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ΣΥΝΟΨΗ 

«Τυποπο ιημένο  έναντ ι  Τοπικά  Προσαρμοσμένου  

Διεθνές  M a r k e t i ng »  
 

Κάθε πολυεθνική επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό ζήτημα σε επίπεδο στρα-

τηγικής marketing: «Να τυποποιήσει ή να ακολουθήσει πολιτική προσαρμογής στο μίγμα 

marketing;». H εργασία αυτή δίνει μία θεωρητική εξήγηση της παγκόσμιας τυποποίησης 

και της διεθνούς προσαρμογής και παρουσιάζει αυτές τις δύο προοπτικές. Διερευνάται η 

αντιπαράθεση των δύο παραπάνω προσεγγίσεων, καθώς και τα σχετικά τους πλεονεκτήμα-

τα. 

Συμπερασματικά εξετάζεται ο ρόλος του μίγματος marketing και της στρατηγικής σε σχέ-

ση με τις παραπάνω προσεγγίσεις σε συνδυασμό με τους διάφορους παράγοντες οι οποίοι 

κατευθύνουν προς την υιοθέτηση συγκεκριμένου μίγματος marketing.    

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του παραπάνω, επισυνάπτονται στο παράρτημα δυο 

μελέτες περιπτώσεων. Η μία αναφέρεται σε θέματα στρατηγικής τυποποίησης / προσαρμο-

γής του μίγματος marketing προϊόντων της παγκόσμιας εταιρίας Kellogg’s και η δεύτερη 

σε παράγοντες που επηρεάζουν την τυποποίηση προϊόντων της Levi’s. 

Με την ολοένα και μεγαλύτερη βελτίωση των μεταφορών, επικοινωνιών και των μειωμέ-

νων εμποδίων στις διακρατικές συναλλαγές, το διεθνές εμπόριο το οποίο κάποτε θεωρείτο 

πολυτέλεια, αποτελεί πλέον μία καθημερινή αναγκαιότητα σε πολλούς τομείς (Vrontis et 

al., 1999). Από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση για την είσοδο στις διεθνείς αγορές, 

υπάρχουν δύο ευρείες στρατηγικές που μπορούν να υιοθετηθούν. Μία βασική στρατηγική 

απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί είναι το αν θα υιοθετηθεί ένα ενιαίο μίγμα marketing ή 

αν αυτό θα προσαρμοστεί και διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της 

εκάστοτε τοπικής αγοράς. 

Στο πεδίο του διεθνούς marketing, το ζήτημα σχετικά με το βαθμό της τυποποίησης ή της 

προσαρμογής που θα πρέπει να υιοθετηθεί είναι μεγάλο. Ερευνητές και ακαδημαϊκοί, όπως 

οι Levitt (1983) και Yip (1995), πιστεύουν πως οι αγορές γίνονται όλο και πιο πανομοιότυ-
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πες και διεθνοποιούνται και ότι το κλειδί για την επιβίωση μιας επιχείρησης είναι η ικανό-

τητά της να ενταχθεί στην παγκοσμιοποίηση. Σύμφωνα με τους ίδιους, βασικό στοιχείο της 

στρατηγικής marketing που ακολουθεί ένας οργανισμός θα πρέπει να αποτελεί η έννοια της 

τυποποίησης.  

Σε αντιπαράθεση, η σχολή της προσαρμογής υποστηρίζει ότι ο εκάστοτε υπεύθυνος για τη 

χάραξη της πολιτικής marketing θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν του τις ειδικές 

συνθήκες και τους παράγοντες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, όπως η γλώσσα, το κλίμα, 

η φυλή, η τοπογραφία της περιοχής, η εκπαίδευση, το γούστο και γενικώς οι διάφοροι πε-

ριορισμοί που προέρχονται από διαφορετικούς νόμους, κουλτούρες και κοινωνίες  (Van 

Mesdag, 1987, Czinkota et al.,1998). Η υιοθέτηση της παραπάνω προσέγγισης σημαίνει ότι 

οι πολυεθνικές εταιρίες θα πρέπει να βρουν πώς θα προσαρμόσουν το πλάνο marketing που 

έχουν ετοιμάσει ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκάστοτε αγο-

ράς, στα τοπικά γούστα και στους καταναλωτές των οποίων οι ανάγκες δεν είναι ταυτόση-

μες.   

Παραπάνω παρατίθενται δύο διαμετρικά αντίθετες απόψεις, αλλά ποια είναι σωστή;  

Ακαδημαϊκοί όπως οι Quelch και Hoff (1986), στη συνέχεια οι Choi et al., (1996), ο 

Dicken (1998) και ο Vrontis (1999) προτείνουν ότι η στρατηγική διεθνούς marketing πρέ-

πει να συγκεράσει την τυποποίηση και την προσαρμογή. Η βελτιστοποίηση της απόδοσης 

εξαρτάται από τις επιρροές περιβαλλοντικών και οργανωτικών παραγόντων (Boddewyn et 

al., 1986· Prahalad et al., 1986, Choi, 1996, Dicken, 1998, Terpstra et al., 2000). 

Παρόλο που και οι δύο στρατηγικές της τυποποίησης και της προσαρμογής είναι επιτεύξι-

μες, η «τρίτη σχολή» υποστηρίζει ότι στο όλο ζήτημα έχει δοθεί πόλωση. Η αλήθεια φαίνε-

ται να ξεκινά από τον σχεδιασμό προϊόντων τα οποία συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της 

τυποποίησης ανταποκρινόμενα όμως στις τοπικές ανάγκες. Κατά βάθος πρόκειται για μια 

προσέγγιση «Σκέψου παγκόσμια και δράσε τοπικά» (think global and act local). 

Διευκρινίζεται ότι η παγκόσμια τυποποίηση και η διεθνής προσαρμογή είναι όντως πραγ-

ματοποιήσιμες και μπορούν να αποφέρουν οφέλη. Εντούτοις, η ακραία πρακτική τους δεν 

είναι απαραιτήτως μια βέλτιστη προσέγγιση σε όλες τις αγορές, ούτε είναι εμφανές ότι ε-
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φαρμόζεται αποτελεσματικά σε όλα τα προϊόντα της εταιρίας και ούτε απαραιτήτως στην 

ίδια έκταση στο καθένα από τα στοιχεία του μίγματος marketing. 

Η εργασία καταλήγει ότι οι «διεθνείς» επαγγελματίες πρέπει να ψάξουν το σωστό σημείο 

ισορροπίας. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί τελικά έναν απλό στόχο, και όπως προσδιορίζεται 

στην παρούσα, μια δράση ισορροπίας μεταξύ της τυποποίησης και της προσαρμογής πα-

ρουσιάζει ιδιαιτερότητες κατά περίπτωση και αποτελεί μάλλον πρόκληση. 

 

Λέξεις κλειδιά:  

Standardisation, Adaptation, International Marketing, Global Marketing, Globalisation, In-

ternational Marketing Strategy. 

Σαπουντζή, A., 2007, «Τυποποιημένο έναντι Τοπικά Προσαρμοσμένου Διεθνές Marketing», Διπλωματική Εργασία  MBA 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
11



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Καθημερινά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας υπενθυμίζουν ότι πράγματι ζούμε σ’ ένα 

«παγκόσμιο χωριό». 

Ακούμε για την Κίνα, τη Νότιο Αφρική, την Ανατολική Ευρώπη και άλλα μέρη. Ο κόσμος 

πράγματι εξελίσσεται σε παγκόσμιο χωριό όπου η αγορά του απλώνεται σε ολόκληρο τον 

κόσμο (Stanley, 1993). Τέτοιος διεθνής ανταγωνισμός κάνει το Διεθνές Marketing να απο-

τελεί έναν από τους κρίσιμους παράγοντες για την επιβίωση των επιχειρήσεων στη σημερι-

νή παγκόσμια οικονομία. 

Κατά τις πρόσφατες δεκαετίες έχουμε γίνει μάρτυρες δραματικής παγκοσμιοποίησης του 

διεθνούς επιχειρείν λόγω της αυξανόμενης απελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών, 

της αυξανόμενης σταθερότητας στις νομισματικές συναλλαγές, της δημιουργίας τοπικών 

ολοκληρωμένων οικονομιών, της ανεμπόδιστης ροής αγαθών λόγω των σχετικών ειρηνι-

κών συνθηκών και τέλος λόγω των επαναστατικών εξελίξεων στις μεταφορές, επικοινωνίες 

και τεχνολογίες πληροφοριών (Czinkota and Ronkainen, 2001, Keegan, 1999). Όλοι αυτοί 

οι παράγοντες έχουν οδηγήσει στην εξέλιξη ενός άγριου ανταγωνισμού, με τη συμμετοχή 

ενός μεγάλου φάσματος εταιριών σε ποικιλία μεγεθών, κλάδων και εθνικότητας (Craig and 

Douglas, 1996). 

Σαν αποτέλεσμα, θέματα που άπτονται σε διεθνείς στρατηγικές marketing για την καλύτε-

ρη και πιο ανταποδοτική ανταπόκριση στο καινούριο επιχειρηματικό περιβάλλον, έχουν 

γίνει πεδίο ενός ευμεγέθους ρεύματος έρευνας.  

Η κατάλληλη στρατηγική Διεθνούς Marketing είναι ζωτικής σημασίας και απαραίτητη για 

κάθε πολυεθνική επιχείρηση και προτεραιότητα της στρατηγικής στο διεθνές περιβάλλον 

είναι προσαρμογή ή τυποποίηση (Roger, 1995). Για δεκαετίες το ζήτημα του διεθνούς mar-

keting ήταν το ερώτημα του κατά πόσο είναι σωστότερο να ακολουθείται στρατηγική mar-

keting βασισμένη στην Τυποποίηση ή στην Προσαρμογή (Vivenne and Tobias, 1999). Πα-

ρόλο που το θέμα απασχολεί επί μακρόθεν είναι προφανές από τη σχετική αρθρογραφία ότι 
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υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο συγκεκριμένο πεδίο. Έτσι, υπάρχουν διεθνείς φιλοσο-

φίες marketing που καθεμία υποστηρίζει ότι είναι η σωστή και οι οποίες προέκυψαν ως 

πόλοι τριβής μεταξύ των ειδικών marketing προκειμένου να βρουν τον σωστότερο τρόπο 

για να εισέρθουν και να εξυπηρετήσουν ξένες αγορές: Τυποποίηση, Προσαρμογή, ή συν-

δυασμός και των δύο (Sangeeta, 1997).   

Το ερώτημα του κατά πόσο μία επιχείρηση θα έπρεπε να ακολουθήσει μία στρατηγική τυ-

ποποιημένη στις διεθνείς αγορές ή προσαρμοσμένη σε αυτές έχει για πολύ καιρό απασχο-

λήσει στελέχη μάρκετινγκ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκούς. Από τη μια μεριά, καθώς οι 

πολυεθνικές αποκτούν εμπειρία και γνώση μέσω της διεθνούς λειτουργίας τους (Douglas 

and Craig, 1989), ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες πιστεύουν ότι οι διεθνείς αγορές ομογε-

νοποιούνται και σαν αποτέλεσμα μια πιο τυποποιημένη προσέγγιση αναφορικά με το mar-

keting προϊόντων είναι επιθυμητή (Chung, 2003). Από την άλλη μεριά, μεγάλες αγορές με 

ισχυρό τοπικό management είναι λιγότερο δεκτικές σε αποκλίσεις, από ότι είναι γενικώς 

τοπικά αποδεκτό και είναι περισσότερο πιθανό να αντισταθούν σε ένα πρόγραμμα τυπο-

ποίησης. Προηγούμενες μελέτες που εξετάζουν στρατηγικές εταιριών σε διάφορες διεθνείς 

αγορές έχουν επικεντρωθεί σε  εταιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Boddewyn and Grosse, 

1995), Λατινική Αμερική (Grosse and Zinn, 1990), Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

(Schuh, 2000), Κίνα (Chung, 2003) και Σκανδιναβικές χώρες (Roper, 2005). 

Η διαφορά στις προτιμήσεις των καταναλωτών σε διαφορετικές χώρες έχουν βαθμιαίως 

αλλάξει λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών (Levitt, 1983). Έτσι, προέκυψαν κοινό-

τυπες προτιμήσεις οι οποίες δημιούργησαν μία ευκαιρία στις εταιρίες να κεφαλαιοποιή-

σουν λόγω του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος οικονομιών κλίμακας. Μία Διεθνής Επι-

χείρηση θα έπρεπε, σύμφωνα με τον Levitt, να υιοθετήσει μία προσέγγιση διεθνοποίησης 

αναπτύσσοντας μία τυποποιημένη, χαμηλού κόστους αλλά υψηλής ποιότητας προϊόντων, 

προσέγγιση προκειμένου να προάγει οικονομίες κλίμακας.   

Ο Porter (1986) διαφωνεί πάραυτα, λέγοντας ότι η τάση στην ομογενοποίηση των διεθνών 

αναγκών δεν θα έπρεπε να οδηγεί σε τυποποιημένες διεθνείς πρακτικές marketing. Οι διε-

θνείς δραστηριότητες αναφορικά με την πολιτική marketing θα έπρεπε να προσαρμόζονται 

όντας κοντά στις αγορές. Η προσαρμογή είναι έτσι απαραίτητη προκειμένου οι διεθνείς επι-
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χειρήσεις, στην πλειοψηφία των κλάδων, να ενισχύσουν τη θέση τους αναφορικά με τον α-

νταγωνισμό. 

Η βιβλιογραφία στο Διεθνές Marketing έχει επίσης δείξει ότι ακόμα κι αν μία εταιρία ανα-

πτύξει ένα διεθνές προϊόν για μία παγκόσμια αγορά, προσαρμογές σε επίπεδο marketing 

είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της επιχείρησης διεθνώς (Buatsi, 1986, Douglas and 

Wind, 1987, Fraser and Hite, 1990, Grune, 1989, Keegan, 1969).  

Υπάρχει ένα κομμάτι δημοσιεύσεων που ασχολείται ειδικά με τις θετικές επιδράσεις του 

μίγματος marketing ανάλογα με το αν έχει κατεύθυνση προς την τυποποίηση ή την προ-

σαρμογή (Buzzell 1968, Boddewyn et al., 1986, Cavusgil et al., 1993, Jain 1989, Samiee 

και Roth 1992, Shoham 1995, Wang 1996, Whitelock and Pimblett 1997). Οι υποστηρικτές 

της τυποποίησης λένε ότι οι διεθνείς αγορές έχουν ομογενοποιηθεί και πως μία προσέγγιση 

τυποποίησης μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα κυρίως μέσω οικονομιών κλίμακας 

(Buzzell, 1968, Kogut 1985, Levitt 1983, Ohmae 1989, Porter 1986). Σε αντίθεση, οι υπο-

στηρικτές της προσαρμογής τονίζουν ότι οι διαφορές των διεθνών αγορών σε επίπεδα  τε-

χνολογίας, ανταγωνισμού, κόστους και περιβαλλοντικών παραγόντων απαιτούν ενέργειες 

marketing οι οποίες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε χώ-

ρας (Bartlett and Ghoshal 1987· Boddewyn et al., 1986, Chang 1995, Hout et al., 1982, 

Kotler 1986). 

Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει μία γενική παραδοχή ότι το κύριο ζήτημα 

δεν είναι τόσο το αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στρατηγική Τυποποίησης ή Προσαρμο-

γής, αλλά μάλλον σε ποιο βαθμό θα πρέπει οι στρατηγικές διεθνούς marketing να τυποποιη-

θούν ή να προσαρμοσθούν (Akaah 1991, Yavas et al., 1992, Wang, 1996, Szymanski et al., 

1993, Samiee and Roth 1992). 

Το ζήτημα σχετικά με την έκταση της τυποποίησης ή της προσαρμογής του διεθνούς mar-

keting είναι μεγάλο. Ο Solberg (2002) αναφέρεται σε αυτό ως «Χρόνιο Θέμα», ειδικά στα 

θέματα «επικοινωνίας» του διεθνούς marketing. Σύμφωνα με τους O’Donnell και Jeong 

(2000), το ζήτημα έχει τεθεί εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και έχει επικε-

ντρωθεί στα σχετικά οφέλη και κόστη της κάθε προσέγγισης. Ο Ryans (2003) θεωρεί ότι οι 

πρακτικοί marketing έχουν ασχοληθεί με το θέμα για περισσότερο από 80 χρόνια. 
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1.1 Σκοπός της Εργασίας  

O Buckley (2002), σε δημοσίευση με τίτλο «Διεθνείς Επιχειρήσεις έναντι Διεθνούς Mar-

keting» αναφέρει ότι το Διεθνές Marketing έχει ξεπεράσει τους μακροοικονομικούς περιορι-

σμούς του και ασχολείται με θέματα «τοπικού» περιεχομένου. Αναλυτές των ερευνών του 

Διεθνούς Marketing  υποστηρίζουν ότι η έρευνα πλέον θα πρέπει να γίνεται σε βάση πε-

ρισσότερο μακροοικονομική και οι αναλυτές να αναθεωρήσουν τα δεδομένα τους.  Στα 

πέντε πεδία που παρουσιάζονται ως «ευκαιρίες» για την ακαδημαϊκή έρευνα που ασχολεί-

ται με το Διεθνές Μάρκετινγκ, ο Buckley (2002), συμπεριλαμβάνει το εξής: «Μια νέα Ι-

σορροπία μεταξύ του Τυποποιημένου και Προσαρμοσμένου Διεθνούς Marketing». Αναφέρει 

ότι υπάρχει πεδίο προόδου σ’ αυτό το σημαντικό θέμα καθώς βρίσκεται στον πυρήνα της 

διεθνούς στρατηγικής marketing, απλά χρειάζεται διαρκή επαναξιολόγηση καθώς δεν έχει 

εξαντληθεί θεωρητικά. Η παγκοσμιοποίηση της τοπικής προσαρμογής ως ζήτημα θα συνεχί-

σει να απασχολεί. 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να εξετάσει το ζήτημα στρατηγικής τυποποίησης ένα-

ντι τοπικής προσαρμογής στο Διεθνές Marketing. Σε επίπεδο management, λόγω της διαρ-

κώς αυξανόμενης πίεσης σε επίπεδο ανταγωνισμού αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, ολοέ-

να και περισσότερες επιχειρήσεις αναγκάζονται να προσαρμόσουν τη «διεθνή» πολιτική 

τους με γνώμονα την Τυποποίηση ή την Προσαρμογή. Σαν αποτέλεσμα τα διευθυντικά 

στελέχη είναι υποχρεωμένα να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διοικούν τις επιχειρήσεις 

και να αναπροσαρμόσουν την τακτική τους σε επίπεδο marketing έτσι ώστε να ανταγωνί-

ζονται πιο αποδοτικά στο διεθνές περιβάλλον. Έτσι λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να αναγνωρι-

στεί το περιβάλλον και ειδικότερα οι παράγοντες οργάνωσης που τα διοικητικά στελέχη 

των πολυεθνικών πρέπει να επεξεργαστούν ώστε να βελτιωθεί η πολιτική και τακτικές του 

διεθνούς marketing. 
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1.2 Δομή της Εργασίας 

H παρούσα εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια εκ των οποίων το πρώτο αποτελεί την Ει-

σαγωγή. Τα υπόλοιπα τέσσερα κεφάλαια έχουν ως εξής: 

Κεφάλαιο 2  Ασχολείται με τα βασικά χαρακτηριστικά του Διεθνούς Marketing και της ση-

μασίας του κάτω από το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης για την επιχείρηση, καθώς και με 

την ανάλυση των βασικών πεδίων της Στρατηγικής Διεθνούς Marketing με σκοπό να δοθεί 

στον αναγνώστη ολοκληρωμένη αντίληψη του αντικειμένου της μελέτης. Επίσης θα δο-

θούν  σαφείς ορισμοί της Παγκοσμιοποίησης, Τυποποίησης και Προσαρμογής του προϊό-

ντος, καθώς και οι βασικές σχέσεις και διαφορές μεταξύ των παραπάνω.  

Κεφάλαιο 3  Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ο προσδιορισμός της αντιπαράθεσης (debate) με-

ταξύ της Τυποποίησης και της Προσαρμογής. Οι δύο έννοιες σχολιάζονται και, επιπλέον, 

παρατίθενται οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Επίσης γίνεται μία ανασκόπηση κάποιων 

εμπειρικών μελετών πάνω στο ζήτημα της αντιπαράθεσης, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου 

παρουσιάζεται η «Προσέγγιση Διαφορετικών Ενδεχομένων» (Contingency Approach) στο 

ζήτημα. 

Κεφάλαιο 4  Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία ανασκόπηση εμπειρικών μελετών που μας δί-

νουν μοντέλα στρατηγικής Διεθνούς Μάρκετινγκ. Παρουσιάζονται πιο εκτενώς το ‘Μο-

ντέλο Τυποποίησης Τριών Παραγόντων’ και η προσέγγιση ‘AdaptStand Process’. 

Κεφάλαιο 5  Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο δίνονται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέ-

της, οι Διοικητικές Επιπτώσεις, καθώς και Υποδείξεις για Περαιτέρω Μελέτη. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παρουσιάζονται στο τέλος της εργασίας 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) δύο μελέτες περιπτώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ MARKETING 

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Αρχικές Προσεγγίσεις των Εννοιών 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ MARKETING  

 

2.1 Εισαγωγή 

Η διεθνοποίηση ασκεί σημαντική επιρροή στη στρατηγική του marketing, στην οργανωτι-

κή δομή και, εν τέλει, στην εταιρική απόδοση μιας επιχείρησης (Prahalad and Doz, 1987). 

Μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει τη φύση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και της ευημε-

ρίας των καταναλωτών (Prahalad and Doz, 1987). Λόγω της σημαντικής επίδρασης της 

παγκοσμιοποίησης στα εταιρικά κέρδη, τον ανταγωνισμό και την ευημερία των καταναλω-

τών, ακαδημαϊκοί ερευνητές, επιχειρηματίες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης δείχνουν 

όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη των θεμάτων που άπτονται της διεθνούς 

διοίκησης επιχειρήσεων. Εφόσον τις τελευταίες δεκαετίες οι πολυεθνικές εταιρείες κατευ-

θύνουν κατ’ εξοχήν το φαινόμενο της διεθνοποίησης μέσα από άμεσες επενδύσεις εξωτε-

ρικού, το επίκεντρο των μελετών μετατίθεται συνεχώς στις διεθνείς επιχειρηματικές πρα-

κτικές των διεθνών επιχειρήσεων.  

Τα θέματα των διεθνών επιχειρήσεων μπορούν να μελετηθούν σε τρία επίπεδα: στο εταιρι-

κό επίπεδο, στο επίπεδο μιας επιχείρησης που ανήκει στην περίπτωση των εταιρειών επεν-

δύσεων, και στο επίπεδο των επιχειρηματικών λειτουργιών όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, 

η παραγωγή και το marketing (Hofer and Schendel, 1978). Η παρούσα μελέτη επικεντρώ-

νεται στη λειτουργία του παγκόσμιου marketing στις διεθνείς επιχειρήσεις για δύο κυρίως 

λόγους. Πρώτον, το marketing θεωρείται μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες μίας επι-

χείρησης, εφόσον η τελική κρίση για την επιτυχία ή την αποτυχία δίνεται στο τέλος της 
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πορείας της αλυσίδας αποτίμησης της εταιρείας. Δεύτερον, καθώς το marketing αποτελεί 

συνήθως την πρώτη εταιρική λειτουργία που διεθνοποιείται, καταλαμβάνει το κεντρικό 

στάδιο της αντιπαράθεσης για τη διεθνή στρατηγική. 

 

2.2 Η Στρατηγική του Marketing στην Παγκόσμια Αγορά 

Κοιτάζοντας γύρω μας, στο περιβάλλον του marketing φαίνεται μια έντονη σύγχυση της 

αλλαγής του, μια επιτάχυνση αβεβαιότητας, η αίσθηση ότι σήμερα εντείνονται από τους 

σύγχρονους καιρούς οι υποσχέσεις – και απειλές – των εποχικών αλλαγών. Αυτή η σύγχυ-

ση, η αλλαγή και η περιπλοκότητα είναι ακόμη μεγαλύτερες μέσα στο περιβάλλον του διε-

θνούς παγκόσμιου marketing.  

Η οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη οδηγούν τον κόσμο προς μία παγκόσμια αγορά. 

Με τις σημερινές οικονομικές αλλαγές να καθιστούν το διεθνές εμπόριο περισσότερο προ-

σβάσιμο και την ανάπτυξη της τεχνολογίας να καθιστά την επικοινωνία πιο δυνατή, το θέ-

μα της αποτελεσματικής εφαρμογής της στρατηγικής του διεθνούς marketing γίνεται όλο 

και πιο σημαντικό. Δεδομένης της ανάγκης για εφαρμογή πιο αποτελεσματικών στρατηγι-

κών marketing, χρειάζεται καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης. 

Τα θεμέλια της παγκοσμιοποίησης προέρχονται από την κλασική οικονομική θεωρία της 

ζήτησης. Ενώ η οικονομική θεωρία δέχεται συχνά κριτικές για τις περιοριστικές εικασίες 

της, εάν τη δούμε μέσα από το σύνολο των χαρακτηριστικών της ζήτησης, ίσως κατανοή-

σουμε καλύτερα την πιθανή αποτελεσματικότητα των τυποποιημένων, περιφερειακών ή 

τοπικών στρατηγικών marketing. Εάν υπάρχει παγκοσμίως αρκετή ζήτηση για κάποιο «τυ-

ποποιημένο» προϊόν (δηλ. τα κέρδη από την τυποποίηση ξεπερνούν τα κόστη), ο υπεύθυ-

νος marketing ίσως να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα σταθερό μίγμα marketing σε εθνικό 

επίπεδο. Ωστόσο, εάν τα κόστη ξεπερνούν τα κέρδη, ίσως να είναι πιο αποτελεσματική μία 

προσέγγιση τοπικής προσαρμογής. Το ζήτημα είναι να γνωρίζουμε πότε να εφαρμόζουμε 

ποια στρατηγική. 
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2.2.1 Διεθνές Marketing και Παγκόσμιο Marketing: Οι Έννοιες 

Όπως οι περισσότεροι όροι που χρησιμοποιούνται στο marketing, οι όροι «Διεθνές» και 

«Παγκόσμιο» δεν έχουν μία αυστηρή διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους (O όρος ‘πολυε-

θνικός’ αναφέρεται απλώς σε μία εταιρική οντότητα στην οποία ανήκουν επιχειρήσεις σε 

διάφορες χώρες. Ο όρος δεν είναι ενδεικτικός των στρατηγικών marketing που ακολουθούν 

αυτές οι χώρες· μπορεί να είναι – και συχνά είναι – εντελώς διαφορετικές και ασύνδετες). 

Το Διεθνές Μarketing αναφέρεται απλώς σε μία εταιρεία που λειτουργεί σε περισσότερες 

από μία χώρες, της οποίας η στρατηγική marketing σε κάθε μία από τις χώρες μπορεί να 

θεωρηθεί ότι επελέγη σκόπιμα – από το να είναι πολύ διαφορετική μέχρι να είναι αυστηρά 

τυποποιημένη μεταξύ των χωρών. Το Παγκόσμιο Marketing αποτελεί μία ιδιαίτερη μορφή 

του Διεθνούς Marketing η οποία – στην καθαρότερη μορφή της – δεν υπάρχει. Η πεμπτου-

σία της είναι ότι καλύπτει μία μεγάλη μερίδα των χωρών του κόσμου και ότι αγωνίζεται 

συνειδητά να τυποποιήσει τη στρατηγική marketing μεταξύ αυτών των χωρών (Kapferer, 

1992). 

