηγική. Ο βασικός μηχανισμός 

είναι η ανταλλαγή των δραστηριοτήτων. Όταν δραστηριότητες όπως η παραγωγή 

κατανέμονται μεταξύ των χωρών, το μερίδιο αγοράς ενός ανταγωνιστή σε μια χώρα 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την σχέση κόστους που αντιμετωπίζει στην εκάστοτε 

χώρα. Με την σειρά τους, οι αλλαγές αυτές στο κόστοςθα επηρεάσουν την 

ανταγωνιστική θέση της σε όλες τις χώρες που εξαρτώνται από τις κοινές  αυτές 

δραστηριότητες (Bartlett&Ghoshal, 1987). 

Επιπρόσθετα, είναι συχνό το φαινόμενο να «πλασάρεται» ένα εμπορικό όνομα 

σε μια νέα χώρα, με μια ιδιότητα, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τις καταναλωτικές 

αποφάσεις των κατοίκων της χώρας αυτής. Για παράδειγμα, αν μια εταιρία εισέλθει 

σε μια νέα αγορά μιας χώρας με το μότο ότι το προϊόν αυτό είναι το καλύτερο μέσα 

στις ΗΠΑ, το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρεάσει θετικά τους καταναλωτές της 

χώρας αυτής, χωρίς να είναι σε θέση να διασταυρώσουν την πληροφορία αυτή. 



Επιπρόσθετα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου οι οικονομίες κλίμακας είναι 

σημαντικές και όπου οι δραστηριότητες κοινής χρήσης μπορούν να μειώσουν το 

κόστος, οι αγορές έχουν σημαντική ανταγωνιστική αλληλεξάρτηση. Για παράδειγμα, 

καθώς οι εταιρείες όπως η Ford και η Volkswagen συγκεντρώνουν την παραγωγή και 

γίνονται πιο ανταγωνιστικές από πλευράς κόστους με τους Ιάπωνες κατασκευαστές, 

οι Ιάπωνες πιέζονται να εισέλθουν σε περισσότερες αγορές, έτσι ώστε ο αυξημένος 

όγκος παραγωγής να μειώσει το κόστος.  

2.4.2. Η παρουσία παγκόσμιων ανταγωνιστών 

Η παρουσία ανταγωνιστών σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς της επιχείρησης, ώστε να είναι σε 

θέση να προλάβει ή να αντιμετωπίσει κάποιες κινήσεις τους που απευθύνονται στην 

αγορά. Αυτές οι κινήσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν την επέκταση σε νέες χώρες, η 

την απόφαση για την προσαρμογή του προϊόντος σε κάποια χώρα. 

Τέλος, ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τους παράγοντες διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης που αναλύθηκαν προηγουμένως, με συνοπτικό 

τρόπο. 

Πίνακας 2.1. Οι παράγοντες διεθνοποίησης ενός κλάδου, συνοπτικά 

Παράγοντες διεθνοποίησης ενός κλάδου 

Παράγοντες αγοράς 

1. Οι παρόμοιες ανάγκες των 

πελατών 

2. Οι παγκόσμιοι πελάτες 

3. Η δυνατότητα μεταφοράς του 

μάρκετινγκ 

Παράγοντες Κόστους 

1. Οι οικονομίες κλίμακας 

2. Οι διαφορές ανάμεσα στα 

διαφορετικά επίπεδα κόστους από 

χώρα σε χώρα 

3. Οι διαφορές στην εφοδιαστική 



αλυσίδα 

4. Τα διαφορετικά κόστη ανάπτυξης 

των προϊόντων 

Κυβερνητικοί παράγοντες 

1. Η αλληλεξάρτηση των χωρών και 

2. Οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές 

2.5. Σύνοψη Κεφαλαίου 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

διεθνοποίηση ενός κλάδου είναι δυνατόν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. 

Τους παράγοντες αγοράς, τους παράγοντες κόστους και στους κυβερνητικούς 

παράγοντες.  

Οι σημαντικότεροι παράγοντες αγοράς, είναι οι  παρόμοιες ανάγκες των 

πελατών, οι παγκόσμιοι πελάτες και η δυνατότητα μεταφοράς του μάρκετινγκ. Από 

την άλλη πλευρά, οι σημαντικότεροι παράγοντες κόστους είναι οι οικονομίες 

κλίμακας, οι διαφορές ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα κόστους από χώρα σε χώρα, 

οι διαφορές στην εφοδιαστική αλυσίδα που έχει να αντιμετωπίσει η επιχείρηση πριν 

και μετά την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της και τα διαφορετικά κόστη 

ανάπτυξης των προϊόντων. Τέλος, οι κυβερνητικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

διεθνοποίηση ενός κλάδου είναι οι πολιτικές διεθνούς εμπορίου, η υιοθέτηση 

συμβατών τεχνικών προτύπων και η ύπαρξη κοινών κανονισμών μάρκετινγκ. 

 

  



Κεφάλαιο 3. Η Προσαρμογή του Προϊόντος στις διεθνείς 

Αγορές 

3.1 Γενικά στοιχεία για την Προσαρμογή 

Η έννοια της προσαρμογής αναφέρεται στην υποχρεωτική τροποποίηση των 

αρχικών προϊόντων, των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα ή και των 

άυλων χαρακτηριστικών τους, προκειμένου το προϊόν αυτό να είναι σε θέση να 

καταστεί κατάλληλο να προμηθεύσει αγορές εκτός της εσωτερικής (Medina&Duffy, 

1998). 

Οι οπαδοί της Προσαρμογής υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 

παγκοσμιοποίηση έχει αυξηθεί αλλά υπάρχουν ορισμένοι τομείς του μίγματος 

μάρκετινγκ που δεν μπορούν να τυποποιηθούν. Υποστηρίζουν ότι η μείωση του 

κόστους δεν είναι ο απώτερος στόχος μιας επιχείρησης, αλλά η αύξηση των 

πωλήσεων (Theodosiou&Leonidou, 2003). Παρόλο που έχουν υπάρξει πολλά 

επιχειρήματα που υποστηρίζουν την αυξημένη ομοιογένεια των καταναλωτών 

παγκοσμίως και ειδικά σε χώρες με παρόμοιες πολιτισμικές καταβολές, οι εμπειρικές 

ενδείξεις δείχνουν ότι οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο πολύπλοκοι και δεν είναι 

διατεθειμένοι όλοι να αντικαταστήσουν την ποιότητα με την τιμή (DouglasandWind, 

1987). 

Επιπλέον, οι υποστηρικτές της Προσαρμογής υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 

αρκετοί παράγοντες, εκ των οποίων ορισμένοι είναι οι πολιτισμικές διαφορές, η 

διαφορετική πολιτική και νομική κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πελατών, η οικονομική κατάσταση τόσο των πελατών, 

όσο και της συνολικής κοινωνίας, διευθυντικά στοιχεία κλπ. (Cavusgil et.al., 1993). 

Οι παράγοντες αυτοί παραμένουν πολύ σημαντικοί και με αυτήν την έννοια, 

συνεχίζουν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις ικανούς λόγους για να προσαρμόζουν το 

προϊόν τους στις διαφορετικές διεθνείς συνθήκες που επικρατούν από μέρος σε 

μέρος. 

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι στην περίπτωση που μια 

επιχείρηση αποφασίσει να εφαρμόσει στρατηγικές προσαρμογής του προϊόντος, θα 



υπάρξουν κάποια άμεσα θετικά αποτελέσματα, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι 

τα εξής: 

 Αύξηση των πωλήσεων 

 Ικανότητα για ικανοποίηση των απαιτήσεων των ξένων αγορών με τρόπο 

περισσότερο αποτελεσματικό 

 Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από 

το θεσμικό πλαίσιο της ξένης χώρας 

 Ικανότητα για σχετικά άνετη και εύκολη είσοδο σε χώρες που παρουσιάζουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά με την ξένη χώρα στην οποία αρχικά στρέφεται η 

επιχείρηση 

 Δυνατότητα για διαρκή «ενημέρωση» των χαρακτηριστικών των προϊόντων 

με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο εφικτή η ανάπτυξη σχέσεων αφοσίωσης 

των πελατών με τα προϊόντα της εταιρίας. 

Παρόλο που η χρησιμοποίηση μιας συνολικής προσέγγισης που περιλαμβάνει την 

έννοια της Προσαρμογής, παρουσιάζει πολλά οφέλη, ωστόσο, παράλληλα 

παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα. Έτσι, για παράδειγμα, είναι γεγονός ότι η 

επιχείρηση αναλαμβάνει πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

προώθησης, την προσαρμογή, την περιορισμένη γνώση του προϊόντος και τους 

επιπλέον πόρους (Bennet, 2008). 

Εξάλλου, σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν αρκετοί ερευνητές, οι οποίοι 

προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με το πώς οι επιχειρήσεις 

τοποθετούν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές Ενδεικτικά ο Levitt(1983) 

υποστηρίζουν την Τυποποίηση στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

ενάντια στους κανόνες του σύγχρονου μάρκετινγκ. Από την άλλη πλευρά, οι Kotler 

και Armstrong (2008) ως αποτέλεσμα της έρευνας τους υποδεικνύουν στις εταιρείες 

τον ιδανικό τους τρόπο, ο οποίος στηρίζεται στην φράση «Σκεφτείτε παγκοσμίως, 

αλλά ενεργήστε τοπικά». Τέλος, ο Bennet (2008) σημειώνει ότι οι υπεύθυνοι για την 

λήψη των σχετικών αποφάσεων θα πρέπει είτε να προωθήσουν το προϊόν σε διεθνές 

επίπεδο είτε να το τροποποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. 

Σημειώνεται ότι η Προσαρμογή του προϊόντος θα είναι κατάλληλη 

περισσότερο όταν οι παρακάτω παράγοντες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη: 



 Όταν σημειώνονται σημαντικές διαφορές στις ανάγκες και τις επιθυμίες των 

καταναλωτών. 

 Όταν παρατηρείται έντονος ανταγωνισμός που οδηγεί οποιαδήποτε 

επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 Όταν απαιτείται συγκεκριμένη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της χώρας 

προορισμού σε θέματα που σχετίζονται με την συσκευασία ή κάποια τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

 Όταν υπάρχουν κάποιοι άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως είναι για 

παράδειγμα, ο τρόπος ζωής, η εκπαίδευση ή η αγοραστική δύναμη των 

καταναλωτών. Στους παράγοντες αυτούς θα γίνει εκτενής αναφορά στην 

συνέχεια. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και σημειώθηκε προηγουμένως ότι 

σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η στρατηγική προσαρμογής ενός προϊόντος σε 

διεθνές επίπεδο οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων αλλά όχι σε αντίστοιχη αύξηση του 

μεριδίου αγοράς ή σε αύξηση των κερδών. Ωστόσο, οι περισσότερες πολυεθνικές 

πιστεύουν ότι η στρατηγική τους διευκολύνει όχι μόνο την αύξηση των πωλήσεων 

αλλά και την αύξηση της απόδοσης των επενδύσεων και της κερδοφορίας. 