 

2.2.2 Η Παγκοσμιοποίηση στο Marketing 

Όπως σχολιάζει ο Χατζηδημητρίου (2003), συχνά αναφέρεται ότι οι καταναλωτές και οι 

επιχειρήσεις κινούνται πλέον σε μια «παγκόσμια οικονομία» (global economy) ή σε ένα 

«παγκόσμιο χωριό» (global village). Οι φράσεις αυτές προσπαθούν να περιγράψουν τις ρι-

ζικές ανακατατάξεις που έχουν συμβεί στις μορφές, στον όγκο και στην ταχύτητα των οι-

κονομικών συναλλαγών μεταξύ διαφορετικών χωρών. Εκτός από την εντυπωσιακή απε-

λευθέρωση των διεθνών ροών προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων που επιτελέσθηκε στη 

δεκαετία του 1990, ουσιαστική συνεισφορά στην πραγματοποίηση των ανακατατάξεων 

αυτών είχαν τα ραγδαία άλματα και οι καινοτομίες που επιτεύχθηκαν στους τομείς των με-

ταφορών, των συγκοινωνιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Οι εξελίξεις 

αυτές έχουν συνεισφέρει στην ουσιαστική μείωση του κόστους αλλά και του βαθμού δυ-

σκολίας της διεξαγωγής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Χατζηδημητρίου, 

2003). 
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Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το παγκόσμιο marketing υιοθετήθηκε από μία πλειοψηφία 

διεθνών εταιρειών. Το “παιχνίδι” ονομάστηκε «Παγκοσμιοποίηση» και έδειξαν ενδιαφέ-

ρον όλοι οι τομείς των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά με κάθε τρόπο – ανάπτυξη του διεθνούς 

εμπορίου, αναπτυσσόμενη αλληλεξάρτηση και διασύνδεση των αγορών, διεθνής τρομο-

κρατία, διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, δύναμη της διαμάχης ανατροπής της 

παγκοσμιοποίησης – η παγκοσμιοποίηση γίνεται όλο και πιο διεισδυτική. Η παγκοσμιο-

ποίηση δεν περιορίζεται πια σε επιχειρήσεις ορισμένων τομέων της βιομηχανίας όπως τα 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα φάρμακα, τα αυτοκίνητα ή τα επώνυμα καταναλωτικά 

αγαθά. Την τελευταία δεκαετία, η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει πραγματικότητα ακόμη και 

για επιχειρήσεις που κατείχαν και διηύθυναν εταιρείες τοπικής εξυπηρέτησης, όπως υπερα-

γορές (Carrefour, Ahold, Ikea, ...), καφέ της γειτονιάς (Starbucks, ...), τράπεζες (Citibank, 

Amro,...), γωνιακά φωτογραφεία (Fnack, περίπτερα Kodak, ...), ή αλυσίδες fast food 

(McDonalds, Quick, Haagen Daz,...). 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες συγκέντρωσαν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη πα-

γκόσμιων εμπορικών σημάτων (global brands) που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ιδανι-

κά το μέγιστο αριθμό ανθρώπων σε παγκόσμια βάση με κοινή προσέγγιση τυποποιημένου 

marketing. Αυτά τα παγκόσμια εμπορικά σήματα έγιναν δυναμικά εργαλεία για τη διείσδυ-

ση σε διεθνείς αγορές, είναι πραγματικά πολύτιμα για τις εταιρείες και, κατά συνέπεια, α-

πολαμβάνουν υψηλής εκτίμησης από τις χρηματοοικονομικές αγορές. Για παράδειγμα, 

σύμφωνα με την Interbrand (2004), τα πέντε (5) καλύτερα εμπορικά σήματα του κόσμου 

όσον αφορά στη χρηματοοικονομική αξιολόγηση (σε δισεκατομμύρια $) είναι: η Coca 

Cola ($67), η Microsoft ($61), η IBM ($54), η GE ($44) και η Intel ($33). Και τα πέντε εί-

ναι εμπορικά σήματα αμερικανικής προέλευσης. 

Οι ‘παγκόσμιες’ εταιρείες λειτουργούν σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

από υψηλές πιέσεις υψηλού πληθωρισμού, ωστόσο με χαμηλές πιέσεις επιτοκίων δανει-

σμού. Αν και οι περισσότερες λειτουργίες των παγκόσμιων εταιρειών συγκεντρώνονται 

γεωγραφικά σε μία ή σε μερικές βασικές τοποθεσίες, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να δια-

σκορπίζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, μία παγκόσμια εταιρεία μπο-

ρεί να έχει την Έρευνα και Ανάπτυξη και την παραγωγή της σε μία ή σε μερικές χώρες, 
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ενώ οι πηγές των κεφαλαίων και το marketing μπορεί να είναι διασκορπισμένα σε πολλές 

χώρες ανά τον κόσμο. Λόγω των υψηλών πιέσεων του υψηλού πληθωρισμού, οι παγκόσμι-

ες εταιρείες απαιτούν υψηλό επίπεδο παγκόσμιου συντονισμού μέσα και ανάμεσα στις λει-

τουργίες της αλυσίδας αποτίμησης των εταιρειών. Το κύριο προτέρημα μίας Παγκόσμιας 

στρατηγικής είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τα μικρότερα κόστη που προκύ-

πτουν από τις οικονομίες παγκόσμιας κλίμακας και φάσματος. Επιπλέον, στις Παγκόσμιες 

επιχειρήσεις, η ανταγωνιστική θέση μίας εταιρείας σε μία εθνική αγορά επηρεάζεται σημα-

ντικά από την ανταγωνιστική θέση της σε άλλες εθνικές αγορές (Goshal, 1987, Hout et al., 

1982, Porter, 1986). Για το λόγο αυτό, οι Παγκόσμιες εταιρείες χρησιμοποιούν το παγκό-

σμιο σύστημα πόρων τους και θέσεων αγορών ώστε να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά 

τους τοπικούς και πολυεθνικούς ανταγωνιστές τους. Ο γενικός στόχος των Παγκόσμιων 

επιχειρήσεων είναι να επιτύχουν παγκόσμια αποτελεσματικότητα ακόμη και με κόστος την 

αναποτελεσματικότητα των θυγατρικών τους σε μία ή περισσότερες χώρες (Hout et al., 

1982).  

 

2.3 Marketing για τη Διεθνή Στρατηγική μίας Εταιρείας και Τάσεις της Διε-
θνοποίησης 

Η αυξανόμενη διεθνοποίηση έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις πα-

γκόσμιες ευκαιρίες όπου και όποτε προκύπτουν, και να καρπώνονται πλεονεκτήματα όπως 

αυτά των οικονομιών κλίμακας στην παραγωγή. Όπως είπε ο Levitt (1983), «ο κόσμος γί-

νεται μία κοινή αγορά όπου οι άνθρωποι – όπου κι αν ζουν – επιθυμούν το ίδιο προϊόν και 

τρόπο ζωής». Πίσω από αυτήν την τάση προς παγκοσμιοποίηση, βρίσκονται οι ανησυχίες, 

οι απόψεις και οι στάσεις των ολοένα και περισσότερο μορφωμένων, καλά πληροφορημέ-

νων πολιτών και πελατών, οι οποίοι επηρεάζονται από όλο και πιο εκλεπτυσμένες ομάδες 

πίεσης και κατακλύζονται με πληροφορίες από μέσα ενημέρωσης των οποίων η διεθνής 

κλίμακα και ταχύτητα κάλυψης είναι σχεδόν τρομακτικές. Από την οπτική του 

management, οι ανησυχίες των πολιτών στον κόσμο που συνεχώς αλλάζουν, αποτελούν τις 

πιο θεμελιώδεις αλλαγές όλων. Σίγουρα είναι οι πιο κρίσιμες για τις εταιρικές σχέσεις. Η 

τεχνολογία πραγματοποιεί πολλά επιτεύγματα, ωστόσο στις ανοικτές κοινωνίες οι ‘κατα-
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ναλωτές’ και οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που τελικά ‘αποφασίζουν’ πώς θα χρησιμοποιηθεί. 

Ακόμη και οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται να κατανοήσουν και να ανταποκρι-

θούν στις ανάγκες και φιλοδοξίες των καταναλωτών. Για παράδειγμα, αυτό το έργο είναι 

ακόμη πιο περίπλοκο εν όψει της μείωσης της δύναμης της διαφήμισης όσον αφορά τον 

επηρεασμό της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Τα αυξανόμενα κόστη του 

χώρου και του χρόνου των μέσων ενημέρωσης, η αυξημένη διάσπαση του κοινού τους και 

η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού για την προσοχή του κοινού, έχουν συμβάλει όλα σε 

μία αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι δεν μπορούμε πια να βασιζόμαστε μόνο στη διαφή-

μιση για να φέρει τα αποτελέσματα που φάνηκαν δυνατά στις δεκαετίες 1960 και 1970, 

αναφέρει η Burnley (1998) σε δημοσίευσή της σχετικά με το ζήτημα Τυποποίηση ή Προ-

σαρμογή  στη Δημοσιότητα (Publicity) στο Διεθνές Marketing. 

Το φαινόμενο της διεθνοποίησης διαφοροποιείται όλο και περισσότερο – συνδέοντας μεγα-

λύτερο αριθμό βιομηχανιών- κλάδων, καθώς και ευρύτερη γκάμα χωρών ως πηγή προέ-

λευσης των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Για παράδειγμα, ενώ στο παρελθόν η Διεθνοποί-

ηση περιοριζόταν κυρίως σε εταιρείες της μεταποίησης, οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν αυ-

ξανόμενη διεθνοποίηση μεταξύ εταιρειών παροχής υπηρεσιών στον τομέα της διαφήμισης, 

των τραπεζών, των συμβούλων και των ασφαλειών. Παρομοίως, υπάρχει μεγαλύτερη ποι-

κιλία στις χώρες προέλευσης και προορισμού των πολυεθνικών, με μεγάλες εγχώριες εται-

ρείες από πρόσφατα βιομηχανοποιημένες χώρες, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η 

Νότια Κορέα και η Λατινική Αμερική, να γίνονται όλο και πιο προσβάσιμες σε πολυεθνι-

κές εταιρείες. Επιπλέον, πολυεθνικές που προέρχονται τόσο από βιομηχανικές όσο και από 

αναπτυσσόμενες χώρες επεκτείνουν το γεωγραφικό εύρος όχι μόνο των δραστηριοτήτων 

δημιουργίας αξιών, όπως οι πόροι, η παραγωγή και το marketing (Porter, 1986), αλλά και 

των δραστηριοτήτων δημιουργίας γνώσεων, μέσα από διασκορπισμένες και πολλαπλές 

στρατηγικές συμμαχίες στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (Nobel and Birkinshaw, 1998· 

Osland and Yaprak, 1995). Καθώς όλο και περισσότερο οι βιομηχανίες γίνονται πολυεθνι-

κές στο ανταγωνιστικό εύρος τους, καθίσταται «ανάγκη παρά ζήτημα διακριτικότητας» για 

τις εταιρείες να γίνουν διεθνείς παίκτες (Porter, 1986).  
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Ο Drucker (1973), πιστεύει ότι η διεθνοποίηση δεν αποτελεί πια ουτοπία, και ότι το προη-

γούμενο στάδιο είναι η περιφεριοποίηση (regionalism). Ένας περιφερειακά δομημένος κό-

σμος συνενώνει διαφορετικές χώρες και θεωρεί τις διάφορες περιφέρειες ως τοπικές αγορές. 

Οι Johanson και Wiedersheim-Paul (1975) αναλύουν πώς μία εταιρεία που έχει ήδη διε-

θνοποιηθεί επεκτείνει το βαθμό διεθνοποίησής της· ταυτόχρονα, καθώς ο αντιληπτός κίν-

δυνος της διεθνοποίησης είναι μικρότερος, η εταιρεία εκτίθεται σε περισσότερη ‘προσφο-

ρά’ και ‘ζήτηση’ για να επεκτείνει τις λειτουργίες της που λογικά τον προκαλούν. 

Ο Porter (1986) χρησιμοποιεί την αλυσίδα αξίας για να εξηγήσει τις πηγές του ανταγωνι-

στικού πλεονεκτήματος σε εθνικό, καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν διάφορες δρα-

στηριότητες που εκτελεί μία εταιρεία, όπως η πώληση του προϊόντος, η εξυπηρέτηση, η 

επεξεργασία του σχεδίου κ.λ.π. Ο Porter (1986) υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές 

είναι φυσικά διαφοροποιημένες, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη για μία λιγότερο συγκε-

ντρωτική θεώρηση της εταιρείας ώστε να είναι σε θέση να δει το ανταγωνιστικό πλεονέ-

κτημα.  

 

 

2.4 Διεθνές Marketing 

2.4.1 Μarketing: Η Έννοια 

Marketing είναι λειτουργία η οποία προκαλεί τη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας. Ένας 

κοινωνικός ορισμός του συστήματος marketing το περιγράφει ως κοινωνική διαδικασία με 

την οποία πρόσωπα και ομάδες αποκτούν αυτό που αναζητούν μέσα από τη δημιουργία, 

την προσφορά και την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών αξίας ελεύθερα μαζί με άλ-

λους. Ο Peter Drucker (1973), κορυφαίος θεωρητικός του management, λέει ότι «το 

marketing πρέπει να κάνει τις πωλήσεις υπερρέουσες. Σκοπός του marketing είναι να γνω-

ρίζει και να κατανοεί τον πελάτη τόσο καλά ώστε το προϊόν ή η υπηρεσία να του ταιριάζει 

και να πωλείται το προϊόν από μόνο του. Στην ιδανική περίπτωση, το marketing πρέπει να 

καταλήγει σε έναν πελάτη που είναι έτοιμος να αγοράσει». 
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Ωστόσο, οι ορισμοί του marketing δεν είναι επαρκείς εάν η επιχείρηση δεν αναπτύξει μία 

διαδικασία, κουλτούρα και ομάδα λειτουργικών διαδικασίων που θα «κάνουν» πράγματι 

Marketing (Cravens, 1998, Piercy, 1998). 

Τις τελευταίες δεκαετίες, με τις δραματικές αλλαγές ανά τον κόσμο ξαφνικά εμφανίστηκαν 

νέα μοτίβα που δεν τα είχαμε δει παλαιότερα. Προς τη δεκαετία του εβδομήντα η επανά-

σταση της πληροφορικής άρχισε να μεταμορφώνει τους οργανισμούς. Παρ’ όλα αυτά ε-

πρόκειτο να επέλθουν και μεγαλύτερες δομικές διαφοροποιήσεις. Τα τακτικά ταξίδια ανα-

ψυχής μεταξύ διαφόρων χωρών έγιναν συνήθη, και η παρουσίαση του Διαδικτύου στις μά-

ζες έφερε τον κόσμο πιο κοντά. 

 

2.4.2 Διεθνές και Εγχώριο Marketing 

Για να αποφύγουμε το δύσκολο έργο της διεξαγωγής διεθνών ερευνών marketing μέσα από 

παγκόσμια ερωτηματολόγια, θα μπορούσαμε κατανοητά να υποστηρίξουμε ότι τα πορί-

σματα των μελετών εγχώριου marketing είναι δυνατό να επεκταθούν στο διεθνές 

marketing. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ εγχώριου και διεθνούς 

marketing που καθιστούν απαραίτητη τη μελέτη του διεθνούς marketing ως ξεχωριστού 

πεδίου. Η βασική διαφορά έγκειται στο επιχειρηματικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι 

υπεύθυνοι για το εγχώριο και διεθνές marketing. Σε σύγκριση με τους εγχώριους ομοίους 

τους, οι διευθυντές διεθνούς marketing πρέπει να λάβουν υπόψη ένα πολύ μεγαλύτερο εύ-

ρος παραγόντων που αφορούν τους πελάτες, τους ανταγωνιστές και τις χώρες, για αποτε-

λεσματική λήψη αποφάσεων. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν πολιτιστικές διαφορές 

μεταξύ χωρών, παγκόσμιους ανταγωνιστές, ισοτιμίες συναλλάγματος, κυβερνητικούς κα-

νονισμούς και ένα πλήθος άλλων παραγόντων. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι διεθνούς 

marketing αντιμετωπίζουν μία πολύ ευρύτερη γκάμα περιβαλλοντικών παραγόντων σε σύ-

γκριση με τους εγχώριους ομοίους τους. Επίσης, η γκάμα των αξιών αυτών των παραγό-

ντων είναι πολύ ευρύτερη στο διεθνές marketing απ’ ότι στο εγχώριο marketing. Ως αποτέ-

λεσμα, η γκάμα των επιλογών για την τυποποίηση – προσαρμογή του μίγματος marketing 

και των αποφάσεων marketing είναι πιθανό να είναι πολύ ευρύτερη στο παγκόσμιο 

marketing απ’ ότι στο εγχώριο. 

Σαπουντζή, A., 2007, «Τυποποιημένο έναντι Τοπικά Προσαρμοσμένου Διεθνές Marketing», Διπλωματική Εργασία  MBA 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
24



 

2.4.3 Διεθνές Marketing 

Σύμφωνα με τους Takeuchi και Porter (1986), τα τρία βασικά θέματα του Διεθνούς 

Marketing είναι: 

(1) Η Διαμόρφωση των δραστηριοτήτων του marketing, δηλ., πού γίνονται οι δραστηριότη-

τες, είτε κεντρικά στα εταιρικά ή περιφερειακά γραφεία, είτε διασκορπισμένα τοπικά 

στις θυγατρικές των χωρών. Η διαμόρφωση σχετίζεται με το πού έχει επιλέξει η εται-

ρεία να εγκαταστήσει τις δραστηριότητές της στην αλυσίδα αξιολόγησης. 

(2) Ο Συντονισμός των δραστηριοτήτων του marketing, δηλ., εάν οι δραστηριότητες είναι 

τυποποιημένες για όλες τις χώρες ή προσαρμόζονται σε κάθε χώρα. Η διάσταση του 

συντονισμού σχετίζεται με το πώς η εταιρεία συντονίζει τις δραστηριότητές της που 

είναι παρόμοιες μεταξύ διαφορετικών χωρών. 

(3) Η Σύνδεση του marketing με άλλες λειτουργίες όπως την Έρευνα και Ανάπτυξη και την 

Παραγωγή. 

Έτσι, ο βαθμός της παγκόσμιας τυποποίησης – τοπικής προσαρμογής του μίγματος 

marketing αποτελεί βασικό θέμα της στρατηγικής διεθνούς marketing. 

Περαιτέρω, όπως θα σχολιασθεί εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο, ο βαθμός προσαρμογής 

του μίγματος marketing εξαρτάται από το περιβάλλον διεθνούς marketing, όπως τους πε-

λάτες, τους ανταγωνιστές και τους κυβερνητικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και από 

την οργανωτική κουλτούρα και την ιστορία «διεθνοποίησης» της εταιρείας. 

Ο Porter (1986) ισχυρίζεται ότι η επιτυχία της διεθνοποίησης μίας εταιρείας εξαρτάται από 

το πώς συντονίζει τις δραστηριότητες marketing και πωλήσεων. 

Αντίθετα, οι «πωλητές» που χρησιμοποιούν το μαζικό marketing (mass marketing) ασχο-

λούνται με τη μαζική παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση ενός προϊόντος για όλους 

τους αγοραστές. Ο Henry Ford συνόψισε αυτήν τη στρατηγική όταν πρόσφερε το Μοντέλο 

‘T Ford’ «σε όλα τα χρώματα, εφόσον είναι μαύρο». Η Coca-Cola χρησιμοποίησε επίσης 

το μαζικό marketing όταν πούλησε μόνο ένα είδος προϊόντος σε ένα μπουκάλι 6,5 ουγκιών. 
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Το επιχείρημα υπέρ του μαζικού marketing είναι ότι δημιουργεί τη μεγαλύτερη δυνατή α-

γορά, πράγμα που οδηγεί στα χαμηλότερα κόστη, που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει 

σε χαμηλότερες τιμές ή υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, πολλοί επικριτές επιση-

μαίνουν την αυξανόμενη κατάτμηση της αγοράς, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο το μα-

ζικό marketing. 

Σύμφωνα με τον Regis McKenna, «οι καταναλωτές έχουν περισσότερους τρόπους να αγο-

ράζουν: σε γιγάντια εμπορικά κέντρα, σε εξειδικευμένα μαγαζιά και σε υπεραγορές· μέσω 

καταλόγων ηλεκτρονικών παραγγελιών, δικτύων οικιακών αγορών και εικονικών κατα-

στημάτων από το Διαδίκτυο. Βομβαρδίζονται με μηνύματα που προέρχονται από όλο και 

μεγαλύτερο αριθμό καναλιών: τηλεόραση, ραδιόφωνο, on-line δίκτυα υπολογιστών, το Δι-

αδίκτυο, τηλεφωνικές υπηρεσίες όπως η τηλεομοιοτυπία και το τηλεμάρκετινγκ, και εξει-

δικευμένα περιοδικά και άλλα έντυπα μέσα επικοινωνίας» (Kotler et al.,1999). 

 

2.4.4 Η Τμηματοποίηση των Διεθνών Καταναλωτών 

Η τμηματοποίηση, σύμφωνα με τους Kotler et al., (1999), αποτελεί τη θεμέλια λίθο του 

marketing – όλες σχεδόν οι προσπάθειες του marketing συνδέονται κατά κάποιον τρόπο με 

αποφάσεις για το ποιος θα εξυπηρετηθεί ή πώς θα εφαρμοστεί η τοποθέτηση (positioning) 

μέσα από τα διάφορα μέρη του μίγματος marketing. Για παράδειγμα, η στρατηγική διανο-

μής μίας εταιρείας πρέπει να λαμβάνει υπόψη πού είναι πιο πιθανό η αγορά – στόχος της 

να αγοράσει το προϊόν, και η στρατηγική προώθησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνή-

θειες των μέσων ενημέρωσης του κοινού-στόχου και ποια είδη μηνυμάτων θα είναι πιο 

πειστικά. Αν και είναι συχνά δελεαστικό, όταν παρατηρούμε μεγάλες αγορές, όπου προ-

σπαθούμε να «κάνουμε τα πάντα για όλο τον κόσμο» πρόκειται για επικίνδυνη στρατηγική 

επειδή έτσι η εταιρεία μπορεί να χάσει τα συγκεκριμένα ελκυστικά χαρακτηριστικά της 

στα επιλεγμένα τμήματα που απευθύνεται. Περαιτέρω, οι Kotler et al., (1999) αναφέρουν 

ότι η τμηματοποίηση της αγοράς βοηθά στην ενίσχυση του marketing ακρίβειας μίας εται-

ρείας. 
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Η πίστη στην ομοιογένεια των καταναλωτών είναι αμφισβητήσιμη. Ωστόσο, για τις εται-

ρείες που την προσυπογράφουν, θέτει υπό όρους την άποψή τους για το πώς να απευθυν-

θούν στις διεθνείς αγορές με τον καλύτερο τρόπο. Η αμφισβήτηση προέρχεται από τις γεω-

γραφικές τοποθεσίες παρόμοιων τμημάτων καταναλωτών, από το βαθμό στον οποίο υπάρ-

χουν ομοιότητες στα γούστα σε όλον τον κόσμο, και από το εάν η τμηματοποίηση, έναντι 

της ομογενοποίησης, μπορεί να περιγράψει καταλληλότερα τις διεθνείς καταναλωτικές τά-

σεις (Kotler 1985, Quelch and Hoff 1986, Douglas and Wind 1987). 

Παρ’ όλα αυτά, στο φοβερά ανταγωνιστικό εμπορικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν 

πολλοί εγχώριοι λιανοπωλητές, ο επανακαθορισμός των τμημάτων – στόχων ως παγκό-

σμιων τμημάτων μπορεί να δώσει μία διέξοδο από τις συγκεντρωμένες, ώριμες, αναπτυγ-

μένες αγορές και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Για παράδειγμα, τα προβλήματα της συγκέ-

ντρωσης (Akehurst 1983, Neilsen 1987), και του κορεσμού της αγοράς στον τομέα του 

λιανικού εμπορίου των αναπτυγμένων οικονομιών όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, των 

ΗΠΑ και της Δυτικής Γερμανίας, υπήρξαν αφορμή για την παρακίνηση ορισμένων οργα-

νισμών να προχωρήσουν σε διεθνείς αγορές. Αυτό με τη σειρά του τους ωθεί προς περισ-

σότερες περιφερειακές, και σε ορισμένες περιπτώσεις παγκόσμιες, λειτουργίες (Segal-Horn 

1989, Salmon and Tordjman 1989). 

Πολλές αλλαγές έχουν επέλθει μέσα στην αρένα του ανταγωνισμού, οι οποίες είχαν μα-

κροπρόθεσμες επιπτώσεις τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον παραγωγό των αγαθών 

και υπηρεσιών. Η επίδραση της τεχνολογίας σε τομείς όπως η διαφάνεια των ηλεκτρονικών 

πληροφοριών, τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης και οι επικοινωνίες, υπήρξε καθοριστική 

για την αύξηση των ομοιοτήτων μεταξύ του γούστου των καταναλωτών ξεπερνώντας τα 

γεωγραφικά όρια (Link 1988, Smiddy 1989, Capara 1989). Άλλοι παράγοντες που έχουν 

συμβάλει στην αναμόρφωση της καταναλωτικής ζήτησης, μπορούν να αποδοθούν σε διά-

φορες εσωτερικές εξελίξεις του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος· δημογραφικές 

αλλαγές, μικρότερα νοικοκυριά, καλύτερη μόρφωση, αυξημένα εισοδήματα, ευρύ ενδιαφέ-

ρον για την υγεία, ελλείψεις ενέργειας και περιβαλλοντικά θέματα (Kacker 1989). Οι πε-

ρισσότερες επιλογές και ο περισσότερος έλεγχος έγιναν βασικές φιλοδοξίες των κατανα-

λωτών όσον αφορά στα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και ο χρόνος που περ-
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νούν σε περιβάλλον αγορών (Nelson 1989). Οι εξελίξεις αυτές έλαβαν χώρα σε διάφορες 

κλίμακες σε όλον τον κόσμο και πολλοί συγγραφείς (Thorelli and Becker 1980, Levitt 

1983, Jain 1989, Ohmae 1989) τις θεωρούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την εμφάνιση 

νέων τμημάτων παράλληλων αγορών τρόπων ζωής που έχουν προκαλέσει πολλούς τομείς 

και έχουν δώσει ευκαιρίες για περισσότερες διεθνείς στρατηγικές. 

Ο Ohmae (1989) έχει δηλώσει ότι δεν έχει πια νόημα για έναν οργανισμό να υποθέτει ότι 

όλοι οι πελάτες του θα είναι μίας εθνικότητας, ή ότι οι εγχώριες εταιρείες μπορούν να προ-

μηθεύουν τις ντόπιες αγορές τους με τον καλύτερο τρόπο. Υποστηρίζει ότι αν και οι προτι-

μήσεις των καταναλωτών θα διαφέρουν μέσα στην τριάδα των αναπτυγμένων χωρών, της 

Ιαπωνίας, της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, κάλλιστα μπορεί να υπάρχουν 

τμήματα της αγοράς διαφορετικών μεγεθών σε κάθε μέρος της τριάδας που μοιράζονται τις 

ίδιες προτιμήσεις. Η Nelson (1989) έδειξε ότι υπάρχει μία αξιοπρόσεκτη τάση προς την 

έννοια του «ανοικτού πολίτη» στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου η ανάγκη 

για οικονομική ενοποίηση κατανοείται και εκτιμάται. Δηλώνει ότι τα άτομα που μοιράζο-

νται αυτήν την άποψη έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν στη δική τους χώρα, ταυτόχρονα 

όμως καταναλώνουν και επηρεάζονται από παγκόσμια προϊόντα και τάσεις, όπως οι τέχνες, 

οι ταινίες, τα εθνικά φαγητά και η λαϊκή μουσική. 

Εκτός από αυτές τις επιρροές στις χώρες του ΟΟΣΑ (OECD), ο Jain (1989) πιστεύει ότι 

υπάρχουν τσέπες καταναλωτών σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και σε φτωχές χώρες που 

έχουν τα ίδια μοτίβα κατανάλωσης. Υποστηρίζει ότι αντί να στοχεύουμε σε αγορές βασι-

ζόμενοι σε πλούσια / φτωχά έθνη, είναι προτιμότερο να αναζητούμε παρόμοια και ετερογε-

νή τμήματα αυτού του διαχωρισμού, δηλαδή τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις ανα-

πτυσσόμενες χώρες. Στην Ινδία, για παράδειγμα, η άνοδος της μεσαίας τάξης έχει δημιουρ-

γήσει μία άνευ προηγουμένου ζήτηση για διαρκή καταναλωτικά αγαθά, σε μία αγορά που 

κάποτε περιοριζόταν σε έναν πολύ μικρό αριθμό πλούσιων ατόμων. Σήμερα στην Ινδία εί-

ναι πολύ υψηλή η ζήτηση διεθνών εμπορικών σημάτων (‘The Economist’ 1989), και έδωσε 

μία επιπλέον αγορά στις εταιρείες που ήδη εμπορεύονται σε παγκόσμια βάση. 

Αυτή η αναπτυσσόμενη κοινότητα ατόμων μέσα και πέρα από διαφορετικές γεωγραφικές 

τοποθεσίες, τους δίνει την ιδιότητα των μελών παγκόσμιων τμημάτων τα οποία με τη σειρά 
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τους αποτέλεσαν την πλατφόρμα για την εισαγωγή περισσότερων καινοτόμων ενοποιημέ-

νων και όχι διαφοροποιημένων αγορών (Paliwoda, 1986). Επιπλέον, αυτό αποτέλεσε το 

μέσο για τη διεθνή ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνικής της πώλησης ‘lifestyle’, με τη βοή-

θεια της διαδικασίας αναγνώρισης των μοτίβων βάσει των οποίων οι άνθρωποι ζουν, περ-

νούν το χρόνο τους και ξοδεύουν τα χρήματά τους (Engel and Blackwell, 1982). Η επιτυχία 

της τεχνικής πώλησης ‘lifestyle’ δείχνει ομοιότητες αυτών των μοτίβων μεταξύ διεθνών 

καταναλωτικών τμημάτων, επιτρέποντας περισσότερες στρατηγικές διανομής τυποποιημένου 

marketing προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν εταιρείες όπως η Burger King, η 

Benetton, η IKEA και η Laura Ashley. Με τον καιρό αποδείχτηκε ότι τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες τους ασκούν παγκόσμια γοητεία στις παγκόσμιες αγορές που έχουν τμηματο-

ποιηθεί με βάση τη συγκρισιμότητα στον τρόπο ζωής.  

Ως εκ τούτου, η πρόκληση του marketing στo πλαίσιο της διαδικασίας διεθνοποίησης είναι 

να διαχειριστεί αυτήν την πολυπλοκότητα και να εξισορροπήσει την επιρροή ενός μετα-

βαλλόμενου περιβάλλοντος στο πλαίσιο μίας ομάδας δυνατοτήτων πόρων. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ MARKETING: 

 

Προγραμματισμός και Διαδικασία,  

οι Δύο Όψεις της Τυποποίησης και της Προσαρμογής 

 

2.5  Στρατηγικές Διεθνούς Marketing 

Είναι αναμενόμενο το γεγονός ότι διεθνώς η τοποθέτηση (positioning) εμπορικού σήματος 

θα διαμορφωθεί από τη στρατηγική του διεθνούς marketing, αν και αυτό δεν είναι απαραί-

τητα μονοδιάστατο, ούτε επηρεάζεται από το λεγόμενο στάδιο της διεθνοποίησης (Bilkey, 

1978, Johanson and Wiedersheim-Paul, 1975). Δεδομένων των ζητημάτων που έχουν ήδη 

προκύψει, ποιοι είναι, ενδεχομένως, οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το 

βαθμό στον οποίο οι εταιρείες υιοθετούν μία ομοιόμορφη υπερεθνική προσέγγιση 

marketing; Η προοπτική του Perlmutter (1972), όπου μία εταιρεία θεωρείται ότι έχει έναν 

προσανατολισμό από τους πολλούς υπάρχοντες – εγχώριος, πολυκεντρικός, περιφερειο-

κεντρικός και γεωκεντρικός – αντικατοπτρίζει τη σημαντική ποικιλία σε υπερεθνικές προ-

σεγγίσεις που μπορούν να υιοθετηθούν, ακόμη και αν δε δεχόμαστε την υπόθεση ότι ένας 

οργανισμός «προχωρά» μέσα από αυτά τα στάδια με τη σειρά. 

 

Πίνακας 1 

Μη δασμολογικοί περιορισμοί του εμπορίου σε πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές 

Όρια Πλήθος 

Συγκεκριμένοι εισαγωγικοί περιορισμοί 64 

Νόμοι συσκευασίας / ετικέτας 68 

Συγκεκριμένοι περιορισμοί συστατικών 33 

Κανονισμοί περιεχομένων / κατηγορίας  39 

Φορολογική διάκριση 14 

Σύνολο 218 

Πηγή: Cecchini (1998)  
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Έτσι, στην περίπτωση του εθνοκεντρικού προσανατολισμού, όπου η εταιρεία λειτουργεί με 

την προϋπόθεση ότι «δουλεύει στην πατρίδα· γι’ αυτό, πρέπει να δουλεύει σε κάθε χώρα» 

(Perlmutter, 1972), οι πρακτικές, οι μέθοδοι, οι αξίες και τα συναφή θα επεκταθούν σε ξέ-

νες αγορές. Στην περίπτωση του περιφερειο-κεντρικού προσανατολισμού, η στρατηγική 

marketing περιλαμβάνει τη συγκέντρωση αυτών που θεωρούνται σχετικά ομοιογενείς ομά-

δες κρατών, και την ανάπτυξη μίας προσέγγισης τυποποιημένου marketing για κάθε ομάδα. 

Ο γεωκεντρικός προσανατολισμός παρεκτείνει την περιφερειοκεντρική προσέγγιση σε όλες 

τις διεθνείς λειτουργίες μίας εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση, «υποκαταστήματα και 

κεντρικά καταστήματα καθιερώνουν παγκόσμια πρότυπα και επιτρεπτές τοπικές παραλλα-

γές, ώστε να λάβουν βασικές επιμεριστικές αποφάσεις για νέα προϊόντα, νέες εγκαταστά-

σεις, νέα εργαστήρια» (Perlmutter, 1969). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμο με αυτό 

που θα ονομάζαμε «παγκόσμιο marketing» όπου «μία εταιρεία, τουλάχιστον, επιχειρεί να 

εντοπίσει ομοιότητες μεταξύ αγορών και να δημιουργήσει στρατηγικές με τα κατάλληλα 

στοιχεία προτύπων» (Kreutzer, 1988). Μία κάπως παρόμοια εναλλακτική άποψη μπορεί να 

είναι το ότι ισχύει περισσότερο εκεί όπου η εταιρεία λειτουργεί παγκόσμια, με βάση την 

άποψη του Porter (1990) ότι παγκόσμια στρατηγική έχουμε εκεί όπου «μία εταιρεία πωλεί 

τα προϊόντα της σε πολλά έθνη και χρησιμοποιεί μία ενοποιημένη παγκόσμια προσέγγιση 

γι’ αυτό». Ο Porter (1980) χρησιμοποιεί επίσης τον όρο «παγκοσμιότητα» για να υποδη-

λώσει εταιρείες που θεωρούν τον κόσμο ένα σύνολο· ενώ ο Keegan (1989) ορίζει τη δια-

χείριση του παγκόσμιου marketing ως: «Η διαδικασία επικέντρωσης των πόρων και των 

στόχων ενός οργανισμού στις ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς».  
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Πίνακας 2 

Προφίλ διαφόρων ‘κεντρικών’ προσεγγίσεων του marketing 

Κεντρική προσέγγιση Δραστηριότητες marketing 

Εθνοκεντρική προσέγγιση Ελάχιστη προσαρμογή του προϊόντος σε υπερπό-
ντιες αγορές. Επέκταση με βάση τις ανάγκες της 
χώρας φιλοξενίας. Τα προγράμματα marketing 
καθορίζονται με βάση τα πρότυπα της χώρας φι-
λοξενίας. Η επικοινωνία marketing αναπτύσσε-
ται από τη χώρα φιλοξενίας. 

Πολυκεντρική προσέγγιση 

 

Τα προϊόντα εξατομικεύονται για την τοποθεσία. 
Η επέκταση της αγοράς βασίζεται στις ανάγκες 
της αποδέκτριας χώρας. Οι στρατηγικές τιμολό-
γησης αναπτύσσονται για να ταιριάζουν με τις 
τοπικές οικονομικές συνθήκες. Οι επικοινωνίες 
marketing αναπτύσσονται από την αποδέκτρια 
χώρα για την αποδέκτρια χώρα. 

Περιφερειοκεντρική προσέγγιση 

 

Το προϊόν αναπτύσσεται για να ταιριάζει στα πε-
ριφερειακά πρότυπα με τοπική προσαρμογή. Τα 
προγράμματα και οι δραστηριότητες  marketing 
αναπτύσσονται και οργανώνονται από περιφερει-
ακά γραφεία. Προσαρμογές των προτύπων και 
αξιών ώστε να ταιριάζουν με την τοπική αγορά, 
ακολουθώντας ορισμένες περιφερειακές και εται-
ρικές απαιτήσεις ταυτόχρονα. Αποτελεί σημείο 
αναφοράς έναντι του περιφερειακού ανταγωνι-
σμού. 

Γεωκεντρική προσέγγιση Το  προϊόν αναπτύσσεται για να ταιριάζει στα 
παγκόσμια πρότυπα με τοπική προσαρμογή. Οι 
αγορές επιλέγονται για να ταιριάζουν με τα εται-
ρικά στρατηγικά σχέδια. Οι επικοινωνίες ανα-
πτύσσονται για παγκόσμια χρήση με τοπικές πα-
ραλλαγές. Στρατηγική τιμολόγησης για εταιρικούς 
σκοπούς και προσαρμοσμένη να ταιριάζει στις 
τοπικές οικονομικές συνθήκες. 

Πηγή: Αποσπάσματα από τους Roper et al. (1999) 
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2.5.1 Προγραμματισμός Marketing & Διαδικασία Marketing 

Στη βιβλιογραφία του διεθνούς marketing, η στρατηγική του marketing θεωρείται ότι απο-

τελείται από δύο στοιχεία – τον Προγραμματισμό και τη Διαδικασία (Jain, 1989, 

Cavusgil, Zou and Naidu, 1993). Οι δύο αυτές ευρείες διαστάσεις λαμβάνονται υπόψη κα-

τά τη μελέτη της τυποποίησης του διεθνούς marketing. 

O προγραμματισμός marketing αναφέρεται στα στοιχεία του μίγματος marketing που είναι 

το προϊόν, η τιμή, ο τόπος, η προώθηση και η τοποθέτηση, ενώ η διαδικασία marketing 

αναφέρεται στα συστήματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για το σχεδιασμό, τον προϋ-

πολογισμό, την έρευνα και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων του marketing (Jain, 1989, 

Sorenson and Wiechmann, 1975, Walters, 1986).  

Ωστόσο, στη βιβλιογραφία της στρατηγικής, τα συστήματα σχεδιασμού, προϋπολογισμού 

και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων θεωρούνται όψεις της οργάνωσης που υποστηρίζουν 

την εφαρμογή και τον έλεγχο της στρατηγικής (Andrews, 1971). Έτσι, ενώ η βιβλιογραφία 

του διεθνούς marketing θεωρεί τη διαδικασία marketing στρατηγικό ζήτημα, με βάση το 

βαθμό της τυποποίησης – προσαρμογής, η βιβλιογραφία της εταιρικής στρατηγικής θεωρεί 

τη διαδικασία marketing ως όψη της οργανωτικής δομής. 

Ο Προγραμματισμός του Διεθνούς Marketing αναφέρεται στα στοιχεία του μίγματος 

marketing που είναι το προϊόν, η τιμή, ο τόπος, η προώθηση και η τοποθέτηση. Ο παγκό-

σμιος προγραμματισμός τυποποίησης περιλαμβάνει τη χρήση ενός κοινού μίγματος 

marketing σε παγκόσμια βάση. Η κύρια αμφισβήτηση επί του θέματος αναφέρεται στον 

προγραμματισμό της τυποποίησης, δηλ., στο σχεδιασμό του προϊόντος, στην τοποθέτηση 

του προϊόντος, στην εμπορική επωνυμία, στη συσκευασία, στην τιμή λιανικής, στο κεντρι-

κό διαφημιστικό μήνυμα, στη δημιουργική έκφραση, στην προώθηση των πωλήσεων, στη 

διανομή των μέσων, στο ρόλο της δύναμης των πωλήσεων, στη διαχείριση της δύναμης 

των πωλήσεων, στο ρόλο των μεσαζόντων, στο είδος των καταστημάτων λιανικής και στην 

εξυπηρέτηση των πελατών. Η διαφήμιση (διαφημιστικό μήνυμα και δημιουργική έκφραση) 

και, σε μικρότερο βαθμό, ο σχεδιασμός του προϊόντος αποτελούν δύο όψεις του προγραμ-

ματισμού marketing που έχουν εξεταστεί συχνότερα από άλλες, τόσο σε εννοιολογικές όσο 

και σε εμπειρικές μελέτες (Jain, 2007). 
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Η Διαδικασία του Διεθνούς Marketing συνεπάγεται εργαλεία που βοηθούν την ανάπτυξη 

και εφαρμογή του προγραμματισμού (Jain, 2007). Η διαδικασία marketing αναφέρεται στις 

διαδικασίες και πολιτικές που χρησιμοποιούνται. 

Η τυποποίηση της διαδικασίας marketing θεωρείται ευκολότερη και καταλληλότερη από 

την τυποποίηση του προγραμματισμού, εφόσον δεν είναι τόσο πιθανό να υπόκειται σε α-

παιτήσεις υποχρεωτικής προσαρμογής από κυβερνήσεις χωρών θυγατρικών (Walters, 

1986). Συχνά, η τυποποίηση της διαδικασίας θεωρείται προαπαιτούμενο για την επιτυχή 

τυποποίηση του προγραμματισμού του marketing, και υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ 

των ειδικών του marketing πάνω στην ανάγκη για τυποποίηση της διαδικασίας marketing 

(π.χ., Cavusgil et al., 1993, Jain, 1989, Walters, 1986).  

Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες της βιβλιογραφίας 

του διεθνούς marketing αναλύουν σε μάκρος το θέμα της τυποποίησης του προγραμματι-

σμού, ίσως εξαιτίας της μεγαλύτερης σημασίας του ως πηγής ανταγωνιστικού πλεονεκτή-

ματος, ενώ αγνοούν το θέμα της τυποποίησης της διαδικασίας. Γενικότερα όμως, μία εται-

ρεία μπορεί να τυποποιήσει είτε μία ή και τις δύο από τις παραπάνω όψεις. 

 

2.5.2 Τυποποίηση και Προσαρμογή μέσα στο Πλαίσιο του Διεθνούς Marketing 

Οι Czinkota και  Ronkainen (2001) αναφέρουν ότι το Διεθνές Marketing ασχολείται με το 

σχεδιασμό και τη διεξαγωγή συναλλαγών πέρα από τα εθνικά σύνορα για να ικανοποιήσει 

τους στόχους ατόμων και οργανισμών. Οι Terpstra και Sarathy (1997) σχολιάζουν ότι «ο 

διευθυντής του Διεθνούς Marketing έχει διπλή ευθύνη· το ‘εξαγωγικό’ / ‘ξένο’ marketing – 

το marketing με ξένες χώρες – και το παγκόσμιο marketing – το συντονισμό του marketing 

σε πολλές αγορές εν όψει του παγκόσμιου ανταγωνισμού - . Ως εκ τούτου, το πώς ορίζεται 

και ερμηνεύεται το Διεθνές Marketing εξαρτάται από το επίπεδο συμμετοχής της εταιρείας 

στη Διεθνή Αγορά (Doole and Lowe, 1999). Έτσι, το Διεθνές Marketing μπορεί να είναι: 

Εξαγωγικό marketing – οι εταιρείες προωθούν τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες τους πέρα 

από τα εθνικά σύνορα - , Διεθνές marketing – οι δραστηριότητες του marketing ενός οργα-

νισμού περιλαμβάνουν δραστηριότητες, λειτουργίες σε περισσότερες από μία χώρες και 

όπου υπάρχει κάποιο είδος επιρροή ή έλεγχος των δραστηριοτήτων marketing που να προ-
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έρχεται από έξω από τη χώρα θεωρούνται τυπικά ανεξάρτητες και κέντρα κέρδους αυτά 

καθ’ αυτά, περίπτωση στην οποία συχνά χρησιμοποιείται ο όρος πολυεθνικό ή πολυεγχώριο 

marketing-. Τέλος, το Παγκόσμιο marketing όπου μία εταιρεία συντονίζει, ενσωματώνει 

και ελέγχει μία ολόκληρη σειρά προγραμματισμών marketing σε μία σημαντική παγκόσμια 

προσπάθεια – όλος ο οργανισμός επικεντρώνεται στην επιλογή και εκμετάλλευση ευκαι-

ριών για παγκόσμιο marketing και συγκεντρώνει πόρους απ’ όλον τον κόσμο με στόχο να 

επιτύχει παγκόσμιο ανταγωνιστικό προβάδισμα- .  Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

βασική διαδικασία του Διεθνούς Marketing ξεκινά από το Εγχώριο marketing ως το Διε-

θνές Marketing, και τελικά φθάνει στο Παγκόσμιο Marketing. 

Ωστόσο, ο ορισμός του Διεθνούς Marketing συνήθως εμπίπτει στη δεύτερη περίπτωση και 

το Παγκόσμιο marketing είναι αυτό που αναφέρεται πάντοτε στην παγκοσμιοποίηση 

(Waters, 1995). Η ‘παγκοσμιοποίηση’ αποτελεί ένα επιχειρηματικό κίνητρο που βασίζεται 

στην πεποίθηση ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο παρεμφερής και ότι οι διαφορές μεταξύ 

των εθνικών αγορών όχι μόνο μειώνονται αλλά και για μερικά προϊόντα θα εξαφανιστούν 

τελικά (Czinkota and Ronkainen, 2001). Η Τυποποίηση περιλαμβάνει την προσφορά ό-

μοιων σειρών προϊόντων σε όμοιες τιμές μέσω όμοιων συστημάτων διανομής, με την υπο-

στήριξη όμοιων προωθητικών προγραμμάτων σε πολλές και διαφορετικές χώρες. (O’ 

Loughlin, 1999). Από την άλλη μεριά, η Προσαρμογή αφορά τις εντελώς «τοπικές» στρα-

τηγικές marketing που δεν περιέχουν το παραμικρό κοινό στοιχείο (Bradley, 1995). 

Συνεπώς, συνήθως, όταν μιλάμε για Παγκοσμιοποίηση, θα τη συνδέουμε με την Τυποποί-

ηση του μίγματος marketing, ενώ από την άλλη μεριά, το Διεθνές Marketing συνήθως συ-

νοδεύεται από τη στρατηγική της Προσαρμογής. Μέσα στο πεδίο και στη βιβλιογραφία του 

Διεθνούς Marketing, όταν μία εταιρεία αποφασίζει να παράγει προϊόντα στο εξωτερικό, 

μία θεμελιώδης απόφαση είναι το εάν πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα τυποποιημένο μίγμα 

marketing και μία στρατηγική marketing σε όλες τις χώρες – παγκοσμιοποίηση / παγκό-

σμια τυποποίηση – ή να προσαρμόσει το μίγμα marketing και τις στρατηγικές marketing 

ώστε να ταιριάζουν με τις μοναδικές διαστάσεις κάθε τοπικής αγοράς – Διεθνοποίηση / 

Διεθνής προσαρμογή - .  
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Οι δύο βασικοί οργανωτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της εταιρείας είναι 

η στρατηγική και η οργανωτική δομή της (Chandler, 1962). Στην περίπτωση του παγκό-

σμιου marketing ο βαθμός της τυποποίησης/προσαρμογής του μίγματος marketing θεωρεί-

ται βασικό ζήτημα της στρατηγικής του διεθνούς marketing (Jain, 1989).  

 

2.6 Ορολογία 

2.6.1 Εισαγωγή 

Οι ακαδημαϊκοί έχουν παρουσιάσει μία μεγάλη ποικιλία ορισμών για να περιγράψουν την 

τυποποίηση και την προσαρμογή· κάποιοι όροι χρησιμοποιούνται κατ’ εναλλαγή, αν και 

έχουν διαφορετικά ονόματα (δηλ. τυποποίηση / παγκοσμιοποίηση και προσαρμογή / εξα-

τομίκευση). 

Στο άρθρο τους οι Medina και Duffy (1998) τονίζουν το σύγχρονο δίλημμα της γνώσης σε 

αυτόν τον τομέα, εκφράζοντας ότι «χωρίς σωστά καθορισμένους όρους όπως η τυποποίηση 

και η παγκοσμιοποίηση, θα είναι δύσκολο να χτίσουμε μία θεωρία της παγκόσμιας κατα-

ναλωτικής αγοράς». Παρά τη σύγχυση, και συχνά την εκμετάλλευση της ορολογίας, η ο-

ποία έχει αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα των παλαιότερων και συνεχιζόμενων αναλύσεων επί 

του θέματος, η έλλειψη συμπαγών ορισμών υπήρξε ωφέλιμη για τη διευκόλυνση της ανά-

πτυξης του ενδιαφέροντος για το θέμα. Κατά συνέπεια, οι όλο και περισσότεροι διάλογοι 

έχουν παρακινήσει μία θετική πρόοδο της ανάπτυξης αυτού του ερευνητικού τομέα. 

Υπό το φως των πολυποίκιλων ορολογιών, το έργο των Medina και Duffy (1998) ξεχωρίζει 

αισθητά στην αρθρογραφία, καθώς αναλύει μία μεγάλη πλειοψηφία του υλικού για το σχε-

τικό θέμα. Η φύση της έρευνάς τους παρέχει μία πολύτιμη συμβολή στη βιβλιογραφία, κα-

θώς και ένα εποικοδομητικό μέσο σύνοψης της ορολογίας επί του θέματος. Η θέση τους 

είναι επίσης πολύτιμη, σε σύγκριση με προηγούμενες προσπάθειες καθορισμού της ορολο-

γίας, καθώς βλέπουν την ορολογία υπό το πρίσμα μίας διαδικασίας από δύο διαφορετικά 

άκρα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τους όρους Τυποποίηση και Προσαρμογή για να καθορί-

σουν στάδια στη διάρκεια μίας εξελικτικής διαδικασίας, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα δύο 

άκρα ενός εγχώριου – ή παγκόσμιου – προτύπου, αντίστοιχα (Levitt, 1983, σε ανασκόπηση 
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των Medina and Duffy, 1998). Από την άποψη αυτή, η ανάλυσή τους είναι ένα πολύτιμο 

μέσο για τον εξευγενισμό, την αποσαφήνιση και την παγίωση των ορολογιών που χρησι-

μοποιήθηκαν σε όλη τη βιβλιογραφία.  

Γι’ αυτούς τους λόγους το έργο τους χρησιμοποιείται στην ανάλυση που ακολουθεί για την 

περιγραφή του τι σημαίνει τυποποίηση και προσαρμογή, καθώς και για την αποσαφήνιση 

της χρήσης της ορολογίας όπως εφαρμόζεται στην παρούσα εργασία. 

Ο Πίνακας 3 δείχνει μία λίστα επιλεγμένων άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σχετικά με τις 

έννοιες της τυποποίησης, προσαρμογής, εξατομίκευσης και παγκοσμιοποίησης. Η βιβλιο-

γραφία του Marketing και της Διοίκησης Επιχειρήσεων αναθεωρήθηκαν και συμπληρώθη-

καν με τα λεξικά Seventh New Collegiate του Webster (Webster, 1971) και της American 

Marketing Association του 1998 (Bennett, 1988) (στο εξής Webster’s και ΑΜΑ’s). O Πί-

νακας 3 κατατάσσει με χρονολογική σειρά τις εκδόσεις που αναλύουν αυτές τις έννοιες, 

όπως και εκείνες που αναλύουν το άρθρο – ορόσημο του Levitt (1983). O Πίνακας 4 δίνει 

ορισμούς αναφορικά με τους όρους «Τυποποίηση», «Παγκοσμιοποίηση», «Προσαρμογή», 

«Εξατομίκευση» από τη βιβλιογραφία (ΑΜΑ) και Webester’s Third New International 

Dictionary καθώς και τον προτεινόμενο «ορισμό» των Medina και Duffy (1998). 

 

Πίνακας 3 

Χρονολογική λίστα επιλεγμένων άρθρων που αναλύουν την τυποποίηση, την προσαρμογή, την 

εξατομίκευση και την παγκοσμιοποίηση, και επιλεγμένα έργα που αναφέρονται στο HBR του 

Levitt (1983). 

«Τυποποίηση» «Παγκοσμιοποίη-
ση» «Προσαρμογή» «Εξατομίκευση» 

Επιλεγμένα έργα 
που αναφέρονται 
στο άρθρο του 

Levitt (1983) στο 
HBR 

Blinder (1961) 
Buzzell (1968) 
Keegan (1969) 
Ryans (1969) 
Britt (1974) 
Sorenson and 
Weichmann (1975) 

Davidson and Har-
rigan (1977) 
Hout et al.,(1982) 
Levitt (1983) 
Simmonds (1985) 
Hamel and Prahalad 
(1985) 

Kacker (1972) 
Britt (1974) 
Ronstadt and Kra-
mer (1982) 
Jolson (1989) 
Cavusgil et al., 
(1993) 

Terpstra 
(1981,1987) 
Krubasik (1988) 
Sugiura (1990) 
Wingo (1991) 

Simmonds (1985) 
Hamel and Prahalad 
(1985) 
Friedmann (1986) 
Kotler (1986) 
Porter (1986) 
Wind (1986) 
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Friedmann (1986) 
Kotler (1986) 
Porter (1986) 
Wind (1986) 
Huszagh et al., 
(1986) 
Boddewyn et al. 
(1986) 
Walters (1986) 
Sheth (1986) 
Onkvisit and Shaw 
(1987) 
Jain (1989) 
Mueller (1991,1992) 
Kanso (1992) 
Samiee and Roth 
(1992) 

Porter (1986) 
Wind (1986) 
Douglas and Wind 
(1987) 
Yip (1989) 
Ohmae (1989) 
Patel and Garcia-
Pont (1991) 
Belli (1991) 
Nohria and Garcia-
Pont (1991) 
Pont (1991) 
Baden-Fuller and 
Stopford (1991) 
Guido (1991) 

Huszagh et al. 
(1986) 
Boddewyn et al. 
(1986) 
Walters (1986) 
Onkvisit and Shaw 
(1987) 
Douglas and Wind 
(1987) 
Yip (1989) 
Jain (1989) 
Baden-Fuller and 
Stopford (1991) 
Mueller (1991,1992) 
Kanso (1992) 
Samiee and Roth 
(1992) 

Πηγή: Medina and Duffy, 1998. 