Επιπλέον, μέσω της χρησιμοποίησης της στρατηγικής προσαρμογής των 

προϊόντων της εταιρείας ως στρατηγική μάρκετινγκ, είναι δυνατόν να επηρεαστούν 

θετικά οι εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και μάλιστα έχει παρατηρηθεί η 

ύπαρξη μιας σχέσης ανάμεσα στην ένταση της προσαρμογής του προϊόντος και τις 

εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης, σύμφωνα με την οποία όσο πιο ενεργητική 

είναι η προσαρμογή του προϊόντος στην επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

εξαγωγική του απόδοση. 

3.2 Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επαρκεί η Τυποποίηση 

Πριν την ανάλυση της προσαρμογής στο προϊόν κρίνεται σκόπιμο να 

σημειωθούν εκείνες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή ή 

αποτελεσματική η τυποποίηση των προϊόντων. Αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς 

είναι κοινά αποδεκτό ότι η τυποποίηση αποτελεί μια επιλογή με φαινομενικά 

χαμηλότερο κόστος και με αυτήν την έννοια, αποτελεί μια πρώτη επιλογή για την 

επιχείρηση που θέλει να διεθνοποιήσει τις δραστηριότητες της.  



Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η τυποποίηση είναι η διαδικασία με την οποία μια 

εταιρεία καθιστά τις μεθόδους που εφαρμόζει, ιδιαίτερα τις παραγωγικές της 

διαδικασίες, ομοιόμορφες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Η τυποποίηση 

συμβάλλει στη μείωση του κόστους μέσω της εξάλειψης των επαναλαμβανόμενων 

διαδικασιών και επιτρέπει σε μια εταιρεία να επωφελείται από τις οικονομίες 

κλίμακας, ιδίως κατά την αγορά των προμηθειών που της είναι απαραίτητες. Ωστόσο, 

ορισμένα πλεονεκτήματα μπορεί να χαθούν όταν μια εταιρεία αποφασίσει να 

τυποποιήσει τις δραστηριότητές της. 

Έτσι, τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της διαδικασίας της τυποποίησης είναι τα 

εξής (Akaka&Alden, 2010): 

 Η απώλεια της μοναδικότητας των προϊόντων της 

 Η μείωση του βαθμού ανταποκρισιμότητας 

 Οι ανεπάρκειες που εμφανίζονται σε κάποιες δραστηριότητες της επιχείρησης 

 Μείωση των επιπέδων δημιουργικότητας 

Στην συνέχεια, μια σύντομη ανάλυση του καθενός από τα μειονεκτήματα αυτά 

λαμβάνει χώρα. 

3.2.1. Η απώλεια της μοναδικότητας 

Εάν μια εταιρεία δημιουργήσει μια πελατειακή βάση που εκτιμά τα μοναδικά 

εξειδικευμένα προϊόντα της ή εάν η εταιρεία αυτή εξυπηρετεί μια εξειδικευμένη 

αγορά, η τυποποίηση των διαδικασιών της μπορεί να σημαίνει ότι χάνει ορισμένους 

πρώην πελάτες της. Για παράδειγμα, εάν ένα εστιατόριο φτιάξει τη φήμη του σε ένα 

ιδιαίτερο και απαιτητικό μενού και στην συνέχεια, επεκτείνει τις δραστηριότητες του 

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τυποποίηση του μενού του, προκειμένου να 

απευθυνθεί σε ένα μεγαλύτερο κοινό, οι πρώην πελάτες του ενδέχεται να στραφούν 

σε ανταγωνιστές του εστιατορίου αυτού, που είναι σε θέση να προσφέρουν 

μεγαλύτερη ποικιλία (Aaker&Joachimsthaler, 1999). 

3.2.2. Η μείωση του βαθμού ανταποκρισιμότητας 

Όταν μια εταιρεία επεκτείνεται σε νέες αγορές, ειδικά στις ξένες αγορές, η 

τυποποίηση μπορεί να λειτουργήσει εναντίον της επιχείρησης. Ένας λόγος για να 

συμβεί αυτό είναι η δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες που συναντά μια 



επιχείρηση στις ξένες αγορές. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση η οποία τυποποιεί τον 

τρόπο και το είδος των προμηθειών της παγκοσμίως, ενδέχεται να αντιμετωπίσει 

προβλήματα σε εκείνες τις χώρες, όπου η συγκεκριμένη πρώτη ύλη ενδέχεται να είναι 

πιο ακριβή από άλλες ή ακόμη και σε έλλειψη. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιλογή 

της Προσαρμογής φαντάζει περισσότερο αποδοτική (Aaker&Joachimsthaler, 1999). 

3.2.3 Οι ανεπάρκειες που εμφανίζονται σε κάποιες δραστηριότητες της 

επιχείρησης 

Η τυποποίηση μπορεί να είναι επωφελής σε ορισμένους τομείς των 

επιχειρήσεων, όπως η παραγωγή, αλλά ορισμένες άλλες πτυχές μιας επιχείρησης θα 

πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών. Για παράδειγμα, οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών, τη 

διαφήμιση, τη διανομή και τη τιμολόγηση των προϊόντων θα πρέπει να βασίζονται 

στις συνθήκες της τοπικής αγοράς για να είναι επιτυχείς (Akaka, 2010). 

3.2.4. Η μείωση των επιπέδων δημιουργικότητας 

Η τυποποίηση έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί την επιχείρηση σε ένα σχετικά 

γραμμικό πλαίσιο ανάπτυξης. Τα πρότυπα της τυποποίησης μόλις υλοποιηθούν, 

σύντομα γίνονται το νέο status quo και μπορούν να εδραιωθούν στην εταιρική 

κουλτούρα, καθιστώντας τα δύσκολα να αλλάξουν όταν απαιτείται αλλαγή. Ωστόσο, 

οι συνθήκες της αγοράς συχνά αλλάζουν και οι εταιρείες που αλλάζουν γρήγορα είναι 

σε καλύτερη θέση να επωφεληθούν από αυτές. Η τυποποίηση μπορεί επίσης να 

καταπνίξει τη δημιουργικότητα, ιδιαίτερα στο σχεδιασμό προϊόντων. 

3.3. Στρατηγική προσαρμογής μάρκετινγκ 

Καθώς στην προηγούμενη παράγραφο αναλύθηκαν σε κάποιο βαθμό τα 

σημαντικότερα μειονεκτήματα της τυποποίησης, τα οποία την καθιστούν μη 

αποτελεσματική σε κάποιες περιπτώσεις, η παρούσα παράγραφος έχει στόχο να 

παρουσιάσει με συντομία τις σημαντικότερες στρατηγικές Προσαρμογής, οι οποίες 

παρουσιάζονται στους υπεύθυνους για την χάραξη της στρατηγικής στο Μάρκετινγκ. 

Έτσι, καθώς μια επιχείρηση εισέρχεται σε μια νέα αγορά, θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει τις πολιτισμικές και δημογραφικές διαφορές του νέου τόπου και να 

στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το μάρκετινγκ. Ορισμένοι μάνατζερ επιλέγουν 



ένα μοντέλο τυποποίησης, στο οποίο η επιχείρηση απευθύνεται σε καθολικές ανάγκες 

και επιθυμίες των καταναλωτών ή σε καθολικούς στόχους στο μάρκετινγκ. Μια 

εναλλακτική λύση, όπως είναι η στρατηγική μάρκετινγκ προσαρμογής, απορρίπτει 

την καθολικότητα υπέρ της προσαρμογής του μάρκετινγκ, με στόχο να είναι σε θέση 

να προσελκύσει τα πολιτιστικά ή δημογραφικά στοιχεία των πελατών στη νέα αγορά 

(Citationneeded). 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες στρατηγικές Προσαρμογής 

που διαθέτει η επιχείρηση. Επιγραμματικά, αυτές είναι οι εξής(Lee &Griffith, 2004): 

 Προσαρμογή μάρκας 

 Προσαρμογή προϊόντος 

 Νέα προϊόντα 

3.3.1. Προσαρμογή μάρκας 

Η προσαρμογή της μάρκας απαιτεί τον επανασχεδιασμό οποιουδήποτε 

οπτικού, τυπογραφικού στοιχείου ή στοιχείου υπεύθυνου για την επικοινωνία του 

μηνύματος μιας μάρκας. Μια επιχείρηση μπορεί να αλλάξει ένα εμπορικό σήμα σε 

μια νέα αγορά στην οποία ομιλείται μια άλλη γλώσσα από την γλώσσα καταγωγής 

της εταιρίας και όπου το όνομα αντιστοιχεί σε μια ανεπίτρεπτη λέξη ή οδηγεί σε 

παρανοήσεις εξαιτίας της ιδιωματικής χρήσης της λέξης αυτής στην ξένη αυτή 

γλώσσα.  

Τα μηνύματα μάρκετινγκ που εμπεριέχονται σε ένα εμπορικό σήμα που 

λειτουργεί σε μια αγορά ή σε ένα τμήμα της αγοράς μπορεί να αποτύχουν θεαματικά 

για τους καταναλωτές της ξένης χώρας, αν δεν έχει πρώτα πραγματοποιηθεί μια 

ενδελεχής έρευνα για την καταλληλότητα των επιλεγμένων γλωσσικών κωδικών. Οι 

επιχειρήσεις μπορούν να επανατοποθετήσουν ένα εμπορικό σήμα σε μια προσπάθεια 

να πείσουν αυτούς που βρίσκονται σε διαφορετική αγορά για τη σχέση τους με το 

συγκεκριμένο προϊόν. Η επανατοποθέτηση περιλαμβάνει συχνά ουσιαστικές αλλαγές 

σε ό, τι πωλεί μια επιχείρηση και τα οφέλη ή τις υποσχέσεις που παρέχει στους 

πελάτες. 



3.3.2. Η Προσαρμογή προϊόντος 

Μια νέα αγορά μπορεί να ανταποκριθεί ευνοϊκά στα μηνύματα μιας 

επιχείρησης, αλλά όχι στα προϊόντα της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια επιχείρηση 

μπορεί να επιλέξει να αλλάξει τα προϊόντα της ή ακόμα και να αναπτύξει προϊόντα 

για να τα ενσωματώσει σε συγκεκριμένες ανάγκες ή πολιτιστικές πρακτικές.  

Για παράδειγμα, το Kentucky Fried Chicken περιλαμβάνει τοπικά υλικά και 

πιάτα σε ξένες αγορές για να προσελκύσει τοπικές ευαισθησίες. Επιπλέον, μια 

επιχείρηση που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ομάδα μεταναστών μπορεί να παρέχει 

συσκευασίες στις οποίες αναγράφεται η μητρική γλώσσα του πληθυσμού ή να 

αναπτύξει ένα προϊόν που μιμείται στενά ένα δύσκολο εισαχθέν προϊόν που 

χρησιμοποιείται συνήθως στη χώρα καταγωγής τους. 

3.3.3. Νέα προϊόντα 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση μπορεί να βρει πιο παραγωγικό να 

δημιουργήσει ένα νέο εμπορικό σήμα ή να αποκτήσει ένα υπάρχον εμπορικό σήμα 

αντί να αναδιοργανώσει το υπάρχον προϊόν. Η απόκτηση ενός υπάρχοντος εμπορικού 

σήματος επιτρέπει στην επιχείρηση να απευθυνθεί σε μια υπάρχουσα βάση πελατών, 

ενώ ταυτόχρονα, επεκτείνει την επιρροή της σε μια νέα περιοχή.  

Η απόκτηση ενός εμπορικού σήματος δίνει επίσης στην επιχείρηση την 

ευκαιρία να αξιοποιήσει την εμπειρία του προσωπικού διαχείρισης του 

συγκεκριμένου σήματος. Τέλος, η δημιουργία ενός νέου εμπορικού σήματος δίνει 

στην επιχείρηση την ευκαιρία να αφήσει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις στα μηνύματα 

μάρκετινγκ της αρχικής μάρκας και να διαρθρώσει την εμπορική της λειτουργία στις 

λεπτομέρειες της νέας αγοράς. 

3.3.4. Περιορισμοί 

Είναι αρκετά πιθανό το γεγονός ότι οι πλήρεις στρατηγικές προσαρμογής 

συχνά αποδεικνύονται δαπανηρές, καθώς απαιτούν συχνά την οικοδόμηση νέων 

παραγωγικών σχέσεων στην ξένη χώρα. Η επανατοποθέτηση, από την άλλη πλευρά, 

κάποιων προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βραχυπρόθεσμη ή 

μακροπρόθεσμη απώλεια μεριδίου αγοράς εάν η στρατηγική απομακρύνει τους 

υφιστάμενους πελάτες χωρίς να τους αντικαταστήσει με νέους πελάτες. Οι 



στρατηγικές μάρκετινγκ προσαρμογής μπορούν επίσης να αποτύχουν να μειώσουν τα 

επίπεδα εμπιστοσύνης των πελατών στις καθιερωμένες τοπικές μάρκες. Μια 

επιχείρηση θα πρέπει να σταθμίσει το οικονομικό κόστος υιοθέτησης μιας τέτοιας 

στρατηγικής έναντι της πιθανότητας επιτυχίας της, προτού ξεκινήσει την διαδικασία 

προσαρμογής. 

3.4. Στρατηγική προσαρμογής προϊόντων 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η προσαρμογή του προϊόντος είναι η διαδικασία 

τροποποίησης ενός υπάρχοντος προϊόντος, ώστε να είναι κατάλληλο για διάφορους 

πελάτες ή αγορές. Μια στρατηγική προσαρμογής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις 

εταιρείες που εξάγουν τα προϊόντα τους, επειδή εξασφαλίζει ότι το προϊόν πληροί τις 

τοπικές πολιτιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  

Η προσαρμογή είναι επίσης σημαντική για τις εταιρείες που θέλουν να 

εισαγάγουν νέα προϊόντα, αλλά δεν διαθέτουν τα κεφάλαια ή τους πόρους για να τα 

αναπτύξουν από την αρχή. Οι τέσσερις κορυφαίοι παράγοντες που οδηγούν στην 

προσαρμογή του προϊόντος είναι ο πολιτισμός, η ανάπτυξη της αγοράς, ο 

ανταγωνισμός και οι νόμοι. Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα μια σύντομη αναφορά σε 

τέσσερα πεδία, στα οποία θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή πριν την λήψη της 

απόφασης σχετικά με την Προσαρμογή Προϊόντος. Τα πεδία αυτά είναι τα εξής 

(Tantong et.al., 2010): 

 Η έρευνα πελατών 

 Η έρευνα για τις εξαγωγές 

 Ο ανταγωνισμός και  

 Οι προτεραιότητες 

3.4.1. Έρευνα Πελατών 

Η στρατηγική προσαρμογής των επιχειρήσεων θα πρέπει να στηρίζεται στην 

έρευνα σχετικά με τις ανάγκες των πελατών τους. Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά 

που οι πελάτες θεωρούν σημαντικά με τις τρέχουσες προδιαγραφές των προϊόντων, 

είναι δυνατόν να εντοπιστούν κενά και ευκαιρίες για την συνολική βελτίωση του 

προϊόντος.  



Τα σχόλια σχετικά με τους ιστότοπους κριτικής προϊόντων ή η 

αλληλεπίδραση μέσα στα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους 

να προσδιορίσουν τις ακριβείς προτιμήσεις των πελατών τους. Επιπλέον, οι εμπορικοί 

αντιπρόσωποι, οι οποίοι είναι αυτοί που έρχονται σε επαφή με τις απαιτήσεις και τον 

βαθμό ικανοποίησης των πελατών, ενδέχεται επίσης να είναι σε θέση να προτείνουν 

αλλαγές τις οποίες έχουν ζητήσει οι πελάτες. 

3.4.2 Η έρευνα για τις εξαγωγές 

Η προσαρμογή των προϊόντων για εξαγωγές μπορεί να είναι μια σημαντική 

στρατηγική για την επέκταση των επιχειρήσεων. Μέσω αυτής της στρατηγικής, 

παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των εσόδων των επιχειρήσεων, με την εισαγωγή 

νέων αγορών για τα υπάρχοντα προϊόντα τους. Ωστόσο, για να είναι επιτυχής η 

στρατηγική αυτή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί διεξοδική έρευνα στις αγορές στόχους 

και να έχει πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση του πιθανού αντίκτυπου στην επιχείρηση, 

από την άποψη του χρόνου και του κόστους προσαρμογής των προϊόντων.  

Τέλος, σημειώνεται ότι οι διάφορες στρατηγικές προσαρμογής για τις 

περιοχές εξαγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη διάφορους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών προτιμήσεων, των τιμών, των προτύπων 

ποιότητας, των συστημάτων μέτρησης, των υπηρεσιών και της υποστήριξης 

(Vrontiw, 2003). 

3.4.3. Ο ανταγωνισμός 

Η προσαρμογή των προϊόντων αποτελεί μια σημαντική στρατηγική για την 

αντιμετώπιση των απειλών κατά του ανταγωνισμού. Αν οι ανταγωνιστές μιας 

επιχείρησης εισάγουν νέα προϊόντα που είναι καλύτερα από τα προϊόντα της εταιρίας 

αυτής, μπορούν να πάρουν μερίδιο αγοράς από αυτήν.  

Με την ανάλυση των προδιαγραφών των προϊόντων των ανταγωνιστών της, η 

επιχείρηση μπορεί να προσδιορίσει τις πτυχές των προϊόντων της που χρήζουν 

βελτιωτικών κινήσεων. Είναι επίσης, δυνατόν, να είναι σε θέση η επιχείρηση να 

ανταποκριθεί γρήγορα σε διάφορες απειλές που προκύπτουν από τον ανταγωνισμό, 

αντί να αφιερώσει χρόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. 



3.4.4.Οι προτεραιότητες 

Προκειμένου να είναι σε θέση οι υπεύθυνοι της επιχείρησης να ορίσουν με 

ορθολογικό τρόπο τις προτεραιότητες, θα πρέπει να εξισορροπηθούν οι ανάγκες των 

πελατών και της αγοράς, σε συνδυασμό με το κόστος ανάπτυξης και την πιθανή 

απόδοση της επένδυσής, την οποία προγραμματίζουν προκειμένου να είναι εφικτή η 

Προσαρμογή του προϊόντος.  

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της εταιρίας επικοινωνίας FranceTelecom, 

η οποία έχει αναπτύξει μια στρατηγική την οποία ονομάζει «Μία φορά, αλλά πολλά» 

(once but many). Η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτή τη στρατηγική για να προσαρμόσει 

γρήγορα τα υπάρχοντα προϊόντα σε διαφορετικές αγορές, συμβάλλοντας στη μείωση 

του κόστους ανάπτυξης και στην επιτάχυνση της εισαγωγής νέων προϊόντων (Adis, 

2010). 

3.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή του προϊόντος 

Η παράγραφος αυτή στόχο έχει να παρουσιάσει συνοπτικά τους 

σημαντικότερους παράγοντες, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσαρμογή 

του προϊόντος. Η προσαρμογή του προϊόντος είναι η διαδικασία με την οποία μια 

επιχείρηση προσαρμόζει και βελτιώνει ένα προϊόν για να το κάνει πιο ελκυστικό στην 

αγορά-στόχο. Μια επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει το δικό της προϊόν ή να 

προσφέρει βελτιώσεις σε ένα υπάρχον προϊόν που προσφέρεται από μια άλλη 

εταιρεία. Είναι σημαντικό για τους υπεύθυνους μιας επιχείρησης να αξιολογούν 

συνεχώς τα διάφορα προϊόντα της για να καθορίζουν εάν οι προσαρμογές είναι 

κατάλληλες και προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την προσαρμογή του 

προϊόντος και οι οποίοι θα αναλυθούν στην συνέχεια είναι οι εξής (Ward, 1973): 

 Στόχευση των αγορών 

 Η συσκευασία 

 Οι μεταβολές στην γενικότερη κατάσταση της οικονομίας και 

 Οι ενέργειες των ανταγωνιστών 



3.5.1. Στόχευση των αγορών 

Η παρατήρηση των αλλαγών στις διαθέσεις, τις απόψεις και τις ανάγκες της 

αγοράς-στόχου αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαδικασία προσαρμογής των 

προϊόντων. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων συχνά χρησιμοποιούν την 

ανατροφοδότηση που προκύπτει μέσα από ομάδες εστίασης και φόρουμ στο 

διαδίκτυο για να διατηρούν επαφή με τις ανάγκες των πελατών.  

Ένα κλίμα συνεχώς μεταβαλλόμενης τεχνολογίας επηρεάζει επίσης τις 

απόψεις των καταναλωτών. Εάν μια τάση που εξελίσσεται γίνει αντιληπτή, όπως η 

ζήτηση για μια νέα λειτουργία για ένα υπάρχον πρόγραμμα λογισμικού, η 

προσαρμογή του προϊόντος σε αυτή την ανάγκη των καταναλωτών μπορεί να 

βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων. 

3.5.2. Η Συσκευασία 

Η επιμέλεια της συσκευασίας του προϊόντος είναι ένα άλλο σημαντικό 

στοιχείο κατά την αξιολόγηση της ανάγκης προσαρμογής του προϊόντος. Οι 

αποφάσεις σχετικά με τη συσκευασία θα πρέπει να εξαρτώνται από το κόστος, την 

προστιθέμενη αξία και την προστασία που παρέχει το πακέτο για το πραγματικό 

προϊόν στο εσωτερικό του καθώς και το πόσο ελκυστικό είναι για τους πελάτες.  

Ενώ η αλλαγή της συσκευασίας του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει 

σύγχυση σε ορισμένους μόνιμους, αφοσιωμένους χρήστες, μια απλή αλλαγή 

συσκευασίας μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος σε 

άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ένας εκδότης μπορεί να προσαρμόσει ένα βιβλίο 

αλλάζοντας ένα απλό και αδιάφορο εξώφυλλο σε μια πιο πολύχρωμη και 

περιγραφική κάλυψη με έναν εντυπωσιακό τίτλο. 