 

Πίνακας 4 

Ορισμοί της τυποποίησης, της παγκοσμιοποίησης, της προσαρμογής και της εξατομίκευσης 

από τη βιβλιογραφία του marketing, την American Marketing Association (AMA) και το λεξι-

κό Webster’s Third New International Dictionary καθώς και προτεινόμενοι ορισμοί των 

Medina και Duffy (1998).  

Όροι Βιβλιογραφία 
Marketing 

Λεξικό 1988 
American 
Marketing 
Association 

(AMA) 

Λεξικό Webster’s 
Third New 

International 
Dictionary 

Προτεινόμενος 
ορισμός των 

Medina και Duffy 
(1998). 

Τυποποίηση: «…η προσφορά 
όμοιων σειρών προ-
ϊόντων σε όμοιες 
τιμές, μέσω όμοιων 
συστημάτων διανο-
μής που υποστηρί-
ζονται από όμοια 
προωθητικά προ-
γράμματα σε πολλές 
και διάφορες χώ-
ρες». (Buzzell, 
1968, σελ. 103) 

«Ένα σύστημα 
αναγνώρισης που 
περιγράφει τα προ-
ϊόντα ανάλογα με 
την ποιότητά 
τους… 

Ο χαρακτηρισμός 
της κατηγορίας 
οδηγεί σε τυπο-
ποίηση των προϊό-
ντων και σε ευκο-
λία σύγκρισης για 
τον αγοραστή…» 
(σελ. 86) 

«…συγκρίνω με ένα 
πρότυ-
πο…συμμορφώνω 
με ένα πρότυπο – 
«κάτι που καθιερώ-
νεται από τις αρχές, 
τα έθιμα ή τη γενική 
ομοφωνία ως μοντέ-
λο ή παράδειγ-
μα»…» (σελ. 1113) 

Η διαδικασία επέ-
κτασης και αποτε-
λεσματικής εφαρ-
μογής των εγχώ-
ριων προτύπων για 
προϊόντα που υπα-
γορεύει η αγορά – 
στόχος – χειροπι-
αστά και / ή άυλα 
χαρακτηριστικά – 
σε αγορές σε ξένα 
περιβάλλοντα. 
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Παγκοσμιοποίηση «Η παγκοσμιοποίη-
ση δείχνει τη διεθνή 
αφομοίωση. Προ-
καλεί το όραμα μίας 
εταιρείας που απο-
κτά νέα υλικά από 
μία εθνική αγορά 
και χρηματοοικονο-
μικά κεφάλαια από 
μία άλλη, παράγο-
ντας αγαθά με εργα-
τικά χέρια και κε-
φαλαιουχικό εξο-
πλισμό σε μία τρίτη, 
και πωλώντας το 
τελικό προϊόν σε 
μία άλλη εθνική 
αγορά» (Resnick, 
1989, σελ. 34) 

Κανένας «…παγκοσμιοποιώ – 
«καθιστώ κάτι  πα-
γκόσμιας κλίμακας 
και εφαρμογής»» 
(σελ. 489) 

Η διαδικασία της 
υιοθέτησης των 
εγχώριων προτύ-
πων για προϊόντα 
που υπαγορεύει η 
αγορά – στόχος 
και η χώρα– χει-
ροπιαστά και / ή 
άυλα χαρακτηρι-
στικά – από περι-
βάλλοντα απ’ ό-
λον τον κόσμο για 
να επιτύχουμε ένα 
εξαιρετικά ομοιό-
μορφο προϊόν. 

Προσαρμογή: Κανένας «Η στρατηγική 
ανάπτυξης νέων 
προϊόντων τροπο-
ποιώντας ή βελ-
τιώνοντας τις και-
νοτομίες άλλων 
επί του προϊόντος 
Έρχεται σε αντί-
θεση με τη στρα-
τηγική της πρωτο-
πορίας και της 
μίμησης» (σελ.2) 

«…προσαρμογή στις 
περιβαλλοντικές 
συνθήκες…» 
(σελ.13) 

Η υποχρεωτική 
τροποποίηση των 
εγχώριων προτύ-
πων για προϊόντα 
που υπαγορεύει η 
αγορά – στόχος – 
χειροπιαστά και / 
ή άυλα χαρακτη-
ριστικά –  ώστε να 
γίνει το προϊόν 
κατάλληλο για 
ξένες περιβαλλο-
ντικές συνθήκες. . 

Εξατομίκευση: Κανένας «Προσαρμογή του 
προϊόντος στις 
ειδικές και μονα-
δικές ανάγκες του 
πελάτη. Κάθε α-
γοραστής αποτελεί 
εν δυνάμει ένα 
μοναδικό τμήμα». 
(σελ. 31) 

«…κατασκευάζω, 
συνταιριάζω, ή αλ-
λάζω σύμφωνα με 
ατομικές προδια-
γραφές…» (σελ. 
281) 

Η επιλεκτική τρο-
ποποίηση των 
εγχώριων προτύ-
πων για προϊόντα 
που υπαγορεύει η 
αγορά – στόχος – 
χειροπιαστά και / 
ή άυλα χαρακτη-
ριστικά –  ώστε να 
γίνει το προϊόν 
οικονομικά και 
πολιτιστικά κα-
τάλληλο για ξέ-
νους πελάτες 

Πηγή: Medina and Duffy, 1998. 
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2.6.2 Τυποποίηση: Ορισμός 

Η Τυποποίηση ορίζεται στη βιβλιογραφία ως «η διαδικασία επέκτασης και αποτελεσματι-

κής εφαρμογής των εγχώριων προτύπων για προϊόντα που υπαγορεύει η αγορά – στόχος – 

χειροπιαστά και / ή άυλα χαρακτηριστικά – σε αγορές σε ξένα περιβάλλοντα» (Medina and 

Duffy, 1998), ενώ η Παγκοσμιοποίηση παρουσιάζεται ως «η διαδικασία της υιοθέτησης 

των εγχώριων προτύπων για προϊόντα που υπαγορεύει η αγορά – στόχος και η χώρα– χει-

ροπιαστά και / ή άυλα χαρακτηριστικά – από περιβάλλοντα απ’ όλον τον κόσμο για να επι-

τύχουμε ένα εξαιρετικά ομοιόμορφο προϊόν» (Medina and Duffy, 1998).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Jain, (2007), η τυποποίηση της στρατηγικής διεθνούς marketing 

αναφέρεται στη χρήση ενός κοινού προϊόντος, τιμής, διανομής και προωθητικού προγράμ-

ματος σε παγκόσμια βάση. 

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο κόσμος γίνεται μάρτυρας μίας ομογενοποίησης των αγορών, 

η οποία προσφέρει έδαφος για τυποποιημένες στρατηγικές (Cavusgil et al., 1993). Οι υ-

πέρμαχοι της τυποποίησης ισχυρίζονται ότι προέκυψε από μεγαλύτερα ερεθίσματα της α-

γοράς, προηγμένη τεχνολογία και επικοινωνίες, σύγκλιση των καταναλωτικών αναγκών 

και προτιμήσεων και αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό (Levitt, 1983). Το γεγονός ότι η 

τυποποίηση είναι κατάλληλη να δημιουργεί οικονομίες κλίμακας μέσα από γενική εφαρμο-

γή στρατηγικών και πολυεθνικών προοπτικών, καθιστά τη στρατηγική της τυποποίησης 

πολύ σχετική με αυτό που έχει προταθεί ως σημερινή «καταναλωτική εποχή». 

Το επιχείρημα της τυποποίησης μπορεί να γεννήθηκε στο ευρύτατα αναφερόμενο άρθρο 

του Elinder (1961): «Πόσο διεθνής μπορεί να γίνει η διαφήμιση»; Σ’ αυτό το άρθρο, ο 

Elinder υποστηρίζει ότι: «Όλοι κινούμαστε προς ένα ομοιόμορφο ευρωπαϊκό ύφος διαφή-

μισης και στη συνέχεια προς ένα ομοιόμορφο παγκόσμιο ύφος». Αξίζει να σημειώσουμε 

ότι ενώ ο Elinder δεν χρησιμοποίησε τη λέξη «πρότυπο», η λέξη ομοιόμορφος – «έχω πά-

ντα την ίδια μορφή, τρόπο, ή βαθμό» - έχει την ίδια σημασία (Webster, 1973). Λίγα χρόνια 

αργότερα δημοσιεύτηκε ο πρώτος και ίσως ο μοναδικός σαφής ορισμός της τυποποίησης 

στη βιβλιογραφία του marketing (βλέπε Πίνακα 4). 
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«…H προσφορά όμοιων σειρών προϊόντων σε όμοιες τιμές, μέσω όμοιων συστημάτων δια-

νομής που υποστηρίζονται από όμοια προωθητικά προγράμματα σε πολλές και διάφορες 

χώρες» (Buzzell, 1968). Ο ορισμός του Buzzell (1968) για την τυποποίηση την τοποθετεί 

πιο κοντά στο αδύνατο, καθώς όλα τα στοιχεία του μίγματος marketing πρέπει να είναι ό-

μοια – «να έχουν την ίδια αιτία ή προέλευση (Webester, 1973). Ωστόσο, αυτός ο ορισμός 

δεν αμφισβητήθηκε ποτέ· και μάλιστα έγινε ανεπιφύλακτα και ‘βολικά’ αποδεκτός από 

τους περισσότερους συγγραφείς (όπως Davidson and Harrigan, 1977, Kotler, 1986, 

Sorenson and Wiechmann, 1975, Wind, 1986). Συνεπώς, και προσθέτοντας σύγχυση στο 

επιχείρημα, πάρα πολλές εκδόσεις χρησιμοποίησαν τον όρο τυποποίηση σε συνδυασμό με 

τη θέση του όρου παγκοσμιοποίηση (π.χ., Boddewyn et al., 1986, Dawar and Parker, 1994, 

Douglas and Wind, 1987, Friedmann, 1986, Guido, 1992, Jain, 1989, Kreutzer, 1988, 

Mueller, 1991, 1992, Onkvisit and Shaw, 1987, Ozsomer et al., 1991, Porter, 1986, 1990, 

Quelch and Hoff, 1986, Rau and Prebble, 1987, Reichel, 1989, Samiee and Roth, 1992, 

Sheth, 1986, Stansifer, 1989, Szymanski et al., 1993, Verhage et al., 1989, Walters and 

Toyne, 1989, Wind, 1986, Yavas et al., 1993). 

Σε μία οικονομία κατευθυνόμενη από την αγορά, τα πρότυπα (δηλ., χαρακτηριστικά του 

εμπορικού σήματος) υπαγορεύονται κυρίως από την «αρχή» της αγοράς – στόχου. Ο ορι-

σμός υποδηλώνει ότι οι περιστάσεις και οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εγχώριοι κατα-

ναλωτές είναι παρόμοιες με τις περιστάσεις και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι κατα-

ναλωτές των ξένων αγορών. Όπως το θέτει ο Levitt (1983): «οι πιο αποτελεσματικοί πα-

γκόσμιοι ανταγωνιστές ενσωματώνουν…τα ίδια είδη προϊόντων που πωλούνται στην πα-

τρίδα ή στις μεγάλες εξαγωγικές αγορές». Με άλλα λόγια, η τυποποίηση πρέπει να θεωρη-

θεί μία διαδικασία που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός προτύπου προς εφαρμογή και όχι 

τη δημιουργία ενός προτύπου προς επίτευξη. 

Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί ότι η τυποποίηση έχει πολλές θετικές επιδράσεις στη λειτουρ-

γία μίας εταιρείας, εκτός του ότι βοηθά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Οι εμπειρίες 

που μαθαίνονται γρηγορότερα και τα μειωμένα κόστη διαχείρισης των αποθεμάτων, ο σχε-

διασμός και η τροποποίηση των προϊόντων όχι μόνο θα μειώσουν τα κόστη της εταιρείας 

αλλά και θα της επιτρέψουν να πάρει ανταγωνιστικό προβάδισμα. Ακόμη, έχει υποστηρι-
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χτεί ότι η τυποποίηση προσφέρει έδαφος για περισσότερες καινοτομίες στα προϊόντα, κα-

θώς η εταιρεία μπορεί να αφιερώσει περισσότερες προσπάθειες προς την ανάπτυξη του 

χαρτοφυλακίου των προϊόντων αντί να ξοδεύει χρήματα για να το προσαρμόσει σε διαφο-

ρετικές αγορές (Kotabe, 1990). 

Περαιτέρω αναφορά των πλεονεκτημάτων καθώς και μειονεκτημάτων της τυποποίησης θα 

γίνει σε επόμενες παραγράφους, στο Kεφάλαιο 3. 

 

2.6.3 Προσαρμογή: Ορισμός 

Η Προσαρμογή και η εξατομίκευση αποτελούν όρους οι οποίοι επίσης έχουν χρησιμοποιη-

θεί εναλλακτικά. Γενικά, η προσαρμογή και η εξατομίκευση είναι το αντίθετο της τυποποί-

ησης (Douglas and Wind, 1987, Szymanski et al., 1993). Ωστόσο, οι Medina και Duffy 

(1998) ορίζουν την προσαρμογή και την εξατομίκευση ως δύο διαφορετικές στρατηγικές. 

Η προσαρμογή περιγράφεται ως «η αναγκαία τροποποίηση των εγχώριων προτύπων για 

προϊόντα που υπαγορεύει η αγορά – στόχος – χειροπιαστά και / ή άυλα χαρακτηριστικά – 

ώστε να γίνει το προϊόν κατάλληλο για ξένες περιβαλλοντικές συνθήκες» (Medina and 

Duffy, 1998). Αντιθέτως, η εξατομίκευση περιγράφεται ως «η τροποποίηση των εγχώριων 

προτύπων για προϊόντα που υπαγορεύει η αγορά – στόχος – χειροπιαστά και / ή άυλα χα-

ρακτηριστικά – ώστε να γίνει το προϊόν οικονομικά και πολιτιστικά κατάλληλο για ξένους 

πελάτες» (Medina and Duffy, 1998). 

Η βασική διαφορά, και ευλόγως ένας σημαντικός παράγοντας, μεταξύ των δύο αυτών ορι-

σμών, είναι το γεγονός ότι η μία είναι υποχρεωτική και η άλλη προαιρετική. Παρ’ όλο που 

και οι δύο επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις διεθνείς επιχειρηματικές λειτουργίες μίας επι-

χείρησης, η προσαρμογή επηρεάζει κυρίως τα χειροπιαστά (ή φυσικά) χαρακτηριστικά μί-

ας στρατηγικής επειδή επικεντρώνεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες διαφόρων αγορών. 

Η εξατομίκευση από την άλλη πλευρά επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες όπως η κουλ-

τούρα και γι’ αυτό έχει βαθύτερη επίδραση απ’ ότι η προσαρμογή στα άυλα (ή μη φυσικά) 

χαρακτηριστικά του προϊόντος (Medina and Duffy, 1998). 
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Ακολούθως, από τους Medina και Duffy (1998), γίνεται αντιληπτό πώς προκύπτει από την 

αρθρογραφία ο ορισμός της προσαρμογής. 

Όπως προαναφέρθηκε, η προσαρμογή γίνεται γενικά αντιληπτή ως το αντίθετο της τυπο-

ποίησης (Dawar and Parker, 1994, Douglas and Wind, 1987, Friedmann, 1986, Peebles et 

al., 1978, Quelch and Hoff, 1986, Reichel, 1989, Stansifer, 1989, Szymanski et al., 1993, 

Walters and Toyne, 1989, Wind, 1986) ή της παγκοσμιοποίησης (Wills et al., 1991). Ενώ 

έχει αναλυθεί από πολλούς συγγραφείς, η προσαρμογή δεν έχει οριστεί ποτέ επισήμως 

(π.χ., Boddewyn et al., 1986, Davidson and Harrigan, 1977, Dawar and Parker, 1994, 

Douglas and Wind, 1987, Friedmann, 1986, Hill and Still, 1984, Quelch and Hoff, 1986, 

Reichel, 1989, Stansifer, 1989, Szymanski et al., 1993). Άλλοι παρόμοιοι όροι που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στη θέση της προσαρμογής, που επίσης όμως δεν έχουν οριστεί ποτέ και 

σήμερα δεν χρησιμοποιούνται, είναι η «περιφερειοποίηση» (Onkvisit and Shaw, 1987, 

Peebles et al., 1978, Wills et al., 1991), η «τροποποίηση» (Sorenson and Wiechmann, 

1975, Walters and Toyne, 1989), η «ειδίκευση» (Mueller, 1991, 1992, Storper, 1992), και η 

«διαφοροποίηση» (Douglas and Wind, 1987, Wind, 1986). 

H AMA ορίζει την προσαρμογή ως: «Η στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων τροπο-

ποιώντας ή βελτιώνοντας τις καινοτομίες άλλων επί του προϊόντος. Έρχεται σε αντίθεση με 

τη στρατηγική της πρωτοπορίας και της μίμησης» (Bennett, 1988). Παρομοίως, ο ορισμός 

του Webster (1993) για την προσαρμογή λέει: «… προσαρμογή στις περιβαλλοντικές συν-

θήκες». Ενώ κανένας από τους δύο ορισμούς δεν αποδίδει ακριβώς την ιδέα της προσαρ-

μογής ως αντιθέτου της τυποποίησης, ωστόσο μοιράζονται τον υπαινιγμό ότι απαιτείται 

κάποιου είδους τροποποίηση σε κάτι αρχικό (πρότυπο). Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι 

τα πιο κοινά είδη τροποποιήσεων που κάνουν οι διευθυντές διεθνών εταιρειών είναι συνή-

θως εκείνα επί των οποίων δεν έχουν άλλη επιλογή (Buzzell, 1968, Hill and Still, 1984, 

Sorenson and Wiechmann, 1975) –με άλλα λόγια, τροποποιήσεις που δεν μπορούν να πα-

ρακαμφθούν, όπως οι κανονισμοί μίας χώρας για την ονομασία και τη συσκευασία των 

προϊόντων (Hill and Still, 1984)-. 

Προκύπτει τελικά ο προτεινόμενος προαναφερόμενος των Medina and Duffy (1998) ορι-

σμός της προσαρμογής - Η υποχρεωτική τροποποίηση των εγχώριων προτύπων για προϊό-

Σαπουντζή, A., 2007, «Τυποποιημένο έναντι Τοπικά Προσαρμοσμένου Διεθνές Marketing», Διπλωματική Εργασία  MBA 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
43



ντα που υπαγορεύει η αγορά – στόχος – χειροπιαστά και / ή άυλα χαρακτηριστικά – ώστε 

να γίνει το προϊόν κατάλληλο για ξένες περιβαλλοντικές συνθήκες. – ο οποίος (ορισμός) 

υποδηλώνει ότι η εγχώρια εταιρεία πιθανότατα θα υποχρεωθεί να αλλάξει το μοντέλο της 

εταιρικής δομής της ώστε να εναρμονιστεί με τις αλλαγές που απαιτούνται στο νέο περι-

βάλλον. 

Για παράδειγμα, πολλοί ευρωπαϊκοί αυτοκινητόδρομοι και οδοί είναι στενοί και με πολλές 

στροφές, και τα μεγάλα αμερικανικά αυτοκίνητα (όπως η Cadillac και η Lincoln 

Continental) είναι δύσκολο να στρίβουν και αδύνατον να χρησιμοποιηθούν εκεί (Samli, et 

al., 1993). Οι Αμερικανοί κατασκευαστές μεγάλων αυτοκινήτων πρέπει να συνειδητοποιή-

σουν ότι τα προϊόντα τους δεν μπορούν να προωθηθούν στην Ευρώπη παρά μόνον εφόσον 

τροποποιηθούν ώστε να ταιριάζουν στις εγχώριες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ., στους 

στενούς αυτοκινητόδρομους). Η κατάσταση αυτή προϋποθέτει μεγαλύτερο βαθμό συμμε-

τοχής και ευελιξίας εκ μέρους της μητρικής (εγχώριας) εταιρείας προς το τοπικό περιβάλ-

λον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Προσδιορισμός και Διερεύνηση της Αντιπαράθεσης 

 

3.1 Η  Αντιπαράθεση : Παγκόσμια Τυποποίηση ή Διεθνής Προσαρμογή  - 
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

3.1.1 Εισαγωγή 

Ζούμε σε μία εποχή αλλαγών. Οι Holberd and Brue (1996), τονίζουν το τεράστιο βήμα που 

γίνεται από το τοπικό στο περιφερειακό, από το περιφερειακό στο εθνικό, από το εθνικό 

στο διεθνές, από το διεθνές στο παγκόσμιο. Με ολοένα και περισσότερες βελτιώσεις στις 

μεταφορές, στις επικοινωνίες, και μειωμένα τα σύνορα του εμπορίου, το διεθνές εμπόριο 

που κάποτε θεωρούνταν πολυτέλεια, αποτελεί σήμερα μία ανάγκη σε πολλούς τομείς 

(Vrontis et al., 1999). Αφού ληφθεί η απόφαση του εγχειρήματος προς τις διεθνείς αγορές, 

υπάρχουν δύο ευρείες στρατηγικές που μπορούν να υιοθετηθούν. Αμέσως πρέπει να ληφθεί 

μία βασική στρατηγική απόφαση για το εάν θα χρησιμοποιηθεί ένα ομοιόμορφο μίγμα 

marketing ως μέρος μιας παγκόσμιας στρατηγικής ή εάν θα προσαρμοστεί το μίγμα 

marketing ώστε να ληφθούν υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε τοπικής αγοράς. 

(Hax, 1989). Μέχρι σήμερα, το ερώτημα εάν πρέπει να «τυποποιηθεί» ή να «προσαρμο-

στεί» η στρατηγική marketing έχει προκαλέσει τους ειδικούς του διεθνούς marketing 

(Rosenbloom, Larsen and Meths, 1997). Στον τομέα του διεθνούς marketing, η αντιπαρά-

θεση για την ποσότητα ή την έκταση της τυποποίησης ή της προσαρμογής είναι μία από τις 

πιο μακροχρόνιες. 

Η πρόσφατη αντιπαράθεση επί της Τυποποίησης και της προσαρμογής παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά γύρω στη δεκαετία του 1960, σήμερα όμως έχει επανεμφανιστεί με νέα ζω-

ντάνια λόγω των αμφιλεγόμενων σαρωτικών δηλώσεων των καθηγητών Levitt (1983) και 

Lynch (1997). Οι συγγραφείς της παγκοσμιοποίησης τους υποστηρίζουν ενώ άλλοι τους 
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αντιτίθενται σθεναρά και οι βασικοί συγγραφείς επί του θέματος περιλαμβάνουν ερευνητές 

όπως οι Douglas and Wind (1987) and Chang (1995). Ωστόσο, πρόσφατα έχει προκύψει 

κάποια ομοφωνία που αναγνωρίζει ότι η Τυποποίηση και η Προσαρμογή συνυπάρχουν, 

όπως στους Quelch and Hoff (1986), Akaah (1991), Wang (1996) and Vrontis et al., 

(1999). 

 

3.1.2 Η Ιστορία της Αντιπαράθεσης 

Το θέμα μελετάται και αμφισβητείται εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες. Οι παλαιότερες έ-

ρευνες επικεντρώνονταν στο θέμα της τυποποίησης ενός συγκεκριμένου στοιχείου του 

μίγματος marketing και όχι στην τυποποίηση του συνόλου αυτού (Siraliova and Angelis, 

2006). Ξεκίνησε με το θέμα της διαφημιστικής τυποποίησης. Το 1961, o Elinder υποστήρι-

ξε ότι είχε έρθει η ώρα για ομοιόμορφη διαφήμιση στην Ευρώπη, εφικτή και επιθυμητή 

λόγω των αυξανόμενων ομοιοτήτων και της διεθνούς κινητικότητας των «ευρωπαίων» κα-

ταναλωτών. 

Το 1962, ο Marshall McLuhan επινόησε για πρώτη φορά τον όρο «παγκόσμιο χωριό» 

(Paliwoda et al., 1995). Αυτό αναλύθηκε περαιτέρω από τους Roostal (1963) και Fatt 

(1964). Το 1964, ο Fatt ήταν ο υπέρμαχος της ανάπτυξης των ομοιόμορφων διεθνών δια-

φημιστικών εκστρατειών που βασίζονται σε παγκόσμιες προτιμήσεις. Πολλές αναλύσεις 

αντιμετώπισαν με ακραίο τρόπο την τυποποιημένη διαφήμιση, υποθέτοντας ότι οι εταιρείες 

είτε υιοθετούν μία συνολική ομοιόμορφη προσέγγιση είτε όχι. Στις αρχές της αντιπαράθε-

σης, οι τυποποιημένες διαφημίσεις ήταν εκείνες που διέφεραν μόνο στη γλώσσα ή σε ανε-

παίσθητες ιδιωματικές αλλαγές μεταξύ των αγορών (Peebles et al., 1977). Ο Killough 

(1978) ανέλυσε συγκεκριμένα το περιεχόμενο και τη μορφή του διαφημιστικού μηνύματος. 

Ανέφερε ότι οι προσπάθειες διεθνοποίησης, ή τυποποίησης, της διαφήμισης αποτυγχάνουν 

αντί να επιτύχουν. Το βασικό επιχείρημά του ήταν ότι οι καταναλωτές έχουν έντονη συνεί-

δηση της ταυτότητάς τους και προτιμούν να βλέπουν τοπικά προσαρμοσμένες διαφημίσεις. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Buzzell αμφισβήτησε επίσης τη σύνεση των τυποποιή-

σεων του μίγματος μάρκετινγκ των πολυεθνικών (Rau and Preble, 1987). Ο Buzzell (1968) 

διεύρυνε την αντιπαράθεση δηλώνοντας ότι περιλαμβάνει όχι μόνο τη διαφήμιση αλλά το 
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σύνολο του μίγματος marketing. Ο Buzzell (1968) υποστήριξε ότι στο παρελθόν, οι ανο-

μοιότητες μεταξύ των εθνών έχουν οδηγήσει τις πολυεθνικές εταιρείες στη θεώρηση και το 

σχεδιασμό του marketing ως αυστηρά τοπικού προβλήματος κάθε χώρας. Οι Sorenson και 

Wiechmann (1975) με τη σειρά τους υποστήριξαν ότι αν και ίσως θα πρέπει η στρατηγική 

marketing και τα στοιχεία της να αναπτυχθούν τοπικά, ωστόσο θα ήταν χρήσιμος ένας ορι-

σμένος βαθμός παγκόσμιας τυποποίησης από την προοπτική της διεύθυνσης. 

Ο Levitt (1983) υποστήριξε ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ένα κοινό παγκόσμιο ε-

μπορικό σήμα, συσκευασία και επικοινωνία, είναι πιο επιτυχημένες. Άλλοι ερευνητές τόνι-

σαν τις εμφανείς ανομοιότητες μεταξύ των αγορών διαφόρων χωρών, είτε λόγω των δια-

φορών στις προτιμήσεις των καταναλωτών και των ανταγωνιστικών συνθηκών μεταξύ των 

χωρών, είτε επειδή οι τοπικοί διευθυντές δεν υποστηρίζουν την κεντροποιημένη λήψη α-

ποφάσεων (Quelch and Hoff, 1986). 

Από τότε, άλλοι συγγραφείς αντιτίθενται στην ιδέα της τυποποίησης του Levitt. Οι Quelch 

και Hoff (1986) συνόψισαν ορισμένα από τα πολλά θέματα συντονισμού και πρότειναν 

προσαρμοσμένες στρατηγικές προώθησης και τιμολόγησης αλλά τυποποιημένες πολιτικές 

συσκευασίας και εμπορικού σήματος. Οι Douglas και Craig (1989) υποστήριξαν ότι οι α-

νάγκες των καταναλωτών γίνονται λιγότερο ομοιογενείς. Γι’ αυτό, η τυποποίηση είναι α-

πλώς μία επιλογή από πολλές πιθανές στρατηγικές διεθνούς marketing.  