3.5.3. Οι μεταβολές στην γενικότερη κατάσταση της οικονομίας 

Οι αλλαγές στο οικονομικό κλίμα που οφείλονται σε θέματα που είναι εκτός 

της δυνατότητας ελέγχου και επηρεασμού από πλευράς της επιχείρησης, είναι 

δυνατόν να επηρεάσουν την απόφαση της για την Προσαρμογή του προϊόντος. Εάν 

τα προβλήματα στην οικονομία προκαλούν συνολική μείωση των πωλήσεων, 

αποτελεί μια ικανοποιητική λύση το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης λιγότερο 



δαπανηρών υλικών, ή η τροποποίηση του συνολικού σχεδιασμού του προϊόντος για 

να γίνει πιο προσιτό στους καταναλωτές. 

3.5.4. Οι ενέργειες των ανταγωνιστών 

Είναι επίσης σημαντικό για τους υπεύθυνους μιας επιχείρησης να 

παρακολουθούν προσεκτικά τα ανταγωνιστικά προϊόντα κατά την αξιολόγηση των 

δικών τους προϊόντων. Οι δράσεις και οι προσφορές προϊόντων των ανταγωνιστών 

αποτελούν βασικό παράγοντα που οδηγεί στην προσαρμογή των προϊόντων. Για 

παράδειγμα, εάν μια ανταγωνιστική εταιρεία καροτσιών μωρού αρχίζει να προσφέρει 

ένα καροτσάκι με μια ενσωματωμένη συσκευή εντοπισμού GPS που προτιμούν οι 

πελάτες, θα έπρεπε άμεσα και μια άλλη, αντίστοιχη εταιρία να προσθέσει αυτό το 

χαρακτηριστικό στο προϊόν της προκειμένου να μην μειωθεί το μερίδιο αγοράς της. 

3.6 Σύνοψη Κεφαλαίου 

Η έννοια της προσαρμογής αναφέρεται στην υποχρεωτική τροποποίηση των 

αρχικών προϊόντων, προκειμένου το προϊόν αυτό να είναι σε θέση να καταστεί 

κατάλληλο να προμηθεύσει αγορές εκτός της εσωτερικής. Εξάλλου, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι υπάρχουν στοιχεία στο μάρκετινγκ ενός προϊόντος, τα οποία δεν είναι 

δυνατόν να τυποποιηθούν και ως εκ τούτου, η προσαρμογή σε αυτήν την περίπτωση 

είναι μονόδρομος. Εξάλλου, η προσαρμογή του προϊόντος θα πρέπει να επιλέγεται 

έναντι της τυποποίησης, όταν κάποια από τα παρακάτω μειονεκτήματα που 

σχετίζονται με την τελευταία, γίνονται ορατά. Αυτά είναι η απώλεια της 

μοναδικότητας των προϊόντων, η μείωση του βαθμού ανταποκρισιμότητας και οι 

διάφορες ανεπάρκειες που εμφανίζονται σε κάποιες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στρατηγική της προσαρμογής των 

προϊόντων μπορεί να λάβει τρεις τουλάχιστον διαφορετικές εκδοχές. Την 

προσαρμογή της μάρκας, την προσαρμογή των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 

την εμφάνιση νέων προϊόντων. Επαφίεται στους υπεύθυνους για την υιοθέτηση των 

αποφάσεων, η επιλογή της μιας από τις τρεις αυτές δυνατότητες. Συγκεκριμένα, 

τέλος, για την επιλογή της προσαρμογής προϊόντος, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να 

δώσουν βάση τόσο στην στόχευση των αγορών και την συσκευασία, όσο και στις 

μεταβολές στην γενικότερη κατάσταση της οικονομίας και στις ενέργειες των 

ανταγωνιστών. 



Κεφάλαιο 4. Η επίδραση της κουλτούρας στην προσαρμογή 

προϊόντος 

4.1 Γενικά στοιχεία 

Η έννοια του πολιτισμού είναι πολύ ευρεία και σύνθετη και μελετάται μέσα 

σε διαφορετικές επιστήμες, επομένως υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις 

σχετικά με το πώς η έννοια αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται. Στην συνέχεια, θα 

παρουσιαστούν με συντομία κάποια μοντέλα και η εφαρμογή τους στον βαθμό που 

αυτά επηρεάζουν την Προσαρμογή του Προϊόντος. 

Αρχικά, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι η έννοια  του πολιτισμού 

είναι τόσο περίπλοκη που είναι δύσκολο να καθοριστεί. Σύμφωνα με τονHofstede 

(1991), ο πολιτισμός ορίζεται ως ένα σύνολο συγκεκριμένων απαντήσεων, οι οποίες 

μεταφέρονται από άτομο σε άτομο, απέναντι σε ένα ερέθισμα το οποίο δεν είναι 

σταθερό. Με αυτήν την έννοια, ο πολιτισμός προκύπτει ως το άθροισμα κοινών 

συμπεριφορών, πεποιθήσεων και τρόπων οργάνωσης. 

Οι κληρονομικές πολιτιστικές αξίες αντιπροσωπεύουν επεξηγηματικούς 

παράγοντες της στάσης των ατόμων μιας κοινωνίας, οι οποίες άλλες φορές 

σχετίζονται με καταναλωτικές αποφάσεις και άλλες φορές δεν σχετίζονται. 

Παραδείγματα τέτοιων παραγόντων είναι οι έννοιες του ατομικισμού, του υλισμού, οι 

θρησκευτικές και οι ηθικές πεποιθήσεις. 

Σύμφωνα με τον Sasu (2005), ο πολιτισμός αποτελεί ολόκληρη την 

κληρονομιά μιας κοινωνίας που μεταδίδεται μέσω του προφορικού λόγου, της 

λογοτεχνίας ή και άλλων μορφών επικοινωνίας. Με αυτήν την έννοια, μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένας ξεχωριστός τρόπος ζωής ενός έθνους, καθώς αποτελείται από τις 

διαμορφωμένες διδαχθείσες συμπεριφορές και από τα αποτελέσματα που αυτές 

παράγουν μέσα στην κοινωνία. 

Τα συστατικά του πολιτισμού μοιράζονται και μεταδίδονται από τα μέλη μιας 

κοινωνίας. Ο πολιτισμός είναι χρήσιμος για την κοινωνία και το άτομο, επειδή τα 

καθημερινά καθήκοντα των ατόμων που είναι μέλη της απλοποιούνται, μέσα από την 

εφαρμογή των άγραφων νόμων μέσα στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ο πολιτισμός 



βρίσκεται στην ατομική συνείδηση και τα άτομα μαθαίνουν τον πολιτισμό μέσω της 

κοινωνικοποίησης (ανάπτυξη και ωρίμανση) και προσαρμόζονται στην εκάστοτε 

κουλτούρα (Cateora, 2006). 

Οι υπεύθυνοι για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων μέσα σε μια επιχείρηση 

θα πρέπει να γνωρίζουν τις πολιτισμικές μεταβλητές που επηρεάζουν τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Ο πολιτισμός μπορεί να 

αναγνωριστεί από το άθροισμα των στοιχείων του, τα οποία είναι αλληλένδετα και 

παρατηρούνται σχεδόν καθολικά. 

Σύμφωνα με τους Usunier&Lee (2009), υπάρχουν τέσσερις κύριες ομάδες 

στις οποίες είναι δυνατόν να ενταχθούν τα σημαντικότερα στοιχεία του πολιτισμού. 

Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής: 

 Η γλώσσα 

 Οι διάφοροι θεσμοί 

 Η κουλτούρα που σχετίζεται με τα υλικά αγαθά και τέλος,  

 Η κουλτούρα που σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης και αφομοίωσης των 

συμβόλων 

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς, ένα μοναδικό 

πολιτισμικό στοιχείο μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις ομάδες που 

περιγράφονται παραπάνω. Ο Πίνακας που ακολουθεί, επιπλέον, ταξινομεί τα 

σημαντικότερα στοιχεία του πολιτισμού στις τέσσερις παραπάνω κατηγορίες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα αυτού, η γλώσσα περιλαμβάνει τόσο τον γραπτό 

και τον προφορικό λόγο, όσο και την μη λεκτική επικοινωνία, ενώ, από την άλλη 

πλευρά, στοιχεία της υλικής κουλτούρας είναι οι διάφοροι τεχνολογικοί παράγοντες, 

όσο και στοιχεία που σχετίζονται με του κανόνες αισθητικής. 

Πίνακας 4.1. Τα στοιχεία του πολιτισμού 

Γλώσσα Θεσμοί Υλική κουλτούρα 
Συμβολική 

κουλτούρα 

Γραπτός και 

προφορικός λόγος 
Εκπαίδευση Εγγύτητα Θρησκεία 



Μη λεκτική 

επικοινωνία 
Συμπεριφορές 

Τεχνολογικοί 

παράγοντες 
Ήθη και έθιμα 

 
Κοινωνική 

οργάνωση 
Αισθητική  

 Τρόποι σκέψης 
Ο τρόπος κατοχής 

των υλικών αγαθών 
 

Πηγή: Usunier&Lee, (2009). 

Όλες αυτές οι πολιτισμικές διαφορές μπορούν να αποτελέσουν προϋπόθεση 

της πολιτιστικής προσαρμογής των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. Η 

συμπεριφορά των καταναλωτών είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται έντονα από το 

πολιτισμικό υπόβαθρο τους. Αν και η παγκοσμιοποίηση, σε κάθε περίπτωση,  έχει 

προκαλέσει μια έντονη τάση πολιτιστικής τυποποίησης, κυρίως στις Δυτικές 

κοινωνίες, η προσαρμογή των προϊόντων σε σχέση με το πολιτισμικό υπόβαθρο και 

τις πολιτιστικές καταβολές των καταναλωτών των διάφορων περιοχών παραμένει μια 

μεγάλη ανάγκη, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ενσωματώνουν τα προϊόντα τους 

μέσα στις διάφορες αγορές με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. 

4.2. Η αναλογία του παγόβουνου στην περίπτωση του πολιτισμού. 

Στην αναλογία του παγόβουνου, αναφορικά με την επίδραση του πολιτισμού, 

ο Hollensen (2008) προσπαθεί να εξηγήσει το γεγονός ότι δεν είναι ορατά όλα τα 

συστατικά του πολιτισμού και δεν είναι δυνατόν όλα από αυτά κάποιος να μπορεί να 

τα δει, ή να τα ακούσει ανά πάσα στιγμή. Η αρχιτεκτονική, οι συμπεριφορές, η 

γλώσσα, η θρησκεία, η εκπαίδευση, η αισθητική, η μουσική και το φαγητό είναι 

παραδείγματα της ορατής όψης του πολιτισμού. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επίσης στοιχεία που είναι αόρατα στο μάτι 

ενός παρατηρητή, αλλά παραμένουν εξίσου σημαντικά για την κατανόηση των 

θεμελιωδών αναγκών των καταναλωτών, όπως είναι για παράδειγμα, οι αξίες, οι 

κανόνες, οι πεποιθήσεις, η κοινωνική ηθική και άλλα. (Ghemawat, 2007). Ο 

Ghemawat (2007) ονομάζει τα ορατά στοιχεία ως αντικειμενικά και τα υπόλοιπα ως 



υποκειμενικά. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τους ορατούς και λιγότερο ορατούς 

δείκτες του πολιτισμού. 

Η αναλογία του παγόβουνου στην εφαρμογή του στην έννοια του πολιτισμού, 

δείχνει ότι για να ικανοποιηθούν οι θεμελιώδεις ανάγκες των καταναλωτών, οι 

διεθνείς επιχειρήσεις θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τόσο τα ορατά όσο και τα 

αόρατα στοιχεία της κουλτούρας της εκάστοτε τοπικής αγοράς που σχεδιάζουν να 

προσεγγίσουν (Hollensen, 2008). Ταυτόχρονα, δείχνει πόσο δύσκολη και σύνθετη 

είναι η έννοια του πολιτισμού και πόσο δύσκολο είναι για τις μεγάλες επιχειρήσεις να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με το πώς οι εκδηλώσεις του πολιτισμού θα 

έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στην προσαρμογή των προϊόντων τους. Ο 

επόμενος πίνακας παρουσιάζει την θεωρία του παγόβουνου και δείχνει τα στοιχεία τα 

οποία ανήκουν πάνω από την επιφάνεια, όπως είναι για παράδειγμα οι διατροφικές 

και οι ενδυματολογικές συνήθειες και τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από την 

επιφάνεια, όπως είναι για παράδειγμα, οι κανόνες ευγένειας και οι γενικότερες 

συνήθειες των ανθρώπων. 

Πίνακας 4.2. Η αναλογία του παγόβουνου στην περίπτωση του πολιτισμού 

Α) Πάνω από την επιφάνεια (Το 10% των στοιχείων) 

 Διατροφικές συνήθειες 

 Ενδυματολογικές συνήθειες 

 Μουσική 

 Τρόπος ομιλίας 

 Θρησκευτικές πεποιθήσεις 

 Τρόπος συμπεριφοράς 



 Τρόποι διασκέδασης 

 Τρόποι παιχνιδιού 

Β) Κάτω από την επιφάνεια (Το 90% των στοιχείων) 

 Ευγένεια 

 Κώδικες επικοινωνίας 

 Η αίσθηση του χρόνου 

 Οι οπτικές επαφές 

 Ο τρόπος αντιμετώπισης της απώλειας 

 Η ανοχή στον σωματικό πόνο 

 Οι γενικότερες συνήθειες 

 Ο τρόπος σχηματισμού υποθέσεων 

 Οι αξίες σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δραστηριότητας 

 Η στάση απέναντι στις εξαρτήσεις 

 Ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων 

 Η αίσθηση σχετικά με το παρελθόν και το μέλλον 

 Η αίσθηση για την ομορφιά, την τιμιότητα και για άλλες αξίες 



Πηγή:Hollensen, 2008. 

4.3. Οι διαστάσεις της κουλτούρας 

Μεταξύ άλλων μελετών σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές αναπτύχθηκαν 

μερικά σημαντικά εννοιολογικά πλαίσια που βοηθούν στο να χαρακτηρίσουμε και να 

περιγράψουμε πολιτισμούς μέσα από διαφορετικές διαστάσεις που παίζουν κεντρικό 

ρόλο μέσα σε αυτούς και που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον βαθμό στον οποίο 

οι πολιτισμοί διαφέρουν ο ένας από τον άλλο. Ο Geert Hofstede, ο Edward T. Hall, ο 

FonsTrompenaars μεταξύ άλλων αφιερώθηκαν στην έρευνα των πολιτισμικών 

διαφορών (Hofstede&Regout, 1996). Τα μοντέλα που προτείνουν αυτοί οι ερευνητές 

και οι διαστάσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από αυτά περιγράφονται στον 

επόμενο Πίνακα. Έτσι, το μοντέλο του Hofstede περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την 

έννοια του ατομικισμού, ενώ το μοντέλο του Hall στέκεται στον βαθμό που ο χώρος 

επηρεάζει την έννοια του πολιτισμού. 

Η αδυναμία αυτών των μοντέλων έγκειται στο γεγονός ότι δεν εξετάζουν την 

ύπαρξη των διαφορών και των διαφόρων υποομάδων εντός των χωρών και 

ουσιαστικά, θεωρούν τους κατοίκους μιας χώρας ως ένα ενιαίο σύνολο. Ωστόσο, σε 

κάθε περίπτωση, αποτελούν ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο στα χέρια των 

υπεύθυνων των επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την δημιουργία και την εφαρμογή 

στρατηγικών προσαρμογής του Προϊόντος με βάση τις πολιτισμικές διαφορές των 

διαφόρων χωρών –στόχων. 

Πίνακας 4.3. Τα μοντέλα των πολιτισμικών διαστάσεων του Hofstede, του Hall 

και του Trompenaars 

GeertHofstede 

Απόσταση ισχύος 

Ατομικισμός 

Αποφυγή αβεβαιότητας 

Αρρενωπότητα 

Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός 



Edward T. Hall 

Υψηλό/ Χαμηλό πλαίσιο πολιτισμού 

Η μονοδιάστατη έννοια του χρόνου σε 

αντίθεση με την πολυδιάστατη έννοια 

Ο επηρεασμός του χώρου στην έννοια 

του πολιτισμού 

FonsTrompenaars 

Οικουμενισμός έναντι της Ιδιαιτερότητας 

Ατομικισμός έναντι του κολεκτιβισμού 

Η ουδέτερη φύση έναντι της 

συναισθηματικής 

Διαδοχική έναντι της συγχρονικής 

προσέγγισης 

Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος 

Συγκεκριμένες έννοιες έναντι 

αφηρημένων 

Τα επιτεύγματα έναντι των αποτιμήσεων 

τους 

Πηγή: Hofstede&Regout, 1996. 

4.4. Κοινωνικοί Παράγοντες 

Από μια άλλη άποψη, τα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών-στόχων αναγνωρίζονται από πολλούς άλλους συγγραφείς, ως 

εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνή στρατηγική 

μάρκετινγκ, διότι επηρεάζουν την απόφαση τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στο 

επίπεδο της κοινωνίας (Usunieretal., 2009). Πολλοί επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι 

είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι τις κοινωνικό-πολιτισμικές 

μεταβλητές των καταναλωτών-στόχων που αναπτύσσονται κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες και μέσα στο πλαίσιο του τοπικού περιβάλλοντος που επηρεάζει άμεσα και 



έμμεσα την καταναλωτική συμπεριφορά. Όσο περισσότερες διαφορές υπάρχουν 

μεταξύ των χωρών, τόσο περισσότερα προϊόντα θα πρέπει να διαφέρουν από το 

αρχικό προϊόν. 

Επιπλέον, πολλές διαφορετικές μεταβλητές κρίνονται διαφορετικά, ανεξάρτητα 

από τον εκάστοτε ερευνητή, ως σημαντικοί παράγοντες επηρεασμού. Μερικοί 

προσπαθούν να τις ομαδοποιήσουν σε κατηγορίες. Οι πιο συχνά αναφερόμενες 

μεταβλητές είναι (BarbuandMeghişan, 2013):  

 η γλώσσα,  

 η θρησκεία,  

 η παιδεία, οι ανάγκες,  

 οι αξίες (ατομικισμός, υλισμός για παράδειγμα),  

 οι συνήθειες,  

 οι προτιμήσεις,  

 οι ηθικές πεποιθήσεις και  

 ηαισθητική.  

Άλλοι συγγραφείς προσθέτουν μεταβλητές όπως (Usunieretal., 2009): 

 η φυλή,  

 η τοπογραφία,  

 τα επαγγέλματα,  

 το διαθέσιμο εισόδημα,  

 η φορολογία και  

 οεθνικισμός 

4.5. Το Προϊόν σε σχέση με τη διάσταση του πολιτισμού 

Τα προϊόντα ορίζονται ως εκείνα τα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται 

από την εταιρεία στους πελάτες. Κάθε προϊόν αποτελείται από ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών, είτε αυτό είναι υλικό προϊόν είτε άυλο. Ο πελάτης μπορεί να 

προσελκυθεί όχι μόνο από τις φυσικές ιδιότητες ενός προϊόντος, αλλά και από 

μερικές από τις άυλες πτυχές του όπως είναι για παράδειγμα, η ποιότητα, η γεύση, η 

οσμή και η υφή του (Doole et.al., 2006). 



Το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα, το στυλ, η χώρα καταγωγής, η εικόνα, τα 

υλικά, η ανθεκτικότητα και η απόδοση είναι άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων. 

Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, το προϊόν είναι το πιο ουσιαστικό τμήμα του 

μίγματος μάρκετινγκ και για αυτό, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο των 4 P. Ο Urban 

και ο Hauser (1993), παράλληλα, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοποθέτηση ενός 

νέου προϊόντος. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα νέο προϊόν όχι μόνο θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη, αλλά θα πρέπει να το κάνει αυτό 

καλύτερα από τον ανταγωνισμό (Manu και Sriram, 1996). 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να καθοριστεί ποιο χαρακτηριστικό του προϊόντος 

θα πρέπει να τυποποιηθεί και ποιο θα προσαρμοστεί, διότι, μερικά από αυτά θα 

μπορούσαν να έχουν διαφορετικό συμβολικό νόημα σε διάφορες κοινωνίες. 

Σύμφωνα, επιπλέον,  με τον Boztepe (2007), εξαιτίας της φύσης του προϊόντος, δεν 

υπάρχει καμία εγγύηση ότι η πρόθεση του σχεδιαστή θα αναγνωριστεί και θα γίνει 

σεβαστή, από τους καταναλωτές του σε όλες τις χώρες που αυτό καταναλώνεται. 

Για παράδειγμα, η ποιότητα του προϊόντος ορίζεται ως ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που καθορίζει την ικανότητά του να 

ικανοποιεί τις ανάγκες. Ο ορισμός όμως δεν είναι σαφής και ένα προϊόν που σε μια 

χώρα θεωρείται υψηλής ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί χαμηλής ποιότητας σε μια 

άλλη χώρα που μπορεί να είναι παρόμοια από την άποψη της αγοραστικής δύναμης 

και των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών (CateoraandGraham, 1999) . 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του 

Boztepe (2007), η προσαρμογή στο σχεδιασμό του προϊόντος στις τοπικές ανάγκες 

δεν προβλέπεται εκ των προτέρων, αλλά συμβαίνει μετά την εκδήλωση ενός 

προβλήματος που επηρεάζει τις πωλήσεις (Boztepe, 2007). 