Η περίοδος των διχοτομικών «ασπρόμαυρων» επιχειρημάτων τελείωσε στα τέλη της δεκα-

ετίας του 1980 όταν ο Porter (1986) παρουσίασε μία έκτακτη προσέγγιση στην παγκόσμια 

στρατηγική. Αργότερα, ο Yip (1992), ανέπτυξε την ιδέα της παγκόσμιας στρατηγικής του 

Porter σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι καθοδη-

γητές της βιομηχανικής παγκοσμιοποίησης επηρεάζουν το βαθμό της παγκοσμιοποίησης 

της στρατηγικής. Ο Yip (1992), υποστήριξε ότι κάθε στοιχείο του μίγματος marketing θα 

μπορούσε να παγκοσμιοποιηθεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και ότι ένα μέρος μπο-

ρεί να είναι περισσότερο ομοιόμορφο παγκόσμια από ένα άλλο. Οι θεωρίες για την ιδιαιτε-

ρότητα του marketing και των προϊόντων εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία (Whitelock, 

1987, Papavasiliou and Stathakopoulos, 1997, Theodosiou and Leonidou, 2003). 
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3.1.3 Σχολή της Παγκόσμιας Τυποποίησης / Υποστηρικτές της Τυποποίησης 

Η θεμελιώδης βάση της σχολής σκέψης της παγκόσμιας τυποποίησης είναι ότι οι κατανα-

λωτικές ανάγκες, επιθυμίες και απαιτήσεις δεν διαφέρουν μεταξύ διαφόρων αγορών και 

χωρών. Υποστηρίζουν ότι μία επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί σαν μία οντότητα πωλώ-

ντας τα ίδια προϊόντα παντού με τον ίδιο τρόπο (Ryans et al., 2003). Πιστεύουν ότι ο κό-

σμος γίνεται όλο και πιο όμοιος και ομοιογενής όσον αφορά τις απαιτήσεις των καταναλω-

τών. Λένε ότι οι καταναλωτές, όπου κι αν βρίσκονται, ζητούν τα ίδια πράγματα. Η δύναμη 

που καθοδηγεί αυτή τη διαδικασία είναι η τεχνολογία, η οποία έχει διευκολύνει την επικοι-

νωνία, την εκμετάλλευση των πληροφοριών, τις μεταφορές και τα ταξίδια. Έτσι η πρόσφα-

τη ανάκαμψη του ενδιαφέροντος για το θέμα της διεθνούς τυποποίησης αποδίδεται σε πα-

γκόσμιες επιρροές όπως η τηλεόραση, οι ταινίες, τα ευρύτερα ταξίδια / ο αυξανόμενος 

τουρισμός, οι τηλεπικοινωνίες και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν διάφορα κίνητρα που στηρίζουν την απόφαση μιας εταιρείας να 

κάνει παγκόσμιο εμπόριο. Τέτοια κίνητρα μπορεί να είναι η ικανότητα απόλαυσης οικονο-

μιών κλίμακας ως συνέπεια μεγάλων εκροών, η ικανότητα επέκτασης του κύκλου ζωής 

των προϊόντων στη φάση μιας ώριμης εγχώριας αγοράς και η απόδραση από αυξανόμενα 

επίπεδα εγχώριου ανταγωνισμού. Η στρατηγική ενοποίησης για όλη τη διεθνή αγορά δημι-

ουργεί μικρότερα κόστη, σταθερότητα του προϊόντος και της προώθησης και μεγαλύτερη 

ομοιογένεια και σταθερότητα για τους ευμετάβλητους καταναλωτές. Όπως υποστηρίζουν, 

η τυποποίηση των στοιχείων του μίγματος marketing και η δημιουργία μίας και μόνης 

στρατηγικής για ολόκληρη την παγκόσμια αγορά υπόσχονται την προσθήκη άλλων, χαμη-

λότερων εξόδων, τη σταθερότητα των πελατών και την ομοιομορφία που συνδέεται με την 

παγκόσμια εμπορική επωνυμία και την κινητικότητα των καταναλωτών (Ryans et al., 

2003). 

Μετά τον Elinder, η σκέψη της τυποποίησης συνεχίστηκε από τους Roostal (1963) και 

Buzzell (1968) και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Levitt (1983) και Gary και Prahalad 

(1985). Αυτή η διαμάχη έχει προσελκύσει το μεγάλο ενδιαφέρον πολλών ακαδημαϊκών και 

επαγγελματιών και ακόμη και σήμερα το δικό μας. Ο βασικός υποστηρικτής της στρατηγι-

κής της παγκόσμιας τυποποίησης είναι ο καθηγητής Theodore Levitt, ο οποίος διδάσκει 
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στη Harvard Business School στο διάσημο άρθρο του (1983), «Η Παγκοσμιοποίηση των 

Αγορών», υποστήριξε την Παγκοσμιοποίηση. Δείχνει να το έγραψε με μεγάλο ενθουσια-

σμό, αγγίζοντας ορισμένες φορές την κωμική πλευρά, γεγονός που είχε μεγάλη επίδραση 

στη διαμάχη για την Παγκοσμιοποίηση.  

Ο Levitt (1983) υποστηρίζει ότι οι εταιρείες με καλή διαχείριση έχουν προχωρήσει από την 

έμφαση στην εξατομίκευση των προϊόντων στην προσφορά παγκόσμια τυποποιημένων 

προϊόντων που είναι εξελιγμένα, λειτουργικά, αξιόπιστα και φθηνά. Επίσης υποστηρίζει ότι 

οι πολυεθνικές εταιρείες που επικεντρώνονταν στις ιδιοσυγκρασιακές καταναλωτικές προ-

τιμήσεις έχουν «αποχαυνωθεί και δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν το δάσος εξαιτίας των 

δέντρων». Μόνον οι παγκόσμιες εταιρείες θα επιτύχουν μακροπρόθεσμη επιτυχία επικε-

ντρώνοντας το ενδιαφέρον σε αυτά που θέλουν όλοι και όχι ανησυχώντας για τις λεπτομέ-

ρειες του τι πιστεύει ο καθένας ότι του αρέσει. Σύμφωνα πάντα με τον Levitt (1983), η πα-

γκοσμιοποίηση των αγορών βρίσκεται κοντά. Η παγκόσμια επιχείρηση λειτουργεί με απο-

φασιστική σταθερότητα – με χαμηλό σχετικά κόστος – σαν να ήταν όλος ο κόσμος μία ο-

ντότητα: Πουλά τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο παντού. Έτσι, «η εταιρεία της διεθνούς 

προσαρμογής, η οποία προσαρμόζει τα προϊόντα και τις πρακτικές της σε κάθε αγορά σε όλον 

τον κόσμο με σχετικά υψηλό κόστος, πλησιάζει στο τέλος της». Θεωρεί «πρότυπο» τη διαδι-

κασία της παγκοσμιοποίησης των αγορών. Ένα «πρότυπο» όπου ο κόσμος θα μετακινηθεί 

προς μία κατεύθυνση και κανένας δεν μπορεί να αλλάξει αυτήν τη μία κατεύθυνση! Για να 

επιζήσουν οι επιχειρήσεις πρέπει να μάθουν να λειτουργούν βλέποντας τον κόσμο ως μία 

μεγάλη αγορά, αγνοώντας τις επιφανειακές διαφορές σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Επιπλέον, πίστευε ότι με τον καιρό οι διαφορές αυτές θα εξαφανιστούν για να σχηματιστεί 

μία μεγάλη αγορά! Επίσης δίνει ως παραδείγματα εκείνα της Coca-Cola και της Pepsi, οι 

οποίες συνδυάζουν με επιτυχία τις πολυεθνικές, περιφερειακές και εθνικές προτιμήσεις τις 

καθοδηγημένες από μία ποικιλία από βαθειά ριζωμένες τοπικές προτιμήσεις στη γεύση, τη 

νοστιμιά, τη σταθερότητα τόσο υλικών προϊόντων, όπως τα τσιγάρα, το ατσάλι, τα αυτοκί-

νητα, οι μοτοσικλέτες, τα ρομπότ, οι μικροεπεξεργαστές, όσο και άυλων προϊόντων, όπως 

οι τραπεζικές υπηρεσίες, το λογισμικό των μεταφορών και σύντομα των ηλεκτρονικών υ-

πολογιστών, κ.λ.π.  
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Όλως περιέργως ο Levitt δε μελέτησε σε βάθος αυτόν τον ισχυρισμό, ότι παράγοντες εντός 

της επιχείρησης και παράγοντες του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάζουν αυτή τη διαδι-

κασία. Πρόκειται απλώς για ένα σημείο του επιχειρήματός του που θεωρήθηκε ανοιχτό σε 

αμφισβητήσεις, το οποίο οι Douglas και  Wind (1987) έχουν υπογραμμίσει και αναπτύξει 

στο τελευταίο μέρος των άρθρων τους – «Ο Μύθος της Παγκοσμιοποίησης» - .  

 

3.1.4 Σχολή της Διεθνούς Προσαρμογής / Υποστηρικτές της Τοπικής Προσαρμογής 

Ωστόσο, η παραπάνω θέση (τυποποίηση) αμφισβητείται από υποστηρικτές της προσέγγι-

σης της διεθνούς προσαρμογής, οι οποίοι αντιδρούν άμεσα στο σαρωτικό και κάπως επι-

κριτικό χαρακτήρα της επιχειρηματολογίας τους. Η αντίθετη πλευρά υποστηρίζει ότι η πα-

γκοσμιοποίηση φαίνεται να είναι τόσο μία υπερβολή όσο και μία ιδεολογία και αναλυτική 

έννοια (Ruigrok and van Tulder, 1995). Η θεμελιώδης βάση της σχολής σκέψης της προ-

σαρμογής είναι ότι ο ειδικός του marketing αντιμετωπίζει μία νέα ομάδα μακρο-

περιβαλλοντικών παραγόντων, διαφορετικούς περιορισμούς, όπως η γλώσσα, το κλίμα, η 

φυλή, η τοπογραφία, τα επαγγέλματα, η εκπαίδευση, τα γούστα, και αρκετά συχνές συ-

γκρούσεις που προέρχονται από τους διαφορετικούς νόμους, κουλτούρες και κοινωνίες 

(Czinkota and Ronkainen, 1998). 

Οι υποστηρικτές της προσέγγισης της διεθνούς προσαρμογής τονίζουν ότι οι διαφορές με-

ταξύ των αλλοδαπών αγορών όσον αφορά την αγορά, την τεχνολογία, τους πολιτικούς, οι-

κονομικούς, κοστολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες απαιτούν δραστηριότητες 

marketing που λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες απαιτήσεις της κάθε χώρας (Hout et al., 

1982, Kotler, 1986, Boddewyn et al., 1986, Barlett and Ghoshal, 1987, Douglas and Wind, 

1987). Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες μιλούν διαφορετικές 

γλώσσες· οι κανόνες και οι κανονισμοί διαφέρουν μεταξύ των εθνικών συνόρων· στις πε-

ρισσότερες χώρες οδηγούν αυτοκίνητα από δεξιά, σε ορισμένες όμως οδηγούν από αριστε-

ρά. Η πιο σημαντική πηγή περιορισμών μέχρι τώρα, και η πιο δύσκολη να μετρηθεί, είναι 

οι πολιτιστικές διαφορές που εδραιώνονται στην ιστορία, την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τις 

αξίες και τις στάσεις, τους τρόπους και τα έθιμα, την αισθητική, καθώς και διαφορές στα 
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γούστα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες, τα οικονομικά και νομικά συστήματα (Vrontis, 

2005). 

Η πολικά αντίθετη άποψη που παρέχει η σχολή της σκέψης της προσαρμογής, δίνει έμφα-

ση στις πολλές διαφορές που είναι προφανείς στις διεθνείς αγορές και παροτρύνει τις πο-

λυεθνικές εταιρείες να προσαρμόσουν τα στοιχεία του μίγματος marketing και τις στρατη-

γικές του marketing ανάλογα. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένες προσέγγισης του μίγμα-

τος marketing είναι ότι η στρατηγική προσαρμόζεται ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της 

τοπικής αγοράς ενώ μεγιστοποιούνται η ευελιξία και η ανταπόκριση. Έχοντας αυτά υπόψη, 

οι υποστηρικτές αυτής της σχολής σκέψης πιστεύουν ότι ο προσανατολισμός του 

marketing επιτυγχάνεται άριστα. Ο Lipman (1988) υποστηρίζει ότι αυτή καθαυτή η θεωρία 

του τυποποιημένου marketing έχει ‘χρεοκοπήσει’. Εκτός του ότι τα στοιχεία για τις πολιτι-

στικές και άλλες διαφορές είναι ακόμη πάρα πολλά, η προώθηση ενός και μόνο προϊόντος 

με τον ίδιο τρόπο παντού μπορεί να αποθαρρύνει τους πελάτες, να αποξενώσει τους υπαλ-

λήλους και να αποπροσανατολίσει μία εταιρεία από τις ανάγκες των πελατών της.  

Οι Douglas και Wind (1987) δηλώνουν ότι το «να πουλάς τα ίδια προϊόντα με τον ίδιο τρό-

πο παντού… αποτελεί υπεραπλούστευση». Όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας, οι ίδιοι υ-

ποστηρίζουν ότι η βασική καθοδηγητική στρατηγική δεν είναι η τυποποίηση αλλά η προ-

σαρμογή. Σκοπός του άρθρου τους είναι να εξετάσουν κριτικά την πρόταση ότι η επιτυχία 

της παγκόσμιας αγοράς απαιτεί την υιοθέτηση στρατηγικής παγκόσμιας τυποποίησης. Αυ-

τό οδηγεί στην άποψή τους, που αποτελεί ευρύτερη προοπτική της παγκοσμιοποίησης, ότι 

είναι απλώς μία από πολλές στρατηγικές για την παγκόσμια επιτυχία. Μετά τις προκαταρ-

κτικές παρουσιάσεις δίνουν κάποιο ιστορικό για το άρθρο ερευνώντας την παραδοσιακή 

προοπτική της διεθνούς στρατηγικής. Στη συνέχεια, αφήνουν αχαλίνωτη την κριτική τους 

για τη στρατηγική παγκόσμιας τυποποίησης, εξετάζοντας τα επιχειρήματα υπέρ της φιλο-

σοφίας της τυποποίησης και των τριών βασικών υποθέσεών της. Μετά ακολουθεί μία λε-

πτομερής καταγραφή των κινδύνων που σχετίζονται με κάθε μία υπόθεση. Οι υποθέσεις 

αυτές δείχνουν ότι αυτή η στρατηγική δεν είναι κατάλληλη για όλα τα προϊόντα και τις ε-

ταιρείες, κι έτσι συνεχίζουν και αναλύουν τις απαραίτητες συνθήκες για την επιτυχία της. 

Ακόμη και αν οι συνθήκες είναι σωστές, οι δύο συγγραφείς  φέρνουν στο φως τους εσωτε-
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ρικούς και εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να περιορίσουν την ικανότητα της εται-

ρείας να εφαρμόζει τη στρατηγική. 

Οι υπέρμαχοι δίνουν επίσης τα παραδείγματα ότι οι Γάλλοι δεν πίνουν πορτοκαλάδα για 

πρωϊνό, οι Μεσοανατολίτες προτιμούν οδοντόκρεμες με πικάντικη γεύση, και ότι στην Ευ-

ρώπη το μαύρο είναι το χρώμα που συνδέεται με το θάνατο, ενώ στην Κίνα το χρώμα του 

θανάτου είναι το άσπρο. «Όλα αυτά έχουν κάνει τον Theodore Levitt, ο οποίος διέδωσε την 

παγκόσμια στρατηγική, να κοντοσταθεί στη Λεωφόρο Madison» (Lipman, 1988). 

Και οι δύο σχολές σκέψης δείχνει να είναι πρακτικές, λογικές και συνεκτικές, τονίζοντας 

τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει μία πολυεθνική εταιρεία 

αποκτώντας την κάθε μία προσέγγιση. Ωστόσο, έχει αναγνωριστεί και εκτιμηθεί το ότι η 

ακραία χρήση των δύο προσεγγίσεων είναι υπερβολικά ακραία για να είναι πρακτική. 

Πρόσφατα, έχει προκύψει μία ορισμένη ομοφωνία – η τρίτη σχολή – που υποστηρίζει ότι 

καμία από αυτές τις πολωμένες απόψεις δεν είναι εφικτή ή ακόμη και επιθυμητή. Ιδιαίτερη 

αναφορά στην άποψη της τρίτης σχολής γίνεται στην ενότητα 3.5. της παρούσης. 

 

3.2 Τυποποίηση και Προσαρμογή: Σχολιασμός των δύο εννοιών 

3.2.1 Τυποποίηση: Σχολιασμός 

Τυποποίηση και Παγκόσμιες Επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με τον van Mesdag (2000), οι διαφορές στη γλώσσα, στις ευκολίες διανομής, στη 

δομή της λιανικής, στην τοπογραφία, στο κλίμα, στους κανονισμούς που διέπουν το 

marketing, στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά (χρώμα, ταμπού, ιστορία, πολιτική συγκρότη-

ση, θρησκεία, εκπαίδευση) μεταξύ των χωρών είναι τόσο μεγάλες ώστε δεν είναι εφικτή η 

καθαρή, εκτενής τυποποίηση των μιγμάτων marketing. 

Ωστόσο, το βασικό χαρακτηριστικό του παγκόσμιου marketing είναι η προσπάθεια τυπο-

ποίησης όλων των στοιχείων του μίγματος marketing όσο είναι δυνατόν. Αυτό το μέτρο 

της τυποποίησης μπορεί να εκταθεί ως την περικοπή μίας σειράς προϊόντων ή την αποθάρ-

ρυνση των τοπικών διευθυντών. Μία πανευρωπαϊκή έρευνα μεταξύ των ιδιοκτητών των 
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μεγαλύτερων εμπορικών σημάτων δείχνει ότι το 81% από αυτούς τάχθηκαν υπέρ της τυπο-

ποίησης και της παγκοσμιοποίησης των σημάτων τους (δηλ. όχι απαραίτητα του προϊόντος 

ή άλλων στοιχείων του μίγματος marketing) (Kapferer, 1992). Ο Levitt παρατηρεί έναν 

παρόμοιο στόχο προς παγκοσμιοποίηση και τυποποίηση. Μιλά για το σύνολο του μίγματος 

marketing όταν λέει: 

Ο παγκόσμιος ανταγωνιστής θα επιδιώκει συνεχώς να τυποποιεί παντού αυτά που προσφέ-

ρει. Θα απομακρυνθεί από την τυποποίησή του μόνον αφού εξαντλήσει όλες τις πιθανότη-

τες διατήρησής της και θα ασκήσει πίεση για αποκατάσταση της τυποποίησης εκεί που υ-

πάρχει απομάκρυνση και απόκλιση (Levitt, 1983). 

Μία μελέτη των αναδυόμενων στρατηγικών τοποθέτησης του παγκόσμιου marketing (οι ο-

ποίες, όπως δηλώνεται στο ακόλουθο κείμενο, δεν είναι εναλλακτικές αλλά αλληλοδιάδο-

χες) λέει: 

Πρώτο βήμα είναι η καθιέρωση του προϊόντος ως παγκόσμιου εμπορικού σήματος με την 

καθιέρωση παγκόσμιας τυποποίησης του ονόματος, των χαρακτηριστικών και της εικόνας. 

Δεύτερο βήμα είναι ο εντοπισμός παγκόσμιων τμημάτων που αναζητούν τα ίδια οφέλη από 

το προϊόν και / ή μοιράζονται παρόμοια ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Η τρίτη στρατηγική 

είναι να τοποθετήσουμε το παγκόσμιο εμπορικό σήμα είτε προς το φάσμα υψηλής τεχνο-

λογίας είτε προς το φάσμα υψηλής δεξιοτεχνίας (Domzal and Unger, 1998). 

 

“Αυτά ακούγονται υπέροχα…στο χαρτί, μάλλον όμως παραβλέπουν τα τεράστια και δαπα-

νηρά έργα που περιλαμβάνει κάθε ένα από τα τρία αυτά βήματα. Ακόμη και ο μεγαλύτερος 

λιανοπωλητής του κόσμου – η Wal-Mart – βαδίζει προσεκτικά προς την παγκόσμια πα-

ρουσία του” σχολιάζουν οι Govindarajan και Gupta (1998). 

Αναμφίβολα υπάρχει μεγάλη επιθυμία εκ μέρους των επιχειρήσεων να μεγιστοποιήσουν τα 

οφέλη από την τυποποίηση μέχρι την παγκοσμιοποίηση. Τα προφανή πλεονεκτήματα είναι 

η σύλληψη οικονομιών κλίμακας, τα μειωμένα κόστη ανά μονάδα προϊόντων / υπηρεσιών, 

οι μειωμένες απαιτήσεις σε κυκλοφορούν κεφάλαιο (εμπορεύματα, διοίκηση, μεταφορές), 

τα μειωμένα έξοδα marketing (διαφημίσεις, προώθηση, ευκολότερη διατήρηση και βελτί-
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ωση της ποιότητας των προϊόντων, οικονομία στις έρευνες). Μία χρήσιμη περιγραφή για το 

τι καθοδηγεί την παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων είναι η ακόλουθη: 

Η παγκοσμιοποίηση συντελείται επειδή ορισμένοι διευθυντές σε ορισμένες εταιρείες 

λαμβάνουν αποφάσεις που οδηγούν σε αυξημένες διασυνοριακές ροές κεφαλαίου, αγαθά 

και / ή τεχνογνωσία… Τέσσερις τάσεις βρίσκονται στον πυρήνα αυτών των εξελίξεων: 

(1) Όλο και περισσότερες χώρες ασπάζονται την ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς. 

(2) Το οικονομικό κέντρο βαρύτητας μετατοπίζεται από τις αναπτυγμένες στις αναπτυσσό-

μενες χώρες. 

(3) Η τεχνολογική πρόοδος βελτιώνει συνεχώς τις επικοινωνίες. 

(4) Το άνοιγμα των συνόρων σε εμπορικές, επενδυτικές και τεχνολογικές συναλλαγές όχι 

μόνο δημιουργεί νέες ευκαιρίες αγορών για τις εταιρείες αλλά και δίνει τη δυνατότητα 

στους ανταγωνιστές από το εξωτερικό να εισχωρήσουν στις ντόπιες αγορές (Govindarajan 

and Gupta, 1998).  

Μία ακόμη άποψη για την παγκοσμιοποίηση του διεθνούς marketing οδηγεί στην προσπά-

θεια να «ορίσουμε» κατηγορίες και βαθμούς παγκοσμιοποίησης: 

Πολλές εταιρείες σήμερα θέλουν απλώς μονάδες επιχειρήσεων που έχουν ηγετική στρατη-

γική θέση στις παγκόσμιες αγορές. Υπό μία παγκόσμια διοίκηση, η επιχείρηση αναθέτει 

ολόκληρη την παγκόσμια αγορά σε μία και μόνη μονάδα και δεν υποδιαιρεί πια την ευθύνη 

της αγοράς βάσει της χώρας ή της περιφέρειας. Αυτό το έχουν κάνει εταιρείες όπως οι ICI, 

Philips, Siemens, ABB, Novartis και GE (Jeannet, 1998). 

Σύμφωνα με τον van Mesdag (2000), οι παρατηρήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι το συλλογι-

κό μερίδιο των παγκόσμιων επιχειρήσεων στην αξία του παγκόσμιου εμπορίου θα συνεχί-

σει να μεγαλώνει. «Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτήν την εικασία. Αυτό που πρέπει να προ-

σέξουμε είναι η μεγάλη απόκλιση στην καταλληλότητά τους για μία παγκόσμια προσέγγι-

ση μεταξύ κατηγοριών προϊόντων /υπηρεσιών. Αποκλείεται η διεθνής τυποποίηση, ακόμη 

και η ελλιπής τυποποίηση, του μίγματος marketing για τα περισσότερα προϊόντα και υπη-

ρεσίες. Πρέπει να τονίσουμε ξανά ότι το εφικτό μιας τέτοιας τυποποίησης και ο βαθμός της 
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εξαρτώνται πρώτον και κυριότερο από το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που καλού-

μαστε να λάβουμε υπόψη» (van Mesdag, 2000). 

 

Τα οφέλη της Τυποποίησης 

Τα οφέλη που δημιουργεί μία στρατηγική παγκοσμιοποίησης είναι γνωστά και αναμφισβή-

τητα. Οι Buzzell (1968), Levitt (1983), Quelch and Hoff (1986), Boddewyn, Soehl and 

Picard (1986), and Jain (1989) είχαν ήδη τονίσει τα δυναμικά πλεονεκτήματα που μπορεί 

να έχει η παγκοσμιοποίηση του marketing. Οι υπέρμαχοι της προσέγγισης της τυποποίησης 

υποστηρίζουν ότι μία τέτοια στρατηγική μπορεί να προσφέρει μεταξύ άλλων: (α) σημαντι-

κές οικονομίες κλίμακας σε όλες τις δραστηριότητες προσθήκης αξίας, ιδιαίτερα στην έ-

ρευνα και την ανάπτυξη, την παραγωγή και το marketing, (β) την παρουσίαση μιας σταθε-

ρής επιχειρηματικής / εμπορικής εικόνας σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα υπό το φως της αυ-

ξανόμενης κινητικότητας των καταναλωτών ανά τον κόσμο, και (γ) ελαττωμένη διαχειρι-

στική πολυπλοκότητα λόγω καλύτερου συντονισμού και ελέγχου των διεθνών λειτουργιών 

(Levitt, 1983, Douglas and Craig, 1986, Yip, Loewe and Yoshino, 1988). 

Οι Lambin και Schuiling (2004), αναφέρουν ως οφέλη της τυποποίησης (α) τις οικονομίες 

κλίμακας, (β) το μοναδικό παγκοσμίως εμπορικό σήμα και (γ) την ταχύτητα στην αγορά. 

(α) Οικονομίες κλίμακας: Το πιο σημαντικό όφελος είναι σίγουρα η δυνατότητα δημιουρ-

γίας σημαντικών οικονομιών κλίμακας. Οι οικονομίες κλίμακας αναφέρονται στο φαινόμε-

νο της μείωσης του κόστους παραγωγής ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (unit cost) 

που παρατηρείται όταν η επιχείρηση αυξάνει την παραγωγή της. Το σπουδαιότερο όφελος 

για την επιχείρηση από την εμφάνιση των οικονομιών κλίμακας είναι ότι μπορεί, αν το επι-

θυμεί, να μειώσει την τιμή του προϊόντος της κατά το σύνολο ή μέρος της μείωσης του μο-

ναδιαίου κόστους παραγωγής χωρίς να μειωθεί το κέρδος που έχει ανά μονάδα προϊόντος 

που παράγει. Η μείωση της τιμής ωστόσο καθιστά το προϊόν της επιχείρησης φθηνότερο 

και επομένως πιο ελκυστικό για τους αγοραστές σε σχέση με τα ομοειδή προϊόντα του α-

νταγωνισμού. Συνεπώς η επίτευξη οικονομιών κλίμακας καθιστά τα προϊόντα της επιχεί-
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ρησης πιο ανταγωνιστικά με αποτέλεσμα την αύξηση πωλήσεων και τα κέρδη της επιχεί-

ρησης (Χατζηδημητρίου, 2003). 