Ταυτόχρονα, το πρόβλημα που εντόπισε ο Boztepe (2007) είναι ότι υπάρχουν 

λίγες μέθοδοι που βοηθούν να αντιμετωπιστούν πολύπλοκα ζητήματα, όπως ο 

σχεδιασμός για ξένες αγορές, ο οποίος απαιτεί  την συνεργασία ανθρωπολόγων και 

κοινωνικών επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα πλαίσιο 

κατανόησης και αξιόπιστης εξήγησης των ανθρώπινων συμπεριφορών, καθώς δεν 

είναι εύκολο να συσχετιστούν περίπλοκες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση του 

πολιτιστικού πλαισίου σε συγκεκριμένες πτυχές του προϊόντος  



4.6 Η σχέση των πελατών με την προσαρμογή του προϊόντος 

Σύμφωνα με τον Boztepe (2007), ελάχιστη προσοχή δίνεται στις απαιτήσεις 

προσαρμογής που σχετίζονται με τους καταναλωτές. Ο ίδιος μελέτησε τον τρόπο με 

τον οποίο το προϊόν μπορεί να δημιουργήσει αξία για τους καταναλωτές σε μια νέα 

τοποθεσία.  

Ο ορισμός της έννοιας της «αξίας» δεν είναι εύκολος στόχος, διότι αυτή η 

έννοια μπορεί να ληφθεί τόσο από πλευράς οικονομικών κερδών αλλά και από την 

πλευρά των ηθικών προτύπων. Ο Boztepe (2007) αναφέρεται στην αξία ως «πρακτικό 

ή συμβολικό αποτέλεσμα που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του 

καταναλωτή με το προϊόν». Αποδίδεται από τις εμπειρίες των καταναλωτών με το 

προϊόν και από τις υποκειμενικές ερμηνείες του τι συνιστά «αξία».  

Οι καταναλωτές, όταν προσπαθούν να περιγράψουν την έννοια της αξίας, 

αναφέρουν την επάρκεια των ιδιοτήτων του προϊόντος να καλύψει τις ανάγκες που 

προκύπτουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Τα προσδιορισμένα 

στοιχεία του τοπικού πλαισίου που επηρεάζουν την αξία του χρήστη είναι: οι τοπικές 

συμπεριφορές (καθημερινές ρουτίνες, συγκεκριμένοι τρόποι να κάνουμε πράγματα 

κ.λπ.), οι σημασίες (σύμβολα, τελετουργίες, πεποιθήσεις κλπ.) και συστήματα 

(φυσικό περιβάλλον, τεχνικά συστήματα διασύνδεσης προϊόντων). Στην συνέχεια, 

παρουσιάζονται τα πέντε είδη προσαρμογής, σύμφωνα με τον Boztepe (2007): 

1. Η βολική προσαρμογή ευκολίας (Convenience adaptation) αναφέρεται στην 

προσαρμογή εκείνων των χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην αύξηση της 

ικανότητας στο τοπικό πλαίσιο και στην αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. 

Κανονικά, η έννοια του  «βολικού» αναφέρεται σε κάτι πρακτικό, 

εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια. Σε κάθε χώρα η αντίληψη του τι είναι 

βολικό μπορεί να διαφέρει. 

2. Η Προσαρμογή απόδοσης (Performance adaptation) γίνεται συνήθως για τη 

βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που εξετάζονται είναι ο γεωγραφικός παράγοντας 

και οι υποδομές. 



3. Η Οικονομική προσαρμογή (Economy adaptation) γίνεται με σκοπό τη 

βελτίωση της οικονομικής αξίας του προϊόντος, τόσο στο σημείο αγοράς όσο 

και στη χρήση (για παράδειγμα, αλλαγή υλικών). 

4. Η προσαρμογή με στόχο στην κοινωνική σημασία ή η προσαρμογή της 

ταυτότητας (identity adaptation) πραγματοποιείται όταν είναι απαραίτητο να 

δημιουργηθεί θετική κοινωνική εξέλιξη από την αλληλεπίδραση των 

καταναλωτών με το προϊόν. Όπως αναφέρθηκε από τον Boztepe (2007), οι 

άνθρωποι χρησιμοποιούν τα αγαθά ως δείκτες της σχετικής θέσης τους μέσα 

στα κοινωνικά πλαίσια και μπορούν να δημιουργήσουν σύμβολα και να τα 

χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν κοινωνικό κύρος και να διακρίνουν τους 

εαυτούς τους από τους άλλους Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην προσαρμογή 

οποιωνδήποτε πτυχών του προϊόντος, προκειμένου να αποκτήσει το προϊόν 

αυτά τα χαρακτηριστικά 

5. Η προσαρμογή ευχαρίστησης (Pleasure adaptation) η οποία πραγματοποιείται 

ώστε να λάβει χώρα μια ευχάριστη εμπειρία που να συνδυαστεί με την 

κατανάλωση του προϊόντος, σε συνδυασμό πάντα με την τοπική αντίληψη 

περί αισθητικής. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσω της ανάλυσης του συγκεκριμένου τύπου 

του πελάτη-στόχου, δηλαδή μέσω της εξακρίβωσης για το εάν το προϊόν δημιουργεί 

αξία για αυτόν τον πελάτη, της αναγνώρισης των τοπικών στοιχείων που παίζουν 

καθοριστικό ρόλο σε κάθε κατηγορία αξίας, η επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει τις 

διαστάσεις του προϊόντος που πρέπει να προσαρμοστούν, για να ικανοποιήσουν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη (Boztepe, 2007). 

4.7 Σύνοψη Κεφαλαίου 

Αποτελεί αναντίρρητο γεγονός ότι η έννοια του πολιτισμού επηρεάζει πολλές 

εκδηλώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου, επηρεάζει και το 

διεθνές μάρκετινγκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας τρόπος προκειμένου να γίνει 

αντιληπτός ο σύνθετος ρόλος της έννοιας της κουλτούρας στις καταναλωτικές και τις 

άλλες αποφάσεις, είναι η θεωρία του παγόβουνου, σύμφωνα με την οποία, μόλις ένα 

πολύ μικρό ποσοστό της κουλτούρας της εκάστοτε τοπικής αγοράς είναι εμφανές στις 

επιχειρήσεις που σχεδιάζουν την επέκταση τους σε αυτήν την αγορά. Αξίζει, επίσης, 

να γίνει αναφορά στα γνωστά μοντέλα των πολιτισμικών διαστάσεων του Hofstede, 



του Hall και του Trompenaars, τα οποία προσπαθούν να προσδιορίζουν την έννοια 

της κουλτούρας μέσα από τις διαστάσεις της, προκειμένου να είναι σε θέση οι 

υπεύθυνοι να λάβουν σωστότερες αποφάσεις. 

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερο επιτυχημένη μια προσαρμογή των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος σε 

μια νέα αγορά, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις 

ανθρωπολόγων και κοινωνικών επιστημόνων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να 

αναπτύξουν ένα πλαίσιο κατανόησης και αξιόπιστης εξήγησης των ανθρώπινων 

συμπεριφορών μέσα σε διαφορετικές κοινωνίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό 

είναι το να δοθεί βάση σε μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες, όπως είναι για 

παράδειγμα, η γλώσσα, η θρησκεία, η παιδεία, οι ανάγκες, οι αξίες και οι συνήθειες 

των ανθρώπων. 

 

  



Κεφάλαιο 5. Μελέτη περίπτωσης: Τα McDonald’s 

5.1 Τα McDonald’sστην Κίνα 

5.1.1 Γενικά Στοιχεία 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστεί με συντομία ο τρόπος με τον οποίο η 

παγκοσμίου μεγέθους αλυσίδα καταστημάτων fast food McDonald’s αποφάσισε να 

προσαρμόσει τα προϊόντα της όταν αποφάσισε να εισέλθει σε νέες αγορές και θα 

δοθεί έμφαση στην περίπτωση της Κίνας. Ο λόγος που επιλέχτηκε η περίπτωση της 

χώρας αυτής είναι το γεγονός ότι τόσο οι διατροφικές συνήθειες, όσο και γενικότερα 

ο πολιτισμός της διαφέρει ριζικά από τον δυτικό πολιτισμό γενικότερα και από τον 

αμερικάνικο τρόπο ζωής, πιο ειδικά.  

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν στοιχεία για την γενικότερη 

στρατηγική προσαρμογής του προϊόντος που ακολουθεί η εταιρία, παγκοσμίως. Έτσι, 

στο τελευταίο τμήμα αυτού του κεφαλαίου θα δοθούν στοιχεία και για  άλλες χώρες, 

όπως είναι για παράδειγμα, η Αγγλία, ο Καναδάς και η Νότιος Αφρική. 

5.1.2. Ο κλάδος των Fast Food στην Κίνα 

Στην κινεζική αγορά, η σύγχρονη αμερικανική υπηρεσία γρήγορου φαγητού 

εισήχθη για πρώτη φορά το 1987, χάρη στην αλυσίδα γρήγορου φαγητού του 

Kentucky Fried Chicken (KFC), η οποία άνοιξε το πρώτο της εστιατόριο στο Πεκίνο. 

Στη δεκαετία του 1990, ο κλάδος παρουσίασε σημάδια μεγέθυνσης καθώς 

παρατηρούνταν αύξηση περίπου 20% ετησίως στα έσοδά του και σύντομα έγινε η 

κύρια κλαδική μορφή υποστήριξης της βιομηχανίας τροφίμων στην κινεζική αγορά.  

Από τότε, η βιομηχανία υπηρεσιών γρήγορου φαγητού συνέχισε να 

αναπτύσσεται με εξαιρετική ταχύτητα τα επόμενα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν 

περισσότερες από 800 μάρκες που σερβίρουν fast food στην αγορά, με περίπου 

400.000 εστιατόρια (Wen, 2007). 

5.1.3 Γενικά στοιχεία για τα McDonald’s 

Η εταιρία των McDonald's είναι μια από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες 

αλυσίδες fast food στον κόσμο, η οποία διαθέτει 36.899 εστιατόρια γρήγορου 



φαγητού που βρίσκονται σε 119 διαφορετικές χώρες. (McDonald's Annual Report 

2016). Στις 8 Οκτωβρίου 1990, η McDonald's ξεκίνησε την εισαγωγή της στην Κίνα 

ανοίγοντας το πρώτο της εστιατόριο στο Shenzhen της επαρχίας Guangdong, το 

οποίο είναι μια ειδική οικονομική ζώνη που υποστηρίζεται άμεσα από την κινεζική 

κυβέρνηση. Αργότερα τον Απρίλιο του 1992, το McDonald's άνοιξε το μεγαλύτερο 

του εστιατόριο στον κόσμο την εποχή εκείνη, στο Πεκίνο. 

Η αλυσίδα εστιατορίων McDonald's είναι γνωστή για τις παγκοσμίως 

τυποποιημένες πολιτικές προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών της. Σεβόμενοι τη 

στρατηγική τους για την τυποποίηση παγκοσμίως, η εταιρεία εισήγαγε τη νέα 

επωνυμία δραστηριότητάς της "I am lovin it" ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες και 

περιοχές που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις της τον Σεπτέμβριο του 2003. Είναι 

η πρώτη φορά που ο όμιλος ξεκινά ταυτόχρονα την προώθηση της επωνυμίας του σε 

παγκόσμια βάση, με την ίδια εικόνα της μάρκας και την ίδια σειρά διαφημίσεων. Το 

2004, ο όμιλος αποφάσισε να στοχεύει στις οικογένειες και τους εφήβους, ως την 

επιλεγμένη καταναλωτική ομάδα, πάνω στην οποία θα στηρίζονταν ολόκληρη η 

προσέγγιση μάρκετινγκ (Li, 2011). 

5.1.4. Στοιχεία για το παγκόσμιο μέγεθος των McDonald's 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία που 

φανερώνουν το μέγεθος της εταιρίας και τον βαθμό της επιρροής της στον κλάδο. 

Αρχικά, παρουσιάζεται ο επόμενος πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία για 

τον συνολικό αριθμό των εστιατορίων της αλυσίδας από το 2005 μέχρι και το 2016, 

καθώς και τον αριθμό των νέων καταστημάτων που άνοιγαν από έτος σε έτος. Από 

την μελέτη των στοιχείων του παρακάτω πίνακα γίνεται εμφανές ότι κάθε χρόνο 

άνοιγαν στην Κίνα αρκετές εκατοντάδες νέα καταστήματα, με αποκορύφωμα τις 

χρονιές 2012 και 2013, οπότε και άνοιξαν 970 και 949 νέα καταστήματα, αντίστοιχα. 

Πίνακας 5.1. Ο Συνολικός αριθμός καταστημάτων παγκοσμίως και οι ετήσιες 

μεταβολές 

Έτος 
Συνολικός αριθμός 

εστιατορίων 
Μεταβολή 



2005 30.766  

2006 31.046 280 

2007 31.377 331 

2008 31.967 590 

2009 32.478 511 

2010 32.737 259 

2011 33.510 773 

2012 34.480 970 

2013 35.429 949 

2014 36.258 829 

2015 36.525 267 

2016 36.899 374 

Πηγή: statista, com, 2017. 

Τα επόμενα δύο διαγράμματα παρουσιάζουν το μερίδιο αγοράς της 

συγκεκριμένης εταιρίας από το 2005 μέχρι και το 2010, τόσο παγκοσμίως, όσο και 

στην αγορά της Κίνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου διαγράμματος, το μερίδιο 

αγοράς των McDonald's παγκοσμίως αυξήθηκε αρκετά την περίοδο 2005-2010, 

καθώς παρουσίασε μια μεταβολή της τάξης του 13%. Το μερίδιο των McDonald's 

στην Κίνα, από την άλλη πλευρά, παρουσίασε τάσεις αύξησης, ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς, 

γεγονός που δείχνει τις περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρίας στην χώρα 

αυτή. 



 

Διάγραμμα 1. Το μερίδιο αγοράς των McDonald's παγκοσμίως (%).Πηγή: statista, 

com, 2017. 

 

Διάγραμμα 2. Το μερίδιο αγοράς των McDonald's στην Κίνα (%).Πηγή: statista, 

com, 2017. 
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5.1.5. Οι προσπάθειες της εταιρίας να προσαρμόσει το προϊόν της στην κινέζικη 

αγορά. 

Στην αρχή της εισόδου της στην νέα αγορά, η McDonald's ισχυρίστηκε ότι 

δεν θα αλλάξει το μενού στην Κίνα και θα τηρεί πάντα το αμερικανικό στυλ. 

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της αντιπροσωπείας της εταιρίας της Κίνας ήταν 

κατηγορηματικός στο ότι η εταιρία θα έπρεπε να εισάγει τα αμερικάνικα πρότυπα 

γρήγορου φαγητού και όχι στην ουσία, να αντικαταστεί η εταιρία ένα κινέζικο 

γρήγορο φαγητό. Ωστόσο, από τον Οκτώβριο του 2004, η εταιρία εισήγαγε σταδιακά 

κάποια προϊόντα που αναφέρονταν αποκλειστικά στην κινεζική αγορά, όπως για 

παράδειγμα, το κινέζικο κέικ και ένα νέο ζεστό ρόφημα με μέλι και τζίντζερ. 

Επιπλέον, πρόσθεσε το burgerκοτόπουλο κάρυ, καθώς και μια πίτα με κόκκινα 

φασόλια. 

Ωστόσο, βασικά αυτές οι αλλαγές έγιναν από την εταιρία μόνο για να 

παραμείνουν στην αγορά και όχι γιατί είχαν ως κεντρική τους στρατηγική την 

διαφοροποίηση προϊόντος. Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα 

κινεζικά προϊόντα της εταιρίας προσφέρονται μόνο για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα, αλλά τα βασικά προϊόντα της είναι πάντα χάμπουργκερ όλων των ειδών 

(Li, 2007). 

5.1.6. Ο επηρεασμός των κινέζικων παραδόσεων στην στρατηγική των 

McDonald's 

Ως εκπρόσωπος των αμερικανικών αλυσίδων γρήγορου φαγητού, η 

McDonald's αντιμετώπισε τη σύγκρουση των πολιτιστικών διαφορών μεταξύ των 

ΗΠΑ και της Κίνας καθώς εισήλθε στην αγορά αυτή. Κρίνοντας από τις επιδόσεις 

της, φαίνεται να έχει μελετήσει και προσαρμοσθεί στα κινεζικά έθιμα, αλλά όχι 

πάντως πάντα με την ίδια επιτυχία. 

Για παράδειγμα, σημειώνεται ότι το φεστιβάλ της Άνοιξης είναι ένα από τα 

σημαντικότερα φεστιβάλ στην Κίνα. Είναι η πρώτη ημέρα του κινεζικού νέου έτους 

και επίσης η αρχή της άνοιξης. Κατά τη διάρκεια του εορτασμού της άνοιξης, η 

McDonald's θα αλλάξει τη διακόσμηση στα εστιατόρια, θα προστεθούν κινέζικα 

στοιχεία όπως το «κόκκινο χρώμα της Κίνας» και το αντίστοιχο ζώο για το νέο έτος 

τόσο στις διακοσμήσεις, όσο και στις διαφημίσεις και τα πακέτα προϊόντων. Η 



McDonald's θα διακοσμήσει τα εστιατόρια με παραδοσιακά κινέζικα έργα με 

λουλούδια και πινακίδες ζώων (Bloomberg, 2011). 

Ως συμπέρασμα, θα μπορούσε να εξαχθεί η διαπίστωση ότι σε γενικές 

γραμμές η εταιρία προσπάθησε να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην τυποποίηση και 

την προσαρμογή των προϊόντων της, καθώς στην πορεία της ανάπτυξής της στην 

κινέζικη αγορά διαπίστωσε ότι θα έπρεπε να προβεί σε συγκεκριμένες αλλαγές, 

προκειμένου να καταφέρει να αποσπάσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς. Έτσι, 

προσπάθησε να προσεγγίσει τα προϊόντα της με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδουν όσο 

αυτό είναι δυνατόν με την κινέζικη κουλτούρα και τις διατροφικές συνήθειες των 

κινέζων, χωρίς, ωστόσο οι προσπάθειες αυτές να στέφονται πάντα με επιτυχία. 

 

5.2. Σύγκριση ανάμεσα σε πέντε χώρες 

Τέλος, παρουσιάζεται στο σημείο αυτό η έρευνα των Loukakou & Membe 

(2012), οι οποίοι προσπάθησαν να εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα προϊόντα 

της εταιρίας, όπως αυτά προσφέρονται σε πέντε διαφορετικές χώρες. Ο επόμενος 

πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές που εντόπισαν οι ερευνητές στο κατάλογο της 

εταιρίας, στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Αγγλία, την Ινδία και την Νότιο Αφρική.  

Σημειώνεται, ότι οι αριθμοί που υπάρχουν στον επόμενο πίνακα έχουν την εξής 

ερμηνεία: 

 Το 0 σημαίνει ότι το αυθεντικό αμερικανικό προϊόν δεν εμφανίζεται στον 

κατάλογο της χώρας 

 Το 1 σημαίνει ότι το προϊόν είναι το ίδιο με το αυθεντικό αμερικανικό και έχει 

το ίδιο όνομα 

 Το 2 σημαίνει ότι το προϊόν δεν είναι το ίδιο με το αυθεντικό αμερικανικό 

αλλά έχει το ίδιο όνομα 

 Το 3 σημαίνει ότι το προϊόν είναι το ίδιο με το αυθεντικό αμερικανικό αλλά 

δεν έχει το ίδιο όνομα 

 Το 4 σημαίνει ότι το προϊόν δεν είναι το ίδιο με το αυθεντικό αμερικανικό και 

δεν έχει το ίδιο όνομα 



 Το 5 σημαίνει ότι η ιστοσελίδα της εταιρίας στην χώρα έχει την ίδια εμφάνιση 

με την αντίστοιχη ιστοσελίδα στις ΗΠΑ και  

 Το 6 σημαίνει ότι η ιστοσελίδα της εταιρίας στην χώρα δεν έχει την ίδια 

εμφάνιση με την αντίστοιχη ιστοσελίδα στις ΗΠΑ 

Πίνακας 5.2. Σύγκριση των προϊόντων των McDonald's σε πέντε χώρες 

Είδος burger 

σε σχέση με το 

αμερικάνικο 

μενού 

Χώρες Μελέτης 

Αυστραλία Καναδάς Αγγλία Ινδία 
Νότια 

Αφρική 

Angus μπέικον 

και τυρί 
0 3 0 0 0 

Angus deluxe 0 3 0 0 0 

Angus με 

μανιτάρια 
0 3 0 0 0 

Big Mac 1 3 1 0 1 

Quarter 

pounder με τυρί 
0 1 1 0 0 

Διπλό Quarter 

pounder μετυρί 
1 0 0 0 1 

Hamburger 1 1 1 0 0 

Cheeseburger 1 1 1 0 1 

Διπλό 

Cheeseburger 
1 1 0 0 1 

McDouble 0 1 1 1 1 

Fillet-O-Fish 1 1 1 1 1 



Southern style 

crispy chicken 

sandwich 

0 1 0 0 0 

Premium style 

crispy chicken 

sandwich 

0 0 0 0 0 

Premium style 

classic chicken 

sandwich 

0 0 0 0 0 

Premium 

grilled chicken 

club sandwich 

0 0 0 0 0 

Premium crispy 

chicken ranch 

BLT sandwich 

0 0 0 0 0 

Premium 

grilledchicken 

ranch BLT 

sandwich 

0 0 0 0 0 

McChicken 1 1 1 1 1 

Ιστοσελίδα 6 6 6 6 6 

Τρόπος 

πακεταρίσματος 
1 1 1 1 1 

Πηγή: Loukakou&Membe, (2012). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, 

καταλήγουμε στα επόμενα συμπεράσματα. Αρχικά, σε σχέση με την Αυστραλία, 

παρατηρείται ότι συνολικά επτά από τα δεκαοκτώ προϊόντα έχουν το ίδιο όνομα με το 



αντίστοιχο αμερικάνικο μενού. Ωστόσο, έντεκα από τα αμερικάνικα προϊόντα δεν 

εμφανίζονται στο μενού της χώρας. Σημειώνεται επίσης ότι η συσκευασία είναι η 

ίδια, με τα ίδια χρώματα και το ίδιο εμπορικό σήμα. Η παρουσίαση του μενού στην 

ιστοσελίδα της Αυστραλίας είναι διαφορετική από τις ΗΠΑ, ενώ τέλος, σημειώνεται 

ότι διαπιστώθηκαν μερικές διαφορές όπως τα χρώματα, οι ονομασίες των κατηγοριών 

του μενού και η διάταξη των προϊόντων που προσφέρονται. 