Οικονομίες κλίμακας απαντώνται σε πολλούς τομείς του επιχειρηματικού συστήματος· 

στην Έρευνα και Ανάπτυξη συγκεντρώνοντας την έρευνα σε λίγες γεωγραφικές τοποθεσίες 

και σε έναν περιορισμένο αριθμό σειρών προϊόντων· στην κατασκευή συγκεντρώνοντας 

την παραγωγή σε περιορισμένο αριθμό εγκαταστάσεων σε λίγες χώρες ανά τον κόσμο· στις 

μεταφορές με την ανάπτυξη τυποποιημένων προϊόντων που θα προωθηθούν στις αγορές 

όλου του κόσμου· στο marketing τυποποιώντας το λειτουργικό marketing και ιδιαίτερα τη 

συσκευασία και τις επικοινωνίες. Οι περισσότερες διεθνείς εταιρείες έχουν ήδη αναδομή-

σει τις λειτουργίες τους ώστε να ωφεληθούν από αυτές τις οικονομίες κλίμακας (Jain, 

1989). 

(β) Ένα μοναδικό εμπορικό σήμα (brand name) παγκοσμίως: Άλλο μεγάλο όφελος είναι το 

πλεονέκτημα της δημιουργίας ενός μοναδικού εμπορικού σήματος και εμπορικής ταυτότη-

τας παγκοσμίως για την παγκόσμια εταιρεία. Οδηγεί σε σημαντική οικονομία στις επικοι-

νωνίες, στοχεύοντας στα ίδια τμήματα πελατών σε όλον τον κόσμο με την ίδια αντίληψη 

για το προϊόν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα αγαθά πολυτελείας και μόδας, για τα 

παγκόσμια προϊόντα τροφίμων αλλά και για τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (ηλεκτρονι-

κοί υπολογιστές, υψηλής τεχνολογίας τηλέφωνα, κ.λ.π.) που στοχεύουν σε διεθνή τμήματα 

πελατών. 

Βασικό αποτέλεσμα είναι το σημαντικά χαμηλότερο κόστος εισόδου στις νέες ξένες αγορές 

και η πιο εύκολη είσοδος της παγκοσμίου γνωστής επιχείρησης σε σχέση των μη ευρέως 

γνωστών επιχειρήσεων και εμπορικών σημάτων (Χατζηδημητρίου, 2003). 

(γ) Ταχύτητα στην αγορά: Ένα τρίτο όφελος είναι η ταχύτητα στην αγορά. Οι «παγκοσμιο-

ποιημένες» εταιρείες είναι πολύ πιο «κεντροποιημένες». Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να 

σχεδιάζουν και να οργανώνουν κεντρικά νέες παρουσιάσεις προϊόντων σε όλον τον κόσμο 

μέσα σε λιγότερο από ένα έτος. Αυτό δεν είναι δυνατό με έναν πολύ – εγχώριο διεθνή ορ-

γανισμό, όπου κάθε τοπικό υποκατάστημα έχει τη δύναμη της απόφασης για τις πολιτικές 

των προϊόντων ή του σήματος. Η «επικέντρωση» όλων των προσπαθειών Έρευνας και Α-
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νάπτυξης σε έναν περιορισμένο αριθμό καινοτομιών, ασκεί επίσης επίδραση στην ποιότητα 

και τα κόστη (Lambin and Schuiling, 2004). 

Πίνακας 5 

Η Επιτυχής Επέκταση του Σήματος της NIVEA 

Η ιστορία της NIVEA ξεκινά με την καινοτόμο ανακάλυψη του πρώτου γαλακτωματοποιητή από νερό 

σε λάδι (Eucerit). Το 1911, ο Carl Beiersdorf ξεκίνησε τη δημιουργία μίας κρέμας δέρματος με βάση 

αυτό το γαλάκτωμα. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου εισήχθη στην αγορά η πρώτη μακράς διαρκείας 

κρέμα δέρματος στον κόσμο, με το όνομα NIVEA από τη λατινική λέξη «nivius» που σημαίνει «χιονό-

λευκος». Σήμερα, το μπλε κουτί της κρέμας NIVEA είναι το πρώτο επώνυμο προϊόν περιποίησης δέρ-

ματος που πωλείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας πάντα το λογότυπο του μπλε κουτιού 

ως αναφορά θέσης, το εμπορικό σήμα της NIVEA περιλαμβάνει προϊόντα περιποίησης προσώπου, 

περιποίησης μαλλιών, ξυρίσματος, μπάνιου / ντους, φροντίδας μωρού και αντιηλιακής φροντίδας, που 

πωλούνται σε 140 χώρες. Μέσα από τις μεταπτώσεις σχεδόν ενός αιώνα αλλαγών, ένα πράγμα έχει 

μείνει ίδιο: NIVEA σημαίνει απαλή φροντίδα. Οι ειδικές γνώσεις δερματολογίας του Beiersdorf της 

επιτρέπουν να προσφέρει σταθερή υψηλή ποιότητα σε λογική τιμή, ώστε να σας φροντίζει καλά. 

Πηγή: Σε ανασκόπηση των Lambin and Schuiling, 2004 

Ο Vrontis (2003), σε ποιοτική ανάλυση έρευνας που διεξήγαγε παρουσιάζει τα οφέλη της 

τυποποίησης με σειρά σπουδαιότητας όπως αναφέρθηκε από τους ερωτώμενους, και δεί-

χνει ο παρακάτω πίνακας. 

Πίνακας 6 

 Οφέλη της τυποποίησης με σειρά σπουδαιότητας 

 Αιτίες κατά σειρά σπουδαιότητας Ποσοστό  
(%) 

1 Παγκόσμια ομοιομορφία και εικόνα 81 

2 Οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή, Έρευνα και Ανάπτυξη και προώθηση 75 

3 Συνεργιακές και μεταβιβάσιμες εμπειρίες και αποδοτικότητα 74 

4 Σταθερότητα με τον ευμετάβλητο καταναλωτή 52 

5 Ευκολότερος σχεδιασμός και έλεγχος 48 

6 Μείωση κόστους μετοχών 43 

Πηγή: Vrontis, 2003. 
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Όπως δείχνει, οι πιο σημαντικές αιτίες της τυποποίησης είναι η παγκόσμια ομοιομορφία 

και εικόνα, οι οικονομίες κλίμακας και οι συνεργιακές και μεταβιβάσιμες εμπειρίες. Η 

σταθερότητα με τους καταναλωτές, ο ευκολότερος σχεδιασμός και έλεγχος και η μείωση 

του κόστους των μετοχών είναι μικρότερης σημασίας. 

Η παγκόσμια ομοιομορφία και εικόνα είναι η πιο σημαντική αιτία που ωθεί τις πολυεθνικές 

εταιρίες προς την παγκόσμια τυποποίηση. Το 81% των εταιριών της έρευνας τη λαμβάνουν 

υπόψη όταν διασχίζουν τα εθνικά σύνορα. Η επιθυμία των εταιριών να προωθήσουν μία 

ομοιόμορφη εικόνα σε όλον τον κόσμο έχει οδηγήσει τις εταιρίες στο να λάβουν υπόψη 

την τυποποίηση των πρακτικών του διεθνούς marketing. 

 

Μειονεκτήματα της Τυποποίησης 

Είναι σαφές ότι τα οφέλη της τυποποίησης καθοδηγούνται κυρίως από την προσφορά και 

όχι από την αγορά. Υπάρχουν επίσης πολλά μειονεκτήματα και δεν μπορούμε να τα υποτι-

μήσουμε (Lambin and Schuiling, 2004). 

(α) Κεντροποίηση: Το πρώτο πιθανό μειονέκτημα είναι η αρνητική επίδραση της κεντρο-

ποίησης. Η κεντροποίηση μπορεί να επιταχύνει το ρυθμό της προώθησης βασικών 

προϊόντων σε παγκόσμια βάση αλλά μπορεί και να ελαττώσει το ρυθμό άλλων αποφά-

σεων του marketing. Οι πολύ αργές αντιδράσεις στις πράξεις των τοπικών ανταγωνι-

στών ή σε συγκεκριμένα προβλήματα τοπικών καταναλωτών μπορεί να είναι επικίνδυ-

νες. Ο λόγος μπορεί να είναι ότι σε έναν κεντροποιημένο οργανισμό υπάρχουν πάρα 

πολλά στρώματα μεταξύ των διευθυντών των τοπικών καταστημάτων και των διευθυ-

ντών marketing με βάση τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. 

(β) Έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στις τοπικές αγορές και χαμηλή ανταπόκριση: Το δεύτερο 

πιθανό μειονέκτημα είναι η έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στις τοπικές αγορές και η 

χαμηλή ανταπόκριση. Εφόσον οι περισσότερες πρωτοβουλίες και στρατηγικές 

marketing αναπτύσσονται στα κεντρικά γραφεία μιας Εταιρείας, οι διευθυντές 

marketing έχουν λιγότερες επαφές με τις τοπικές αγορές. Δεν αντιλαμβάνονται σωστά 

τα προβλήματα ή τις απόψεις των τοπικών καταναλωτών. Στόχος τους είναι να δημι-
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ουργήσουν πάνω στις ομοιότητες μεταξύ των αγορών και όχι πάνω σε αυτά που τις δι-

αφοροποιούν. Στο τέλος, υπάρχει έλλειψη γνώσεων για τους ντόπιους καταναλωτές. 

(γ) Κίνδυνος ανάπτυξης προϊόντων που δεν ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των καταναλω-

τών: Το τρίτο πιθανό μειονέκτημα είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης προϊόντων που δεν ευ-

θυγραμμίζονται με τις ανάγκες των καταναλωτών. Στόχος της τυποποίησης των προϊό-

ντων είναι να αναπτυχθούν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πλειοψη-

φίας των ανθρώπων σε παγκόσμια βάση. Έτσι, τα προϊόντα αναπτύσσονται με το χα-

μηλότερο κοινό παρονομαστή. Υπάρχει ο κίνδυνος στο τέλος οι καταναλωτές να μη 

μείνουν ικανοποιημένοι με το τυποποιημένο προϊόν. 

(δ) Διαχείριση κινδύνων: Ένας άλλος κρυφός κίνδυνος που δεν υπογραμμίζεται συχνά σχε-

τίζεται με τη διαχείριση κινδύνων. Ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων που αποτε-

λείται από μια πλειοψηφία παγκόσμιων σημάτων είναι πιο ευάλωτο. Καθώς ο κόσμος 

συνδέεται και διαπλέκεται περισσότερο με παγκόσμια μέσα όπως το Διαδίκτυο, ένα 

πρόβλημα που προκύπτει σε κάποια τοπική κοινωνία σχετικά με ένα παγκόσμιο σήμα 

γίνεται γρήγορα γνωστό και μπορεί να μεταδοθεί σε όλον τον κόσμο μέσα σε λίγες 

ώρες ή ακόμη και λεπτά. Ως εκ τούτου είναι πολύ πιο ριψοκίνδυνο οικονομικά για τα 

βασικά μεγέθη της εταιρείας. Εάν πάρουμε το παράδειγμα μιας μεγάλης πολυεθνικής 

εταιρείας στον τομέα των τροφίμων (βλέπε Πίνακα 7) ή τις φαρμακευτικές βιομηχανί-

ες, ένα πρόβλημα ποιότητας που προκύπτει σε ένα από τα παγκόσμια σήματά τους 

μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στα αποτελέσματα ολόκληρης της εταιρείας. 

 

Πίνακας 7 

Παγκόσμια Αγορά Σημαίνει Παγκόσμια Έκθεση σε Κίνδυνο 

Η Περίπτωση της Coca-Cola στην Ευρώπη 

Η Coca-Cola Co., μία από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις στον κόσμο, ανακάλυψε την προηγούμενη 

εβδομάδα ( 14 – 19 Ιουνίου 1999) πώς είναι να βρίσκεσαι στο άκρο των απωλειών της παγκοσμιο-

ποίησης. Ο γίγαντας των αναψυκτικών κλονίστηκε από έναν φόβο για την υγεία στην Ευρώπη, ο ο-

ποίος εξαπλώθηκε γρηγορότερα κι από ιό υπολογιστή. Ρυθμιστικές διατάξεις στο Βέλγιο, τη Γαλλία, 
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το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία κατέβασαν τα αναψυκτικά της εταιρείας από τα ράφια ύστερα 

από αναφορές για ακατάλληλη κόκα-κόλα. Και οι εκπρόσωποι τύπου της Coca-Cola, μετά από σύ-

ντομη επιμονή ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, άρχισαν με δυσκολία να προσφέρουν διαβεβαιώσεις και συγ-

γνώμες. Η αναστάτωση της Coca-Cola δείχνει ότι ακριβώς όπως τα κεφάλαια και η τεχνολογία κι-

νούνται στιγμιαία στην παγκόσμια οικονομία, το ίδιο συμβαίνει και με τα άσχημα νέα. Τα καταναλω-

τικά προβλήματα που ξεκινούν στο Βέλγιο μπορούν να κάνουν το γύρο του κόσμου – αμαυρώνοντας 

το πιο δυνατό εμπορικό σήμα του κόσμου, επηρεάζοντας ακόμη και την τιμή της μετοχής της στη 

Γουόλ Στριτ. Για τα υψηλόβαθμα εταιρικά στελέχη της Αμερικής με τις υψηλές αμοιβές  πρόκειται για 

την αντίθετη πλευρά της παγκοσμιοποίησης. Διότι, ακόμη και αν η τεχνολογική επανάσταση δίνει δύ-

ναμη στις εταιρείες, δίνει και νέα ισχύ στις ρυθμιστικές διατάξεις και στις καταναλωτικές ομάδες. Δεν 

υπάρχουν «τοπικά προβλήματα» πια, όπως δείχνει η εμπειρία της Coca-Cola. «Η αναγνώριση ενός 

παγκόσμιου εμπορικού σήματος έχει μία αχίλλειο πτέρνα», λέει ο υπέρμαχος των καταναλωτών Ralph 

Nader./…/. Τα ξεσπάσματα της προηγούμενης εβδομάδας δείχνουν ότι η αξία του σήματος της Coca-

Cola, που αναπτύχθηκε για πάνω από έναν αιώνα, μπορεί να κλονιστεί τόσο ξαφνικά και απρόβλεπτα 

όσο και το ταϊλανδέζικο μπατ ή η ινδονησιακή ρουπία. 

Πηγή: International Herald Tribune, 22 Ιουνίου 1999 

 

Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη περίπτωση Vioxx της φαρμακευτικής βιομη-

χανίας. 

Πίνακας 8 

Η περίπτωση Vioxx της φαρμακευτικής βιομηχανίας 

Το Σεπτέμβριο του 2004 η Merck ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει αμέσως από τις παγκόσμιες αγορές το 

πολυδιαφημιζόμενο προϊόν Vioxx. Ανακάλυψαν ότι το προϊόν – που κυκλοφόρησε το 1999 – προκα-

λούσε καρδιαγγειακά προβλήματα. Υπολογίζεται ότι προκάλεσε 150.000 καρδιακές προσβολές και 

27.785 θανάτους από την κυκλοφορία του. Δεν πρόκειται για απλό σκάνδαλο για τους ασθενείς, αλλά 

αντιπροσωπεύει και μία απώλεια, όπως εκτιμάται, της τάξεως των $50 δισεκατομμυρίων για τους 

μετόχους.  

Πηγή: Trends,  2 Δεκεμβρίου 2004 
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Ο Τύπος του Κλάδου και η Κατηγορία Προϊόντος στην έννοια της Τυποποίησης  

Υπάρχει ομοφωνία στη βιβλιογραφία όσον αφορά την ανάγκη να λάβουμε υπόψη το είδος 

του κλάδου και την κατηγορία του προϊόντος στο πλαίσιο της τυποποίησης του marketing. 

Για παράδειγμα, ο Walters (1986) συμπεραίνει ότι η τυποποίηση αφορά συγκεκριμένες πε-

ριπτώσεις και δεν είναι κατάλληλη σε όλα τα πλαίσια. Οι Boddewyn et al., (1986) υποστη-

ρίζουν επίσης ότι ο βαθμός της τυποποίησης ποικίλει ανάλογα με το είδος του προϊόντος, 

καθώς τα καταναλωτικά αγαθά μικρής διάρκειας είναι τα πιο δύσκολα να τυποποιηθούν 

λόγω των εθνικών προτιμήσεων και συνηθειών. Ισχυρίζονται ότι η παγκόσμια τυποποίηση 

είναι πιο εφικτή για τα βιομηχανικά προϊόντα απ’ ότι για τα καταναλωτικά προϊόντα επειδή 

οι αγοραστές επιχειρήσεων είναι πιο ορθολογικοί στην αγοραστική συμπεριφορά τους και 

η ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων είναι πιο ομοιογενής μεταξύ των αγορών (Boddewyn 

and Grosse, 1995). Παρομοίως, ο Jain (1989) έχει προτείνει ότι «τα βιομηχανικά και τα 

υψηλής τεχνολογίας προϊόντα είναι καταλληλότερα για τυποποίηση από τα καταναλωτικά 

προϊόντα». Γι’ αυτό, μπορεί να αναπτυχθεί ένα δυνατό επιχείρημα, ότι εάν η βιωσιμότητα 

της τυποποίησης πράγματι εξαρτάται από τις απρόοπτες εξελίξεις της βιομηχανίας και του 

είδους του προϊόντος, οι επιδράσεις τους μπορεί να πρέπει να ληφθούν υπόψη, ή να ελεγ-

χθούν, κατά την εξέταση της επίδρασης της τυποποίησης στην απόδοση. Συγκεκριμένα, 

μπορεί να διατυπωθεί ότι η παγκόσμια τυποποίηση έχει θετική επίδραση στην απόδοση στο 

πλαίσιο των βιομηχανικών, υψηλής τεχνολογίας προϊόντων. 

Παρ’ όλα αυτά, ο van Mesdag (2000) αναφέρει ότι όταν μιλάμε για παγκόσμιες στρατηγι-

κές, υπάρχει μία τάση να υποθέτουμε ότι η παγκόσμια προσέγγιση περιορίζεται σε πολύ 

μεγάλες εταιρίες και εμπορικά σήματα όπως η IBM, η Coca-Cola ή η Ford, ωστόσο αυτό 

δεν ισχύει. Η Iona Technology είναι μία εταιρία λογισμικού με πωλήσεις μερικών εκατο-

ντάδων εκατομμυρίων λιρών, η οποία ειδικεύεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα που κατέχει 

σήμερα το 60% της παγκόσμιας αγοράς. Η Iona πρέπει να είναι μία από τις πιο αμιγείς πα-

γκόσμιες εταιρείες που υπάρχουν. Μία άλλη εταιρία που δεν συγκαταλέγεται στους γίγα-

ντες του κόσμου (πωλήσεις το 1994 περίπου £1 δισεκατομμύριο – 72% από αυτά εκτός 

Ιταλίας) είναι η ιταλική Ferrero η οποία σκοπίμως υιοθέτησε μία στρατηγική παγκόσμιου 

marketing για προϊόντα όπως τα Mon Cheri, τα Ferrero Rocher, τα Kinder, τα Tic Tac και 
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τη Nutella. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ψυχή του marketing της επιχείρησης βρίσκεται στη 

Ferrero International SA, με έδρα όχι την Ιταλία αλλά το Λουξεμβούργο. Αυτό που κάνει 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την παγκόσμια προσέγγιση της Ferrero είναι ότι τα είδη ζαχαρο-

πλαστικής αποτελούν μία κατηγορία προϊόντων που δεν είναι εύκολο να διασχίσουν τα σύ-

νορα χωρίς ουσιαστική προσαρμογή. 

Το παράδειγμα της Procter & Gamble (Πίνακας 9) σκιαγραφεί ικανοποιητικά τους λόγους 

για τους οποίους μία εταιρεία υιοθετεί μία προσέγγιση τυποποιημένου marketing. Επίσης 

τονίζει τα πιθανά μειονεκτήματα που δημιουργεί μία τέτοια στρατηγική. 

 

Πίνακας 9 

Η Νέα στρατηγική παγκοσμιοποίησης της P&G 

Στα μέσα των δεκαετιών του 80 και του 90, η P&G ήταν ένας ισχυρός υπέρμαχος της παγκοσμιοποί-

ησης του marketing. Στόχος της ήταν να κερδίσει ανταγωνιστικό προβάδισμα στον κλάδο της όντας η 

πρώτη που θα καθοδηγήσει την παγκοσμιοποίηση. Δόθηκε προτεραιότητα στην ανάπτυξη μεγάλων 

παγκόσμιων εμπορικών σημάτων σε όλους τους τομείς των προϊόντων. Η ιδέα ήταν η ανάπτυξη τυ-

ποποιημένων σημάτων παγκοσμίως, με την ιδανικά ίδια τοποθέτηση και διαφήμιση παντού ώστε να 

γίνει σημαντική οικονομία σε όλους τους τομείς του επιχειρηματικού συστήματος. 

Για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό προϊόν-ηγέτης ‘Ariel’ κρίθηκε ως μη αρκετά παγκόσμιο. Στα τέλη του 

1999, η P&G οραματίστηκε να επιβάλει τη διαφήμιση του αμερικανικού ηγέτη ‘Tide’ επί του ‘Ariel’ 

στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι το Ariel είχε πάντοτε διαφορετική τοποθέτηση και διαφήμιση. Με-

ρικούς μήνες αργότερα, η ώθηση αυτή προς περισσότερη παγκοσμιοποίηση φτάνει σε μία καμπή, κα-

θώς τα αποτελέσματα της P&G δεν ήταν ικανοποιητικά. Η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι η υπερ-

παγκοσμιοποίηση υπήρξε επιζήμια στα αποτελέσματά της. Η εταιρεία κατάλαβε ότι δεν έδειξε ευαι-

σθησία απέναντι στις τοπικές αγορές. Τώρα, το νέο σλόγκαν της P&G είναι: «Οι καταναλωτές είναι 

το «αφεντικό». Και το παράδειγμα του Ariel είναι πολύ ενδιαφέρον: σήμερα στην Ευρώπη βρίσκονται 

στον αέρα οκτώ διαφορετικές διαφημιστικές καμπάνιες για το Ariel. Μερικές ευρωπαϊκές χώρες μά-

λιστα παρέκλιναν από την παραδοσιακή ευρωπαϊκή τοποθέτηση. Μερικά χρόνια νωρίτερα θα ήταν 

εντελώς αδύνατο να φανταστούμε αυτήν την κατάσταση. Οι αλλαγές αυτές βασίζονται σε μία σειρά 

δοκιμών ευρείας κλίμακας σε καταναλωτές, οι οποίες δείχνουν ότι παρά τα χρόνια τυποποίησης ενός 
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προϊόντος και μιας διαφήμισης, οι καταναλωτές έχουν διαφορετικά έθιμα και συνήθειες στις τοπικές 

αγορές. Το Ariel ανθεί σήμερα στην Ευρώπη. Η περίπτωση της P&G αποτελεί μία καλή περιγραφή 

των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης αλλά και των πιθανών μειονεκτημάτων της. 

Πηγή: Σε ανασκόπηση των Lambin and Schuiling, 2004 

 

3.2.2  Προσαρμογή: Σχολιασμός 

Οι υπέρμαχοι της προσέγγισης της προσαρμογής υποστηρίζουν ότι, παρά τις αυξανόμενες 

τάσεις παγκοσμιοποίησης, οι παραλλαγές μεταξύ των χωρών σε διαστάσεις όπως οι ανά-

γκες των καταναλωτών, οι συνθήκες χρήσης, η αγοραστική δύναμη, η εμπορική υποδομή, 

ο πολιτισμός και οι παραδόσεις, οι νόμοι και οι κανονισμοί, και η τεχνολογική ανάπτυξη 

εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλες, καθιστώντας έτσι αναγκαία την προσαρμογή της 

στρατηγικής marketing της εταιρείας  στις ιδιοσυγκρασιακές συνθήκες κάθε αλλοδαπής 

αγοράς (Terpstra and Sarathy, 2000). Συγκεκριμένα, κριτικάρουν την τυποποίηση στρατη-

γικής ως ένα νέο είδος «μυωπίας» του marketing, που αντιπροσωπεύει την υπεραπλού-

στευση της πραγματικότητας, και διαψεύδει την έννοια του marketing (Boddewyn, Soehl 

και Picard, 1986, Wind, 1986, Douglas and Wind, 1987). Τονίζουν επίσης το γεγονός ότι ο 

απώτερος στόχος της εταιρείας δεν είναι η μείωση του κόστους μέσα από την τυποποίηση, 

αλλά το μακροπρόθεσμο κέρδος μέσω υψηλότερων πωλήσεων που θα προκύψουν από την 

καλύτερη εκμετάλλευση των διαφορετικών καταναλωτικών αναγκών μεταξύ των χωρών 

(Onkvisit and Shaw, 1990, Rosen, 1990, Whitelock and Pimblett, 1997). Επιπλέον, υπο-

στηρίζουν ότι η έννοια της τυποποίησης αντιφάσκει με τη συμβατική σοφία του σύγχρονου 

marketing (Lemak and Arunthanes, 1997). Παρά τα πολλά επιχειρήματα υπέρ της αυξανό-

μενης καταναλωτικής ομοιογένειας, έχει υποστηριχτεί ότι οι καταναλωτές γίνονται βαθ-

μιαία πιο ποικίλοι και περίπλοκοι και δεν θέλουν απαραίτητα να αντικαταστήσουν την 

ποιότητα με την τιμή (Douglas and Wind, 1987). Η προσαρμογή των στρατηγικών 

marketing συστήνεται για το λόγο ότι το περιβάλλον του marketing διαφέρει από χώρα σε 

χώρα, κι έτσι μία σταθερή στρατηγική marketing που συλλαμβάνεται και αναπτύσσεται 

στις ΗΠΑ μπορεί στην πραγματικότητα να μην είναι κατάλληλη για τις συνθήκες κάθε άλ-

λης αγοράς (Ohmae, 1985, Vachani and Wells, 1989). 
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Τα Οφέλη της Προσαρμογής 

 (α) Ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της προσαρμογής είναι ότι στηρίζει μία εξα-

τομικευμένη προσέγγιση, επιτρέποντας στην εταιρεία να λάβει υπόψη τις διαφορετικές 

ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών (Cavusgil et al., 1993). 

(β) Μέσω της προσαρμογής, έχει υποστηριχθεί ότι οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά (Cavusgil et al., 1993). 

(γ) Επιπλέον, σύμφωνα με ορισμένους ακαδημαϊκούς, ο απώτερος στόχος μίας εταιρείας 

δεν πρέπει να είναι η μείωση του κόστους μέσω της τυποποίησης, αλλά το μακροπρό-

θεσμο κέρδος μέσω υψηλότερων πωλήσεων που θα προκύψουν από καλύτερη εκμετάλ-

λευση των διαφορετικών καταναλωτικών αναγκών μεταξύ των χωρών (Onkvisit and 

Shaw, 1990, Rosen, 1990, Whitelock and Pimblett, 1997, σε ανασκόπηση των Theo-

dosiou and Leonidou, 2003).  

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο Vrontis (2003) εξετάζoνται οι λόγοι που 

αναγκάζουν τους ειδικούς marketing να προσαρμόζουν τις τακτικές του διεθνούς 

marketing και τους παρουσιάζονται κατά σειρά σπουδαιότητας σύμφωνα με τους ερωτηθέ-

ντες. Οι λόγοι που οδηγούν σε προσαρμογή και το επίπεδο σπουδαιότητάς τους απεικονί-

ζεται στον Πίνακα 10. Τα ποσοστά στη δεξιά στήλη του πίνακα αντιπροσωπεύουν το επί-

πεδο της σπουδαιότητας που συνδέεται με κάθε λόγο / αιτία. 