Αναφορικά με την περίπτωση του Καναδά, 8 από τα 18 προϊόντα του μενού 

των ΗΠΑ φαίνεται να είναι ακριβώς ίδια. Επιπλέον, υπάρχουν τρία προϊόντα τα 

οποία αν και έχουν το ίδιο όνομα, στην ουσία είναι διαφορετικά. Εξάλλου, επτά 

αμερικάνικα προϊόντα δεν εμφανίζονται καθόλου στον καναδέζικο κατάλογο. 

Επιπλέον, η συσκευασία είναι η ίδια, με τα ίδια χρώματα και το ίδιο εμπορικό σήμα, 

σε αντίθεση με την ιστοσελίδα, η οποία παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. 

Στην περίπτωση της Αγγλίας, 7 από τα 18 προϊόντα του μενού των ΗΠΑ 

φαίνεται να είναι ακριβώς ίδια, αν και υπάρχουν άλλα έντεκα τα οποία δεν 

εμφανίζονται στο μενού της Αγγλίας. Επιπλέον, η συσκευασία είναι ίδια και 

ταυτόχρονα, η εμφάνιση της ιστοσελίδας παρουσιάζει κάποιες μικρές διαφορές σε 

σχέση με την πρωτότυπη αμερικάνικη. 

Στην περίπτωση της Ινδίας, μόλις 2 από τα δεκαοχτώ αμερικανικά προϊόντα 

εμφανίζονται στους καταλόγους των εστιατορίων, ενώ τα δεκαέξι από αυτά δεν 

προσφέρονται στα ινδικά εστιατόρια. Οι ομοιότητες παρατηρούνται στον τρόπο 

συσκευασίας και στο εμπορικό σήμα, ενώ και στην χώρα αυτή, η ιστοσελίδα 

παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με την αμερικάνικη. 

Τέλος, στην περίπτωση της Νότιας Αφρικής, 7 από τα 18 προϊόντα του μενού 

των ΗΠΑ φαίνεται να είναι ακριβώς ίδια, αν και υπάρχουν άλλα έντεκα τα οποία δεν 

εμφανίζονται στο μενού της χώρας. Και σε αυτήν την περίπτωση, εξάλλου, 

ομοιότητες παρατηρούνται στον τρόπο συσκευασίας και στο εμπορικό σήμα, ενώ και 

στην χώρα αυτή, η ιστοσελίδα παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με την αμερικάνικη. 

5.3. Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο έγινε αναφορά σε μια από τις πλέον χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις εφαρμογής πολιτικών διαφοροποίησης του προϊόντος. Η παγκοσμίου 



μεγέθους αλυσίδα καταστημάτων fast food McDonald’s, καθώς διαθέτει 

καταστήματα σε 119 διαφορετικές χώρες, έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη 

εφαρμογής στρατηγικών προσαρμογής, προκειμένου να ισχυροποιήσει τη θέση της σε 

καθεμία από τις χώρες αυτές. Αναλυτικότερα, η απόφαση της εν λόγω εταιρίας να 

εισέλθει στην αγορά της Κίνας, συνοδεύτηκε από την εισαγωγή ειδικών προϊόντων 

που απευθύνονταν αποκλειστικά σε Κινέζους καταναλωτές, προκειμένου να 

αποσπάσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς. Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρία προσφέρει 

πάνω από τα μισά προϊόντα της σε αγορές όπως η Αγγλία, η Νότιος Αφρική και ο 

Καναδάς, τα οποία είναι, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, διαφοροποιημένα σε 

σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρει η εταιρία εντός των ΗΠΑ. 

 

  



Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Α) Συμπεράσματα 

Καθώς η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα γεγονός το οποίο συνεχώς 

κλιμακώνεται, η ανάγκη για τις επιχειρήσεις που αναζητούν διεθνή ρόλο, στην 

εύρεση τρόπων τέτοιων ώστε να αυξήσουν την συμμετοχή τους στις παγκόσμιες 

αγορές, πολλές φορές τις οδηγεί στο δίλλημα της τυποποίησης ή της προσαρμογής 

του προϊόντος το οποίο παράγουν.  

Η τυποποίηση είναι ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν κοινό 

μίγμα μάρκετινγκ στις αγορές όλων των κρατών στις οποίες δραστηριοποιούνται, 

ενώ, από την άλλη πλευρά, η προσαρμογή του προϊόντος παρέχει την δυνατότητα για 

την εκμετάλλευση των θετικών στοιχείων που προκύπτουν από την προσήλωση του 

πελάτη στο προϊόν, καθώς το προσαρμοσμένο προϊόν είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

καλύτερα στις ξεχωριστές απαιτήσεις και ανάγκες των καταναλωτών σε τομείς. 

Εξάλλου, προκειμένου μια επιχείρηση να είναι σε θέση να διεθνοποιήσει τις 

δραστηριότητες της, θα πρέπει μια σειρά από παράγοντες να μπορούν να στηρίξουν 

την απόφασή της αυτή. Οι σημαντικότεροι παράγοντες ανήκουν σε τέσσερις 

διαφορετικές κατηγορίες. Τους παράγοντες αγοράς (market drivers), τους παράγοντες 

Κόστους (cost drivers), τους κυβερνητικούς παράγοντες (government drivers) και 

τους ανταγωνιστικούς παράγοντες (competitive drivers). Οι σημαντικότεροι 

παράγοντες αγοράς είναι οι παρόμοιες ανάγκες των πελατών, οι παγκόσμιοι πελάτες 

και η δυνατότητα μεταφοράς του μάρκετινγκ. Από την άλλη πλευρά, οι 

σημαντικότεροι παράγοντες κόστους είναι οι οικονομίες κλίμακας, οι διαφορές 

ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα κόστους από χώρα σε χώρα, οι διαφορές στην 

εφοδιαστική αλυσίδα που έχει να αντιμετωπίσει η επιχείρηση πριν και μετά την 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της και τα διαφορετικά κόστη ανάπτυξης των 

προϊόντων. Οι κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρονται στις πολιτικές διεθνούς 

εμπορίου, στα συμβατά τεχνικά πρότυπα και στους κοινούς κανονισμούς μάρκετινγκ, 

ενώ, τέλος, οι ανταγωνιστικοί παράγοντες αναφέρονται στην αλληλεξάρτηση των 

χωρών και στους παγκόσμιους ανταγωνιστές. 



Επιπλέον, τα σημαντικότερα οφέλη της προσαρμογής του προϊόντος 

σχετίζονται με την δυνατότητα της επιχείρησης να αυξήσει τις πωλήσεις και τα κέρδη 

της, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών, οι οποίες έχουν ως στόχο να 

επηρεαστούν θετικά οι εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης, ειδικά στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου δεν είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης η τυποποίηση. 

Τέλος, σημειώνεται στο ειδικό βάρος που έχει στην προσαρμογή του 

προϊόντος το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο της κάθε μιας ξένης χώρας, στην 

οποία θέλει να εισέλθει η επιχείρηση. Η συμπεριφορά των καταναλωτών είναι σε 

μεγάλο βαθμό επηρεάζεται έντονα από το πολιτισμικό υπόβαθρό τους. Αν και η 

παγκοσμιοποίηση, σε κάθε περίπτωση,  έχει προκαλέσει μια έντονη τάση 

πολιτισμικής τυποποίησης, κυρίως στις Δυτικές κοινωνίες, η προσαρμογή των 

προϊόντων σε σχέση με το πολιτισμικό υπόβαθρο και τις πολιτιστικές καταβολές των 

καταναλωτών των διάφορων περιοχών παραμένει μια μεγάλη ανάγκη, προκειμένου οι 

επιχειρήσεις να ενσωματώνουν τα προϊόντα τους μέσα στις διάφορες αγορές με τον 

πλέον αποτελεσματικό τρόπο. 

Χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής πολιτικών διαφοροποίησης του 

προϊόντος αποτελεί η παγκοσμίου μεγέθους αλυσίδα καταστημάτων fast food 

McDonald’s, η οποία, καθώς διαθέτει καταστήματα σε 119 διαφορετικές χώρες, έχει 

συνειδητοποιήσει την ανάγκη εφαρμογής στρατηγικών προσαρμογής, προκειμένου 

να ισχυροποιήσει τη θέση της σε καθεμία από τις χώρες αυτές.  

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Κίνας, όπου η εταιρία εισήγαγε νέα 

προϊόντα, που απευθύνονταν αποκλειστικά στους κινέζους πολίτες, αλλά και μια 

σειρά από άλλες χώρες, όπου, όπως διαπίστωσε έρευνα, σχεδόν τα μισά προϊόντα της 

αλυσίδας που προσφέρονταν σε καταστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν 

προσφέρονται ή προσφέρονται με διαφορετικό τρόπο σε χώρες όπως η Αγγλία, ο 

Καναδάς και η Νότια Αφρική. 

 

Β) Προτάσεις 

Σε γενικές γραμμές, το θέμα της προσαρμογής ή της τυποποίησης του 

προϊόντος αποτελεί ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τις διεθνείς 



επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι ανάγκη οι επιχειρήσεις αυτές να είναι σε θέση να 

επιλέγουν την κατάλληλη στρατηγική. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να διεξάγουν 

έρευνες, οι οποίες θα στοχεύουν στην ορθή ανάλυση όλων εκείνων των παραγόντων, 

οι οποίοι θα καθορίζουν κάθε φορά την σωστή στρατηγική. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, όπως έδειξε η παρούσα εργασία, έναντι 

της καθεμίας στρατηγικής υπάρχουν πάντα. Αυτό που έχει σημασία, είναι κάθε 

περίπτωση νε εξετάζεται από τους υπεύθυνους ξεχωριστά, ώστε να είναι εμφανής ο 

βαθμός επηρεασμού του κάθε ένα παράγοντα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει η 

επιχείρηση να είναι σε θέση να ελέγχει τον βαθμό αποτελεσματικότητας της 

επιλεγμένης στρατηγικής και, όταν κρίνεται αναγκαίο, να παρεμβαίνει και την 

αλλάζει, όπως συνέβη στην περίπτωση των McDonald’sστην Κίνα, όπου ενώ η 

αρχική στρατηγική της εταιρίας ήταν η τυποποίηση, στην συνέχεια μεταβλήθηκε και 

προσαρμόστηκαν τα προϊόντα της στην Κίνα, προκειμένου να διατηρήσει το μερίδιο 

αγοράς της στην περιοχή αυτή. 
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