 

Πίνακας 10 

Λόγοι για την Προσαρμογή και Επίπεδο Σπουδαιότητάς τους 

 Λόγοι κατά σειρά σπουδαιότητας Ποσοστό  
% 

1 Κουλτούρα 93 
2 Ανάπτυξη αγοράς 87 
3 Ανταγωνισμός 84 
4 Νόμοι 82 
5 Οικονομικές διαφορές 78 
6 Διαφορές στις αντιλήψεις των καταναλωτών 71 
7 Πολιτικό περιβάλλον 53 
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8 Επίπεδο ομοιομορφίας πελατών 49 
9 Υποδομές marketing 44 

10 Διαφορές σε φυσικές συνθήκες 39 
Πηγή: Vrontis, 1999 

. 

Όπως απεικονίζεται, οι πιο σημαντικοί λόγοι που οδηγούν τις πολυεθνικές εταιρείες στην 

τακτική της διεθνούς προσαρμογής είναι ο πολιτισμός, η ανάπτυξη της αγοράς, ο ανταγω-

νισμός, οι νόμοι, οι οικονομικές διαφορές και οι διαφορές στις αντιλήψεις των καταναλω-

τών. Οι υπόλοιποι τέσσερις λόγοι που ερευνήθηκαν ήταν μικρότερης σημασίας. 

 

Μειονεκτήματα της Προσαρμογής 

Όσον αφορά στις αρνητικές επιπτώσεις ή αδύνατα σημεία της στρατηγικής της προσαρμο-

γής, ουσιαστικά αυτά προκύπτουν ως απώλεια των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών – 

ωφελειών που επιφέρει η στρατηγική της τυποποίησης. Δηλαδή, με τη στρατηγική της 

προσαρμογής δεν επιτυγχάνονται: 

• Οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή, την Έρευνα και Ανάπτυξη και στην Προώθηση 

• Η ενιαία εικόνα της εταιρείας και των προϊόντων 

• Ευκολία στο σχεδιασμό και στον έλεγχο 

• Μείωση του κόστους των αποθεμάτων 

 

3.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την Τυποποίηση και την Προσαρμογή 

3.3.1 Εισαγωγή 

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς και επιχειρήματα για τις επιλογές στρατηγικής 

marketing, προκύπτει η ανάγκη για μία ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τις α-

ποφάσεις της διοίκησης για τυποποίηση ή προσαρμογή της στρατηγικής διεθνούς 

marketing μίας εταιρείας σε μία συγκεκριμένη αλλοδαπή αγορά. 
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Αν και ορισμένες φορές ένας μεγάλος αριθμός αυτών των παραγόντων υποστηρίζεται ότι 

παίζει σημαντικό ρόλο σε κάποιες όψεις της στρατηγικής marketing (Buzzell, 1968, Pa-

pavasiliou and Stathakopoulos, 1997, Rau and Preble, 1987, Jain, 1989), μόνο μία μικρή 

υποομάδα των έχει εξεταστεί εμπειρικά. Επίσης έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ανάπτυξης 

μεγάλων διαγραμμάτων ταξινόμησης αυτών των παραγόντων (Jain, 1989, Ozsomer, Bodur 

and Cavusgil, 1991, Cavusgil, Zou and Naidu, 1993, Johnson and Arunthanes, 1995), τα 

οποία, για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ενοποιήθηκαν σε περιβαλλοντικά, αγοράς, 

πελατών, ανταγωνισμού, προϊόντων / κλάδου, οργανωτικά και διαχειριστικά. 

Το 1989, ο Jain ανέπτυξε το πρώτο εννοιολογικό πλαίσιο για τον έλεγχο της τυποποίησης 

των προγραμμάτων marketing. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα marketing είναι μία λει-

τουργία πέντε παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις της τυποποίησης. Κάθε απόφα-

ση αντιστοιχεί σε ορισμένη περίπτωση και αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη αγορά – στό-

χο, τους γεωγραφικούς και οικονομικούς παράγοντές της, καθώς και στην ανάπτυξη της 

αγοράς, τις συνθήκες της αγοράς και σε ανταγωνιστικούς παράγοντες. Οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, δηλ, φυσικά, νομικά, πολιτικά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα marketing, εί-

ναι εξίσου σημαντικοί. Επιπλέον, δεν αρκεί να αποφασίζουμε για την τυποποίηση του 

marketing χωρίς να λάβουμε υπόψη το προϊόν. Το είδος του προϊόντος και η θέση του πρέ-

πει να ληφθούν υπόψη. Ακόμη, οργανωτικοί παράγοντες, όπως ο επιχειρηματικός προσανα-

τολισμός, η σχέση κεντρικής διοίκησης – υποκαταστημάτων, και η ανάθεση αρμοδιοτήτων 

είναι πολύτιμοι καθώς δημιουργούν συνθήκες για την επιτυχή εφαρμογή μιας τυποποιημέ-

νης στρατηγικής (Whitelock and Pimblett, 1997, Chung, 2003). 

Τέλος, ο Jain (1989) ισχυρίζεται ότι οι αποφάσεις για την τυποποίηση πρέπει να βασίζονται 

στα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία περιλαμβάνουν την οικονομική απόδοση, το α-

νταγωνιστικό προβάδισμα και άλλες όψεις της επιχείρησης. Το 2000, με βάση το πλαίσιο 

του Jain, ο Schuh έκανε μία περιγραφή για να εξηγήσει το βαθμό της τυποποίησης του 

marketing για εταιρείες της ΕΕ. Ο συγγραφέας κατέταξε τους παράγοντες του Jain σε τρεις 

ομάδες – εξωτερικούς παράγοντες, εσωτερικούς παράγοντες και αποφάσεις στρατηγικού 

marketing – που δείχνουν την επιρροή τους στη διαδικασία τυποποίησης του προγράμμα-

τος marketing. 
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Οι εξωτερικοί παράγοντες αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών της ΕΕ, 

τα οποία μπορούμε να δούμε μέσα από την πρόοδο της διαδικασίας μετάβασης, του αντι-

ληπτού επιχειρηματικού κινδύνου για την περιοχή, της ευκολίας εισχώρησης στην αγορά, 

της «ποιότητας» της αγοράς – στόχου, δηλ, του μεγέθους της, των ανταγωνιστών κ.λ.π. και 

της κατάστασης της υποδομής του marketing. Οι εσωτερικοί παράγοντες σχετίζονται με 

όψεις της επιχείρησης όπως οι επιχειρηματικοί στόχοι και κουλτούρα, ο διεθνής προσανα-

τολισμός, η φύση του προϊόντος, η οικονομική απόδοση και η οργανωτική δομή. Για απο-

φάσεις στρατηγικού marketing, ο Schuh (2000) δήλωσε ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν κά-

τι περισσότερο από ιδέες μίγματος marketing για την προσαρμογή στις τοπικές αγορές. Η 

επιλογή της αγοράς – στόχου, οι στόχοι του marketing, ο συγχρονισμός και η μέθοδος ει-

σχώρησης στην αγορά σχετίζονται στενά με τις αποφάσεις για το μίγμα marketing και επη-

ρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές. 

Περαιτέρω, οι Cavusgil και Zou (1994) προσφέρουν ένα εννοιολογικό πλαίσιο για εξαγω-

γική στρατηγική marketing και απόδοση, το οποίο βασίζεται στην αρχή της συν-

ευθυγράμμισης. Εδώ, υιοθετούν τη θεωρητική προοπτική και την αρχή του παραδείγματος 

του στρατηγικού περιβάλλοντος, που έχει τα θεμέλιά της στο πλαίσιο απόδοσης δομής – 

διεξαγωγής των οργανισμών. Συνεπώς, η αρχή δηλώνει ότι το ταίριασμα μεταξύ της στρα-

τηγικής και των οργανωτικών χαρακτηριστικών και του γύρω, ή εξωτερικού περιβάλλο-

ντος, έχει σημαντικά θετικές συνέπειες για την απόδοση της εταιρείας. 

Σημειώνοντας την έλλειψη εμπειρικών ερευνών επί του θέματος, διεξήχθη μία πρόσφατη 

μελέτη για την «επισκόπηση, αφομοίωση και αξιολόγηση των εμπειρικών ερευνών επί του 

περιεχομένου και των αλληλεπιδράσεων των στοιχείων ενός απλοποιημένου προτύπου για 

την τυποποίηση / προσαρμογή της στρατηγική διεθνούς marketing» (Cavusgil and Zou, 

1994, Jain, 1989, αναφέρεται στους Theodosiou and Leonidou, 2003). 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται από τους Theodosiou και Leonidou (2003) οι παράγοντες 

καθώς και η επίδρασή τους, - σημαντική (Σ) ή μη σημαντική  (ΜΣ) – πάνω σε κάθε στοι-

χείο της στρατηγικής διεθνούς marketing, ενώ μία λεπτομερέστερη ανάλυση παρουσιάζε-

ται πιο κάτω. 

 

Σαπουντζή, A., 2007, «Τυποποιημένο έναντι Τοπικά Προσαρμοσμένου Διεθνές Marketing», Διπλωματική Εργασία  MBA 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
67



Πίνακας 11α

Προφίλ εμπειρικών μελετών πάνω στην τυποποίηση έναντι της  προσαρμογής του διεθνούς 

marketing 
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Περιβαλλοντικοί παράγο- 
ντες - - - - ΜΣ ΜΣ ΜΣ - Σ - - ΜΣ - - ΜΣ 

Οικονομικοί - - - - Σ ΣΣ ΣΜΣ Σ - - Σ - - - - 
Κοινωνικοπολιτιστικοί - ΜΣ - - - Σ - - - - - - - - - 
Πολιτικοί- Νομικοί Σ ΣΜΣ - - - - ΜΣ ΜΣ - - ΣΜΣ - - - - 
Φυσικοί - ΜΣ - - - - - - - - Σ - - - - 
Χαρακτη ριστικά αγοράς - - - - ΜΣ ΜΣ ΜΣ - Σ - - ΜΣ - - ΜΣ 
Υποδομές marketing - ΣΜΣ - - - - - - - - ΜΣ - - - - 
Διαθεσιμότητα 
μέσων διαφήμισης ΜΣ - - - - - - - - - - - - - - 

Υποδομή διανομής Σ - - - - - - - - - ΜΣ - - - - 
Μέγεθος ΜΣ ΜΣ - - ΜΣ ΣΜΣ ΜΣ ΜΣ - Σ ΜΣ - ΜΣ - - 
Πελατειακά θέματα - - - - Σ Σ Σ - Σ - - Σ - - Σ 
Χαρακτηριστικά / συ-
μπεριφορά ΣΣ - - - - - - - - - Σ - - - - 

Γούστα / προτιμήσεις Σ ΜΣ - - - - - - - - - - - - - 
Μοτίβα χρήσης ΜΣ - - - - - - - - - - - - - - 
Ανταγωνισμός - - - - - - - - - - - - - - - 
Δομή / Φύση Σ ΜΣ - - ΜΣ ΜΣ ΜΣ - ΜΣ - ΜΣ ΜΣ - - Σ 
Ένταση - ΣΜΣ - - - - Σ Σ - - - - - - - 
Προϊόν / Κλάδος - - - - - - - - - - - - - - - 
Είδος προϊόντος ΣΣ ΣΣ - - ΜΣ ΜΣ ΣΣ ΣΜΣ - ΜΣ - - ΜΣ - - 
Τεχνολογικός προσα-
νατολισμός κλάδου Σ Σ - - - - Σ Σ - - - - - - - 

Στάδιο κύκλου ζωής του 
προϊόντος Σ ΜΣ - - Σ Σ Σ - Σ - Σ Σ - - Σ 

Οργανωτικοί παράγοντες - - - - - - - - - - - - - - - 
Εθνικότητα μητρικής 
εταιρίας ΣΜΣ Σ ΣΜΣ - - - - - - - ΜΣ - - - - 

Φύση ιδιοκτησίας Σ - - - ΜΣ ΜΣ ΜΣ - ΜΣ - - ΜΣ - - ΜΣ 
Διεθνής εμπειρία - Σ - - - - Σ Σ - - - - - - - 
Θέση μεριδίου αγοράς ΣΜΣ ΜΣ - - ΜΣ ΜΣ ΜΣ - ΜΣ - ΜΣ ΜΣ - - Σ 
 Παράγοντες 
Management - - - - - - - - - - - - - - - 

Κεντροποίηση της λήψης 
αποφάσεων Σ - ΣΜΣ ΜΣ - Σ ΜΣ - ΜΣ - - - - ΜΣ ΜΣ 

Εταιρικός προσανατολι-
σμός - - - - ΜΣ ΜΣ ΜΣ - ΜΣ - - ΜΣ - - ΜΣ 

ΜΣ: Μη σημαντική συσχέτιση με 90% διάστημα εμπιστοσύνης, Σ: Σημαντική συσχέτιση με 90% διάστημα εμπιστοσύνης 

Πηγή: Theodosiou and Leonidou, International Business Review 12 (2003), pp. 141-171 
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Πίνακας 11β 

Προφίλ εμπειρικών μελετών πάνω στην τυποποίηση έναντι της προσαρμογής της στρατηγι-

κής διεθνούς marketing. 
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ντες - ΜΣ - Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ - ΜΣ Σ Σ 

Οικονομικοί - - - - - - - - - - - - - - - 
Κοινωνικοπολιτιστικοί - - - - - - - - - - - - - - - 
Πολιτικοί- Νομικοί - - ΣΜΣ - Σ - ΜΣ - - - - ΜΣ - - - 
Φυσικοί - - ΜΣ - - - - - - - - ΜΣ - - - 
Χαρακτηριστικά αγοράς - ΜΣ - Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ - ΜΣ Σ Σ 
Υποδομή marketing - - ΜΣ - - - - - - - - ΜΣ - - - 
Διαθεσιμότητα 
μέσων διαφήμισης - - - - - - - - - - - - - - - 

Υποδομή διανομής - - - - - - - - - - - - - - - 
Μέγεθος ΜΣ - - Σ Σ Σ Σ Σ Σ ΜΣ - - ΜΣ ΜΣ Σ 
Πελατειακά θέματα - Σ - Σ Σ Σ ΜΣ ΜΣ Σ Σ ΜΣ - Σ Σ Σ 
Χαρακτηριστικά / συ-
μπεριφορά - - - - - - - - - - - - - - - 

Γούστα / προτιμήσεις - - - - - - - - - - - - - - - 
Μοτίβα χρήσης - - - - - - - - - - - - - - - 
Ανταγωνισμός - - - - - - - - - - - - - - - 
Δομή / Φύση - ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ Σ 
Ένταση - - - - Σ - Σ - - - - - - - - 
Προϊόν / Κλάδος - - - - - - - - - - - - - - - 
Είδος προϊόντος ΜΣ - - - ΣΣ ΜΣ - Σ ΜΣ Σ - - ΜΣ ΜΣ ΜΣ 
Τεχνολογικός προσανα-
τολισμός κλάδου - - - - Σ - Σ - - - - - - - - 

Στάδιο κύκλου ζωής 
του προϊόντος - Σ - Σ Σ ΣΜΣ ΜΣ - Σ Σ ΜΣ - Σ Σ Σ 

Οργανωτικοί παράγοντες - - - - - - - - - - - - - - - 
Εθνικότητα μητρικής 
εταιρίας - - ΜΣ - Σ Σ ΜΣ - - - - ΜΣ - - - 
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Διεθνής εμπειρία - - - - Σ - Σ - - - - - - - - 
Θέση μεριδίου αγοράς - ΜΣ Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ Σ 
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Management - - - - - - - - - - - - - - - 

Κεντροποίηση της λήψης 
αποφάσεων - ΜΣ - Σ ΣΜΣ ΣΜΣ ΜΣ

ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ - - - ΜΣ ΜΣ 

Εταιρικός προσανατολι-
σμός - ΜΣ - ΣΣ Σ Σ Σ ΜΣ ΜΣ Σ Σ - Σ ΜΣ ΜΣ 

ΜΣ: Μη σημαντική συσχέτιση με 90% διάστημα εμπιστοσύνης, Σ: Σημαντική συσχέτιση με 90% διάστημα εμπιστοσύνης 

Πηγή: Theodosiou and Leonidou, International Business Review 12 (2003), pp. 141-171 
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Με βάση το πλαίσιο του Jain (1989) και των Cavusgil και Zou (1994), οι Theodosiou και 

Leonidou (2003) προτείνουν μία σχέση που περιλαμβάνει μία αιτιώδη ροή από τη δομή της 

αγοράς που οδηγεί στην απόδοση (Alashban et al., 2002) (Σχήμα 1). Εντόπισαν τους παρά-

γοντες που επηρεάζουν την απόφαση τυποποίησης ή προσαρμογής της στρατηγικής διε-

θνούς marketing μιας εταιρείας σε μία συγκεκριμένη αγορά, στους οποίους περιλαμβάνο-

νται: περιβαλλοντικοί παράγοντες, χαρακτηριστικά της αγοράς, πελατειακά θέματα, αντα-

γωνισμός, προϊόν και κλάδος, οργανωτικοί παράγοντες και διαχειριστικοί παράγοντες. 

Η σημασία που δίνεται στην κατανόηση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ των εσωτερικών και 

εξωτερικών χαρακτηριστικών, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε συνδυασμό με 

την έλλειψη ενός σταθερού θεωρητικού μοντέλου, καθιστά αναγκαία μία κάποια ευελιξία 

εκ μέρους της ερμηνείας των υπαρχόντων μοντέλων επί του θέματος. Λόγω της σημασίας 

της επιλογής του πιο κατάλληλου μοντέλου για χρήση ως βάσης της ανάλυσης, έχει καθο-

ριστεί ότι η ακρίβεια, η συνάφεια και ο συγχρονισμός αποτελούν βασικές προϋποθέσεις 

της επιλογής. Η εφαρμογή αυτών των μεταβλητών στην αξιολόγηση της βιβλιογραφίας έ-

δειξε ότι λίγα άρθρα εναρμονίζονται με αυτό το κριτήριο.  

Ωστόσο, επειδή η έρευνα των Theodosiou και Leonidou (2003) αξιολογεί την εμπειρική 

έρευνα επί του θέματος, εκτός του ότι δημοσιεύτηκε σχετικά πρόσφατα, δείχνει ότι είναι 

ιδανική για το σκοπό μας. Επιπλέον, το γεγονός ότι εξειδικεύονται στο θέμα και ότι έχουν 

δημοσιεύσει ένα μεγάλο αριθμό παρατιθέμενων άρθρων, μας κάνει να πιστεύουμε ότι η 

έρευνά τους είναι αξιόπιστη και έγκυρη ώστε να βασιστεί σε αυτήν η παρούσα μελέτη. 

Όπως μπορούμε να δούμε από το Σχήμα 1, η διατύπωση της στρατηγικής διεθνούς 

marketing μίας εταιρείας επηρεάζεται από διαφόρους εσωτερικούς και εξωτερικούς παρά-

γοντες. Επιπλέον, το μοντέλο δείχνει ότι υπάρχει και μία σχέση μεταξύ της στρατηγικής 

και της απόδοσης, με βάση ορισμένους παράγοντες. 

Παρακάτω θα αναλύσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατύπωση της στρατηγι-

κής marketing μίας εταιρείας, ξεκινώντας πρώτα με τους εξωτερικούς παράγοντες, συνεχί-

ζοντας με τους εσωτερικούς παράγοντες και τελειώνοντας με μία αναφορά στην επίδραση 

της απόδοσης. 
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Με βάση το προτεινόμενο μοντέλο των Theodosiou και Leonidou (2003), στο τέλος αυτού 

του κεφαλαίου θα αναφερθούν κάποιοι επιπλέον παράγοντες, οι οποίοι έχει ερευνηθεί ότι 

επηρεάζουν τις αποφάσεις της στρατηγικής τυποποίησης / προσαρμογής. 

 

Σχήμα 1 

Εννοιολογικό Μοντέλο της Τυποποίησης / Προσαρμογής της Στρατηγικής Διεθνούς 

Marketing 
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3.3.2 Εξωτερικοί Παράγοντες 

3.3.2.1. Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

Οι ακαδημαϊκοί έχουν υποστηρίξει ότι αυτοί οι παράγοντες είναι ορισμένοι από τους πιο 

σημαντικούς για την απόφαση τυποποίησης ή προσαρμογής, απλώς επειδή αυτοί οι παρά-

γοντες μπορούν να καταστήσουν αδύνατη την εφαρμογή μίας ορισμένης στρατηγικής. 

Παλιές μελέτες έχουν επισημάνει ότι ο βαθμός της τυποποίησης σχετίζεται σημαντικά με 

το βαθμό των ομοιοτήτων του περιβάλλοντος marketing των αποδεκτριών χωρών 

(Sorenson and Wiechmann, 1975, Quelch and Hoff, 1986, Ozsomer et al., 1991). Στη βι-

βλιογραφία, ο όρος «περιβαλλοντικοί παράγοντες marketing» χρησιμοποιείται συχνά για 

να αντιπροσωπεύσει αυτούς τους παράγοντες  που συνδέονται εξωτερικά με μία αποδέ-

κτρια χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, νομοθετικής, οικονομικής υποδομής της 

και της υποδομής marketing, του ανταγωνιστικού και κοινωνικο-πολιτιστικού περιβάλλο-

ντος (Jain, 2001, Whitelock and Pimblett, 1997, Shoham, 1999). Ο όρος «περιβαλλοντικοί 

παράγοντες marketing» έχει έννοια αντίστοιχη με τον όρο «εξωτερικοί περιβαλλοντικοί 

παράγοντες».  

Όταν αναφέρουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι Theodosiou και Leonidou (2003) 

εννοούν την οικονομική, κοινωνικοπολιτιστική, πολιτική – νομική και φυσική κατάσταση 

των ξένων αγορών, που έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση στις λειτουργίες των διεθνών επι-

χειρήσεων. Οι παράγοντες αυτοί δε μπορούν να επηρεαστούν από την εταιρεία, και αποτε-

λούν συχνά το λόγο για τον οποίο οι εταιρείες δεν μπορούν να τυποποιήσουν πλήρως τις 

προσφορές διεθνών προϊόντων (Douglas and Wind, 1987, αναφέρεται στους Theodosiou 

and Leonidou, 2003). Οι περιορισμοί της γλώσσας αποτελούν ένα παράδειγμα τέτοιου πα-

ράγοντα. 

Ευλόγως, δεν υπάρχουν ούτε δύο αγορές που να είναι όμοιες μεταξύ τους και μπορούμε να 

φανταστούμε ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες θα καθορίσουν δυναμικά το είδος και τη 

μορφή της στρατηγικής που μπορεί, ή πρέπει να εφαρμόσει μία εταιρεία ώστε να λειτουρ-

γήσει σ’ αυτήν την αγορά. Από αυτήν την άποψη, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες θα επη-

ρεάσουν περισσότερο τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά μιας στρατηγικής απ’ ότι τα προαι-
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ρετικά. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί πως τα στοιχεία της στρατηγικής διεθνούς marketing 

που επηρεάζονται περισσότερο από περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι το προϊόν και η 

τιμή. 

Μαζί με αυτά, οι Theodosiou και Leonidou (2003) θεωρούν ότι η εμπειρική έρευνα δεν 

υποστηρίζει την παραδοσιακή αντίληψη ότι το περιβάλλον είναι ο πιο σημαντικός οδηγός 

πίσω από τις διαφοροποιήσεις της στρατηγικής marketing, αν και η βιβλιογραφία βρίθει 

από διαβεβαιώσεις ότι τα διαφορετικά περιβάλλοντα marketing είναι σημαντικά για τον 

καθορισμό της καταλληλότητας και βιωσιμότητας των στρατηγικών marketing. 

 

Πολιτικό και Νομοθετικό Περιβάλλον 

Προηγούμενες μελέτες που αφορούν την ΕΕ (Boddewyn and Hansen, 1977, Boddewyn et 

al., 1986, Boddewyn and Grosse, 1995, Hildebrand, 1994) έχουν υποστηρίξει ότι οι κανο-

νισμοί των εθνικών κυβερνήσεων έχουν σημαντική επίδραση στην επιλογή της στρατηγι-

κής τυποποίησης. Για πάνω από τρεις δεκαετίες μελετών, οι Boddewyn και Hansen (1977),  

Boddewyn et al., (1986), Boddewyn και Grosse (1995), έχουν αναγνωρίσει ότι οι εθνικοί 

κανονισμοί και νομοθεσία αποτελούν σημαντικό περιορισμό στην υιοθέτηση στρατηγικής 

marketing των εταιρειών των ΗΠΑ. 

Στη μελέτη τους για τις λειτουργίες των πολυεθνικών εταιρειών των ΗΠΑ, οι Sorenson και 

Wiechmann (1975) διαπίστωσαν επίσης ότι οι εταιρείες που λειτουργούν σε χώρες που έ-

χουν παρόμοιες νομοθεσίες για το marketing είναι πιθανότερο να επιλέξουν μία στρατηγι-

κή τυποποίησης όλων των αγορών. Το πολιτικό περιβάλλον δείχνει την παρέμβαση των 

αποδεκτριών κυβερνήσεων στη ρύθμιση των λειτουργιών των ξένων εταιρειών στις χώρες 

τους. Έχει αναφερθεί ότι συχνά οι εταιρείες πρέπει να αλλάζουν τις λειτουργίες, πολιτικές 

και στρατηγικές τους στις ξένες χώρες ως αποτέλεσμα πολιτικών παρεμβάσεων (Jain, 

1989, Vernon, 1971). 
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Οικονομική Ανάπτυξη 

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι μία στρατηγική τυποποίησης είναι πιο πρακτική για 

αγορές που βρίσκονται σε ίδια στάδια οικονομικής ανάπτυξης (Buzzell, 1968, Hill and 

Still, 1984, Jain, 1989, Papavasiliou and Stathakopoulos, 1997). Η συνθήκη αυτή είναι ι-

διαίτερα σημαντική για τη λειτουργία στο σενάριο των διεθνών αγορών, καθώς οι εταιρείες 

λειτουργούν σε μία ομάδα ξένων αποδεκτριών αγορών ταυτόχρονα (Sorenson and 

Wiechmann, 1975). Οι κάτοικοι χωρών με παρόμοιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης είναι 

πιθανότερο να έχουν κοινή καταναλωτική ζήτηση, μοτίβο τρόπου ζωής και αγοραστική 

δύναμη (Whitelock and Rey, 1998, Jain, 1989). Τα κοινά σε αυτούς τους τομείς είναι πιθα-

νό να παρέχουν μία βάση για την εφαρμογή στρατηγικών τυποποίησης των διεθνών αγο-

ρών. Έχει αναφερθεί ότι χώρες με παρόμοιες οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβάνουν 

έθνη του ΟΟΣΑ (Jain, 1989) και τη βιομηχανική τριάδα (Ohmae, 1985). 

 

Πολιτιστικό Περιβάλλον 

Η επίδραση του πολιτιστικού περιβάλλοντος στην επιλογή προγράμματος τυποποιημένου 

marketing αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία. Οι Hill και Still (1984) έχουν υποστηρίξει 

ότι παράγοντες όπως ο γραμματισμός των καταναλωτών, το μορφωτικό επίπεδο, τα κοινω-

νικοπολιτιστικά έθιμα και ταμπού είναι σημαντικά για την επιλογή των στρατηγικών τυπο-

ποίησης / προσαρμογής του marketing. Οι Papavasiliou και Stathakopoulos (1997), μεταξύ 

άλλων (Boote, 1982, Mueller, 1991) υποστήριξαν επίσης τη θεωρία ότι μία στρατηγική τυ-

ποποιημένης διαφήμισης είναι λειτουργική μόνον όταν το πολιτιστικό περιβάλλον μεταξύ 

των χωρών είναι παρόμοιο. Σύμφωνα με τον El Kahal (1994), «η άγνοια των πολιτιστικών 

διαφορών δεν είναι μόνο θλιβερή, αλλά και αποτυχία για τις επιχειρήσεις». Η άγνοια των 

πολιτιστικών διαφορών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μία εταιρεία. Για παρά-

δειγμα, η εταιρική εικόνα της «EuroDisney» έπασχε αρχικά λόγω της έλλειψης ευαισθησί-

ας των στελεχών της απέναντι στο γαλλικό λαό. Το προσωπικό της «Disney» θεωρήθηκε 

αυθάδες και αυταρχικό. Σύμφωνα με τους Gumbel και Turner (1994), η απάντηση σε ο-

ποιαδήποτε αμφιβολία ή υπόδειξη ήταν η ίδια, «Κάνετε ό,τι σας λέμε, γιατί εμείς ξέρουμε 

καλύτερα». Για ένα λαό περήφανο και εύθικτο όπως οι Γάλλοι, η στάση αυτή της αμερικα-

Σαπουντζή, A., 2007, «Τυποποιημένο έναντι Τοπικά Προσαρμοσμένου Διεθνές Marketing», Διπλωματική Εργασία  MBA 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
74



νικής εταιρείας προκάλεσε δυσαρέσκεια που οδήγησε σε σχεδιαστικές και λειτουργικές 

δυσκολίες για την εταιρεία. 

 

3.3.2.2. Χαρακτηριστικά της Αγοράς 

Ο ορισμός αυτός προτείνεται για να περιγράψει την ανάπτυξη και κατάσταση των ξένων 

αγορών, που καθορίζουν τα επίπεδα της πιθανής ζήτησης καθώς και την ικανότητα των 

εταιρειών να ενισχύουν και να εξυπηρετούν αυτή τη ζήτηση. Η υποδομή του marketing, η 

διαθεσιμότητα των διαφημιστικών μέσων, η δομή της διανομής και το μέγεθος της αγοράς 

είναι μεταβλητές που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς (Theodosiou and Leoni-

dou, 2003). 

Οι Cavusgil και Zou (1994) υποστηρίζουν ότι «οι συνθήκες στις ξένες αγορές δίνουν ευ-

καιρίες αλλά και θέτουν απειλές» για τις εταιρείες. Η ιδέα ότι οι αγορές είναι διαφορετικές 

ενισχύει την υποστήριξη για λήψη υπόψη της επίδρασης των χαρακτηριστικών των αγο-

ρών. Στη βιβλιογραφία γενικότερα έχει υποστηριχτεί ότι οι ομοιότητες μεταξύ εγχώριων 

και αποδεκτριών αγορών, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την απόδοση και το κόστος του 

marketing, την υποδομή της διαφήμισης και της διανομής, αποτελούν ισχυρά κίνητρα για 

την τυποποίηση της στρατηγικής διεθνούς marketing μιας εταιρείας. 

Έχει προταθεί ότι οι αποφάσεις διεθνούς marketing επηρεάζονται από την υποδομή του 

marketing μιας αποδέκτριας χώρας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των μέσων 

και της υποδομής της διανομής (Akaah, 1991). Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι η στρατηγική 

τυποποίησης είναι πιθανότερο να επιτύχει εάν η βασική υποδομή marketing μεταξύ της 

αρχικής και της αποδέκτριας χώρας είναι παρόμοια (Jain, 1989, Papavasiliou and Statha-

kopoulos, 1997). Η επίδραση της υποδομής του marketing είναι επίσης εμφανής στο σενά-

ριο των διεθνών αγορών. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ο βαθμός της στρατηγικής τυπο-

ποίησης είναι πιθανό να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την κάλυψη των προωθητι-

κών υποδομών μεταξύ των αγορών (Baalbaki and Malhotra, 1993, Sorenson and 

Wiechmann, 1975, Whitelock and Rey, 1998). 
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Τα προωθητικά στοιχεία, περισσότερο από τα άλλα συστατικά της στρατηγικής διεθνούς 

marketing μίας εταιρείας, επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά της αγοράς καθώς παρέ-

χουν ή περιορίζουν τα μέσα για το πώς μπορεί να προωθήσει μία εταιρεία. Οι ερευνητές 

έχουν υποστηρίξει ότι το μέγεθος της αγοράς ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στις προωθητι-

κές πλευρές της στρατηγικής marketing μίας εταιρείας, με περισσότερη προσαρμογή στις 

μεγαλύτερες αγορές απ’ ό,τι στις μικρότερες. Το κίνητρο γι’ αυτό είναι ότι οι μεγαλύτερες 

αγορές μπορούν να φέρουν μεγαλύτερες πωλήσεις που θα αντισταθμίσουν το κόστος της 

προσαρμογής των προϊόντων (Theodosiou and Leonidou, 2003).  

 

3.3.2.3. Θέματα που σχετίζονται με τον Πελάτη 

Τα πελατειακά θέματα επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά / συμπεριφορά, γούστα / προτι-

μήσεις και στα μοτίβα των συνηθειών των πελατών των ξένων αγορών (Theodosiou and 

Leonidou, 2003). Όπως αναφέρθηκε, η επιτυχία ή αποτυχία της στρατηγικής διεθνούς 

marketing μίας εταιρείας, εκτός από τη δημιουργία ανταγωνιστικού προβαδίσματος, σχετί-

ζεται στενά με την ικανότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών – στόχων. 

Εύλογα, μία εταιρεία δεν μπορεί να επιζήσει σε καμία αγορά χωρίς πελάτες. Μάλιστα, οι 

Theodosiou και Leonidou (2003) διαπίστωσαν ότι τα πελατειακά θέματα επηρεάζουν ση-

μαντικά κάθε στοιχείο της στρατηγικής διεθνούς marketing μίας εταιρείας. 

Η υποστήριξη υπέρ της τυποποιημένης στρατηγικής διεθνούς marketing σημειώθηκε όταν 

ήταν μεγάλες οι καταναλωτικές ομοιότητες στις αγορές (Theodosiou and Leonidou, 2003).  

Τα πορίσματα αυτά δηλώνουν ότι όταν ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των καταναλωτών 

διαφόρων αγορών είναι μεγαλύτερος από τις διαφορές, πρέπει να χρησιμοποιείται μία τυ-

ποποιημένη στρατηγική marketing· διαφορετικά μία προσαρμοσμένη στρατηγική θα μπο-

ρούσε εύλογα να είναι πιο επωφελής. 

Σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη αναφορά χρήσιμο θα ήταν να λάβουμε ως παρά-

δειγμα την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές ακαδημαϊκές μελέτες έχουν εστιάσει 

ιδιαιτέρως στον παράγοντα της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή. Τα πορίσματα που σχετί-

ζονται με αυτόν τον παράγοντα, ωστόσο, δεν είναι πειστικά. Οι περισσότερες προηγούμε-
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νες μελέτες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές είναι πιθανό να επιδεικνύουν διαφορετική συ-

μπεριφορά, ενώ τα πορίσματα μεταγενέστερων μελετών που αφορούν την περιοχή της ΕΕ 

τείνουν να δείχνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι Diamantopoulos et al., 

(1995) και o Whitelock (1987) έχουν υποστηρίξει ότι η Ευρώπη είναι απίθανο να έχει ο-

μοιόμορφη καταναλωτική συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά, πρόσφατες μελέτες όπως 

εκείνες των Leeflang και van Raaij (1995) και Ganesh (1998) έχουν δείξει ότι η συμπερι-

φορά των καταναλωτών στην ΕΕ είναι περισσότερο συγκλίνουσα παρά αποκλίνουσα. Ό-

πως έχουν δείξει παλαιότερες έρευνες, η στρατηγική τυποποίησης είναι πιο αποτελεσματι-

κή όταν οι πελάτες, και όχι οι χώρες, αποτελούν τη βάση αναγνώρισης των τμημάτων που 

θα εξυπηρετηθούν (Jain, 1989, Akaah, 1991). Έτσι, φαίνεται λογικό να υποθέτουμε ότι η 

διεθνής καταναλωτική συμπεριφορά μέσα στις αγορές των χωρών της ΕΕ είναι σημαντική 

για την επιλογή της στρατηγικής τυποποίησης της διεθνούς αγοράς. Οι Boddewyn και 

Hansen (1977), Boddewyn et al., (1986), Boddewyn και Grosse (1995) αναγνώρισαν ότι οι 

διαφορές στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι βασικό εμπόδιο για την υιοθέτηση της 

στρατηγικής τυποποίησης των διεθνών αγορών. Οι Theodosiou και Leonidou (2003) έχουν 

επίσης υποστηρίξει ότι οι ομοιότητες μεταξύ των χωρών στο προφίλ των καταναλωτών 

σχετίζονται σημαντικά με το βαθμό της στρατηγικής τυποποίησης. Εν περιλήψει, μία ο-

μοιόμορφη καταναλωτική συμπεριφορά είναι λίγο απίθανο να υπάρξει και οι παράγοντες 

που σχετίζονται με τον καταναλωτή είναι πιθανό να έχουν επίδραση στην επιλογή της 

στρατηγικής τυποποίησης marketing της εταιρείας. 

 

3.3.2.4. Ο Ανταγωνισμός 

Ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει την ανταγωνιστική δομή (δηλ., μονοπωλιακή έναντι 

ολιγοπωλιακής), την ανταγωνιστική φύση (δηλ., τιμή έναντι ποιότητας), και το επίπεδο της 

ανταγωνιστικής έντασης (δηλ., ήπιο έναντι έντονου) των ξένων αγορών (Theodosiou and 

Leonidou, 2003). 

Αναμφίβολα, ο ανταγωνισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τις λειτουργί-

ες μίας εταιρείας, καθώς καθορίζει τη σύνθεση της αγοράς. Στο σημερινό επιχειρηματικό 

περιβάλλον οι εταιρείες δεν έχουν απλώς να ανταγωνιστούν τους ντόπιους αλλά και τους 
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διεθνείς ανταγωνιστές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Έτσι, η ένταση του 

ανταγωνισμού έχει αυξηθεί. Για το λόγο αυτό οι παράγοντες αυτοί εύλογα θα επηρεάσουν 

το βαθμό της τυποποίησης ή της προσαρμογής όλων των στοιχείων της στρατηγικής διε-

θνούς marketing μίας εταιρείας· το προϊόν μίας εταιρείας πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα 

με αυτό των ανταγωνιστών· η τιμή πρέπει να είναι ανταγωνιστική· το μέρος μπορεί να κα-

θορίζεται από την παρουσία ή τη δύναμη των ανταγωνιστών στην αγορά· και η προώθηση 

πρέπει να είναι η τοποθέτηση ή η μετάδοση των προσφορών μίας εταιρείας απέναντι από 

εκείνες των ανταγωνιστών. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν εντοπίσει ότι η ανομοιότητα των ανταγωνιστικών περιβαλ-

λόντων αποτελεί περιορισμό για την εφαρμογή της στρατηγικής τυποποίησης (Jain, 1989, 

Walters, 1986). Οι περισσότερες υπάρχουσες μελέτες συμφωνούν ότι ο ανταγωνισμός των 

ευρωπαϊκών εταιρειών είναι πιθανό να έχει σημαντική επίδραση στην επιλογή της στρατη-

γικής τυποποίησης (Boddewyn and Hansen, 1977, Boddewyn et al., 1986, Boddewyn and 

Grosse, 1995). Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει 

πως μόνον ένα επιλεγμένο στοιχείο του ανταγωνισμού (π.χ. το μερίδιο αγοράς) ασκεί επί-

δραση στην επιλογή της στρατηγικής τυποποίησης των διεθνών αγορών (Sorenson and 

Wiechmann, 1975). 

Σταθμίζοντας τη σημασία αυτού του παράγοντα, οι έρευνες δείχνουν ότι σε αντίθεση με 

την άποψη ότι οι εταιρείες θεωρούν τον αριθμό των ανταγωνιστών, την προέλευσή τους, 

την προσέγγιση και τη θέση, σημαντικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων στρατηγικής, οι 

μελέτες έδειξαν ότι δεν ήταν σημαντικός. Κατ’ αυτήν την έννοια, η δομή και η φύση του 

ανταγωνισμού, για την πλειοψηφία των μελετών, δεν είχε σημαντική επίδραση στις απο-

φάσεις τυποποίησης ή προσαρμογής. Από την άλλη πλευρά, η ένταση του ανταγωνισμού 

ήταν θετικά σημαντική για τον επηρεασμό των αποφάσεων προσαρμογής, όπως τα θέματα 

προϊόντων και προώθησης της στρατηγικής διεθνούς marketing μιας εταιρείας, ως μέσο 

ανάπτυξης στρατηγικού πλεονεκτήματος απέναντι στους ανταγωνιστές (Theodosiou and 

Leonidou, 2003). 
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3.3.2.5. Προϊόν και Κλάδος 

Οι έρευνες έχουν αξιολογήσει τις στρατηγικές τυποποίησης και προσαρμογής του 

marketing όσον αφορά τα είδη των προϊόντων και της βιομηχανίας, ταξινομώντας τα είτε 

ως καταναλωτικά είτε ως βιομηχανικά προϊόντα. Υπό αυτό το πρίσμα υπάρχουν παράγο-

ντες όπως ο τεχνολογικός προσανατολισμός της βιομηχανίας (δηλ. τεχνολογικά εντατικός 

ή «παλαιάς γραμμής») και το στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος (δηλ. πρώιμο ή όψι-

μο) (Theodosiou and Leonidou, 2003). 

Όσον αφορά στον παράγοντα προϊόν, η βιβλιογραφία δείχνει ότι ο κύκλος ζωής του προϊό-

ντος θεωρείται ότι επηρεάζει σημαντικά σχεδόν κάθε στοιχείο της στρατηγικής marketing 

μίας εταιρείας, υπονοώντας ‘σκέψη’ κατά τη διατύπωση μιας στρατηγικής marketing 

(Theodosiou and Leonidou, 2003). Έχει ενδιαφέρον το ότι υποστηρίχθηκε ακόμη πως οι 

εταιρείες υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του 

προϊόντος, ως μέσο κάλυψης στόχων ανάπτυξης και κέρδους (Jones and Hill, 1988). 

Έχει υποστηριχθεί ότι όταν ένα προϊόν βρίσκεται στο ίδιο στάδιο του κύκλου ζωής του, σε 

διαφορετικές αγορές, πρέπει να εφαρμόζεται μία τυποποιημένη στρατηγική marketing 

(Cavusgil et al., 1993, Johnson and Arunthanes, 1995). Εύλογα, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι 

εταιρείες μπορούν να αποκομίσουν οικονομίες κλίμακας, μέσω της τυποποίησης όλων των 

όψεων της στρατηγικής διεθνούς marketing. 

Μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι το marketing για καταναλωτικά προϊόντα είναι πιθανότερο 

να προσαρμοστεί, ενώ το marketing για βιομηχανικά προϊόντα είναι πιθανότερο να τυπο-

ποιηθεί (Boddewyn et al., 1986, Papavasiliou and Stathakopoulos, 1997, Theodosiou and 

Leonidou, 2003). Μεταξύ των καταναλωτικών αγαθών, τα μη διαρκή απαιτούν συχνά με-

γαλύτερη εξατομίκευση από τα διαρκή επειδή σχετίζονται περισσότερο με τα εγχώρια γού-

στα, συνήθειες και έθιμα (Whitelock, 1987). Παλαιότερες μελέτες δεν έχουν επικεντρωθεί 

στην εξέταση των στρατηγικών marketing που χρησιμοποιούν οι παροχείς υπηρεσιών 

(Boddewyn and Grosse, 1995, Chen and Wong, 2003). Ορισμένες εννοιολογικές μελέτες 

έχουν δείξει ότι οι υπηρεσίες είναι πιθανότερο να προσαρμοστούν, λόγω των μοναδικών 

χαρακτηριστικών τους (άυλες, αλλοιώσιμες, αδιάσπαστες και ετερογενείς) (Berry, 1980, 

Fletcher and Brown, 2002, Terpstra και Sarathy, 2000), απ’ ότι τα υλικά αγαθά. Η πρόταση 
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αυτή υποστηρίζεται από ορισμένες εμπειρικές μελέτες (π.χ., Patterson and Cicic, 1995, 

Nicoulaud, 1989). 

Μπορεί να υποστηριχτεί ότι ορισμένες βιομηχανίες επιτρέπουν μεγαλύτερο βαθμό τυπο-

ποίησης από άλλες. Για παράδειγμα, οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι είναι πιο εφικτό να τυ-

ποποιήσουμε βιομηχανικά αγαθά σε αντίθεση με τα καταναλωτικά αγαθά, που είναι πιθα-

νότερο να προσαρμοστούν (Jain, 1989). Έτσι, φαίνεται πιθανό το είδος της βιομηχανίας να 

επηρεάζει το βαθμό τυποποίησης ή προσαρμογής όταν διατυπώνουμε μία αρχική στρατη-

γική διεθνούς marketing. 

 

3.3.3 Εσωτερικοί Παράγοντες 

3.3.3.1. Οργανωτικοί Παράγοντες 

Ενώ οι παράγοντες που αναφέραμε προηγουμένως αποτελούνται από στοιχεία του εξωτε-

ρικού περιβάλλοντος, οι οργανωτικοί παράγοντες περιλαμβάνουν εσωτερικά χαρακτηρι-

στικά που επηρεάζουν το βαθμό της τυποποίησης και προσαρμογής της στρατηγικής διε-

θνούς marketing. Σε αυτό, οι ακαδημαϊκοί τονίζουν το ρόλο της εθνικότητας της μητρικής 

εταιρείας, τη φύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εταιρείας, το επίπεδο διεθνούς ε-

μπειρίας της εταιρείας, καθώς και τη θέση του μεριδίου της ξένης αγοράς.  

Εύλογα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εθνικότητα μίας εταιρείας και η φύση και το ιδιο-

κτησιακό καθεστώς της έχουν επίδραση στο βαθμό της τυποποίησης ή προσαρμογής όλων 

των στοιχείων της στρατηγικής διεθνούς marketing της εταιρείας, όπως είναι αναμενόμενο 

να επηρεάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεών της. Ωστόσο, οι έρευνες έχουν δι-

απιστώσει ότι αυτή η επίδραση περιορίζεται, με την εθνικότητα της εταιρείας να επηρεάζει 

περιστασιακά μόνο ορισμένες αποφάσεις για τα προϊόντα και τη διαφήμιση. 

Όπως δείξαμε σε προηγούμενα κεφάλαια, τα δύο βασικά στοιχεία της στρατηγικής τυπο-

ποίησης marketing είναι: ο προγραμματισμός marketing· και η διαδικασία marketing. Τα 

υπάρχοντα πορίσματα για το πώς οι οργανωτικοί παράγοντες, όπως το μέγεθος της εται-

ρείας, επηρεάζουν την επιλογή αυτών των δύο βασικών στοιχείων, είναι μπερδεμένα. Από 

τη μία πλευρά, οι εταιρείες μεγάλου μεγέθους φαίνεται ότι είναι πιθανότερο να υιοθετούν 
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προσαρμοσμένα προγράμματα marketing (Jain, 2001). Αυτό μάλλον σχετίζεται με το με-

γάλο επίπεδο δέσμευσης οικονομικών πόρων που απαιτείται από τις εταιρείες (Whitelock 

and Pimblett, 1997). Μία διαδικασία παγκόσμιου marketing μπορεί να βοηθήσει τις εται-

ρείες να διατηρήσουν τη σταθερή εικόνα της επιχείρησης / εμπορικού τους σήματος καθώς 

και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις αγορές των χωρών όπου λειτουργούν 

(Douglas and Craig, 1986, Sorenson and Wiechmann, 1975). Ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες 

θεωρείται πιθανότερο να υιοθετούν μία διαδικασία τυποποιημένου marketing (Sorenson 

and Wiechmann, 1975). 

Παρομοίως, μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο τρόπος που επιλέγει μία εταιρεία για να ει-

σχωρήσει σε μία αγορά μπορεί να έχει επίδραση στην επιλογή τυποποίησης διεθνούς 

marketing (Rau and Preble, 1987). Έχει αναφερθεί ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το 

ίδιο είδος τρόπου εισχώρησης στις αγορές όταν λειτουργούν στα πλαίσια του σεναρίου των 

διεθνών αγορών, είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν ένα τυποποιημένο πρόγραμμα (Rau and 

Preble, 1987). Για παράδειγμα, προηγούμενες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι εταιρείες 

που υιοθετούν μεθόδους εξαγωγής είναι πιθανότερο να επιλέξουν να εισχωρήσουν στις α-

γορές των χωρών που μπορούν να αποδεχθούν τα τυποποιημένα προϊόντα τους (Terpstra 

and Sarathy, 2000, Kacker, 1975, Root, 1994). Στις προηγούμενες μελέτες χρησιμοποιού-

νται συχνά πολλοί χαρακτηρισμοί αντί του όρου «προϊόντα». Αυτοί περιλαμβάνουν τη συ-

σκευασία, το σχεδιασμό, την τοποθέτηση και τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με ένα 

προϊόν ή υπηρεσία (π.χ., Akaah, 1991, Whitelock, 1987).  

Σε αντίθεση με τα πορίσματα που σχετίζονται με το μέγεθος μιας εταιρείας και τους τρό-

πους εισχώρησης στην αγορά, τα αποτελέσματα που αφορούν την επίδραση της εμπειρίας 

στις διεθνείς επιχειρήσεις στην επιλογή της τυποποίησης είναι λιγότερο πειστικά (Theo-

dosiou and Leonidou, 2003, Cavusgil et al., 1993). Στο σενάριο εντόπιου – αποδέκτη, ο 

παράγοντας αυτός θεωρείται ότι σχετίζεται θετικά με την επιλογή προσαρμογών των στοι-

χείων του προγράμματος marketing (Cavusgil et al., 1993). Στο σενάριο των διεθνών αγο-

ρών, θεωρείται πιθανότερο να σχετίζεται με την επιλογή της στρατηγικής τυποποίησης. Για 

παράδειγμα, σε μία μελέτη για λειτουργίες επιχειρήσεων στις μεγαλύτερες αγορές της Κί-

νας, διαπιστώθηκε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες με μεγάλη εμπειρία στις διεθνείς επιχειρή-
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σεις είναι πιθανό να υιοθετήσουν ένα πρόγραμμα τυποποιημένου marketing (Chung, 2003). 

Παρομοίως, οι εταιρείες των ΗΠΑ θεωρήθηκε ότι είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν μία 

διαδικασία τυποποιημένου marketing όταν λειτουργούν στην περιοχή της ΕΕ (Sorenson 

and Wiechmann, 1975). Εν συντομία, όσον αφορά την επίδραση της εμπειρίας στις διεθνείς 

επιχειρήσεις στη βιβλιογραφία έχουν προκύψει μικτά αποτελέσματα. 

 

3.3.3.2. Συμπεριφορά Διαχείρισης και Διοίκησης 

Η ‘διαχειριστική’ συμπεριφορά απέναντι στις διεθνείς λειτουργίες περιλαμβάνει το  βαθμό 

κεντροποίησης της λήψης αποφάσεων (δηλ., κεντροποιημένες έναντι μη κεντροποιημένων) 

και τον εταιρικό προσανατολισμό (δηλ., την έκταση της προθυμίας της διοίκησης να προ-

σαρμόσει ξένες προοπτικές). Όσον αφορά στο πρώτο, η βασική υπόθεση ότι είναι πιθανό-

τερο να ακολουθηθεί μία τυποποίηση στρατηγικής marketing όταν η λήψη αποφάσεων ε-

λέγχεται κεντρικά από τα κεντρικά γραφεία, εξετάστηκε σε δύο μελέτες, αποφέροντας α-

ντίθετα αποτελέσματα: ενώ οι Ozsomer, Bodur και Cavusgil (1991) υποστήριξαν αυτή τη 

συσχέτιση, οι Quester και Conduit (1996) δεν διαπίστωσαν καμία σημαντική σχέση εξετά-

ζοντας τα περισσότερα στοιχεία της στρατηγικής marketing. Η βιβλιογραφία σημειώνει τη 

σημασία του προσανατολισμού της λήψης αποφάσεων των εταιρειών. Μία από τις έρευνες 

επί του θέματος που αναφέρονται συνέχεια είναι το έργο του Perlmutter (1969). Σ’ αυτό 

δηλώνει ότι οι εταιρείες μπορούν να έχουν τέσσερις διαφορετικούς προσανατολισμούς 

(Πίνακας 2, Κεφάλαιο 2). 

Μία εταιρεία με εθνοκεντρικό προσανατολισμό λειτουργεί στις ξένες αγορές αυστηρά βά-

σει του τι είναι καλύτερο για τη ντόπια αγορά ή τις ντόπιες λειτουργίες, και όχι τι είναι κα-

λύτερο για την ξένη αγορά. Αυτά τα είδη εταιρειών διεξάγουν περιορισμένες έρευνες των 

ξένων αγορών και αντ’ αυτού εφαρμόζουν στις ξένες αγορές πολιτικές, στρατηγικές και 

διαδικασίες προσανατολισμένες στη ντόπια αγορά, με ελάχιστες προσαρμογές (Perlmutter, 

1969). 

Όσον αφορά στον πολυκεντρικό προσανατολισμό, οι μάνατζερ έχουν αναγνωρίσει τη ση-

μασία των ξένων αγορών και σχεδιάζουν τις λειτουργίες τους με βάση αυτό που είναι κα-
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λύτερο για κάθε αγορά (Albaum and Tse, 2001). Από αυτήν την άποψη, οι προσπάθειες 

εντοπισμού και ικανοποίησης των τοπικών αναγκών και επιθυμιών αποτελούν βασικές επι-

ταγές που παρέχουν ισχυρά κίνητρα για πλήρη τροποποίηση των προϊόντων ή την ανάπτυ-

ξη μιας ξεχωριστής σειράς προϊόντων για τις αντίστοιχες ξένες αγορές (Wind et al., 1973). 

Επιπλέον, επειδή τα σχέδια στρατηγικού marketing διατυπώνονται συνήθως στις αποδέ-

κτριες αγορές και δεν αφομοιώνονται παγκόσμια, οι εταιρείες αυτές δεν αγωνίζονται για τα 

οφέλη που επιτυγχάνονται με τις οικονομίες κλίμακας μέσω των λειτουργιών της παραγω-

γής (Lemak and Arunthanes, 1997). 

Όταν οι εταιρείες έχουν περιφεριοκεντρικούς και γεωκεντρικούς προσανατολισμούς θεω-

ρούν τις περιφέρειες και τον κόσμο πιθανές αγορές, αγνοώντας τα εθνικά σύνορα. Όπου ο 

πρώτος προσανατολισμός αναγνωρίζει περιφερειακά κοινά στοιχεία και οδηγεί στο σχεδι-

ασμό περιφερειακών στρατηγικών (Wind et al., 1973), ο δεύτερος είναι το άλλο άκρο στην 

κλίμακα των προσανατολισμών, με τις εταιρείες να σχεδιάζουν τις λειτουργίες τους για να 

εκπληρώσουν παγκόσμιους στόχους (Albaum and Tse, 2001). Κάποιοι ερευνητές υποστη-

ρίζουν ότι οι εταιρείες που ακολουθούν αυτούς τους προσανατολισμούς τείνουν να αγωνί-

ζονται για μία θέση στην αγορά ως παραγωγοί χαμηλού κόστους και υπεύθυνοι marketing, 

μέσα από παγκόσμιες (δηλ., τυποποιημένες) προσφορές, απλώς με επιφανειακή προσαρμο-

γή (Lemak and Arunthanes, 1997, Perlmutter, 1969, Wind et al., 1973). Υπό αυτήν την έν-

νοια, και σε αντίθεση με τον πολυκεντρικό προσανατολισμό, οι εταιρείες αυτές αγωνίζο-

νται για τα οφέλη που επιτυγχάνονται με τις οικονομίες κλίμακας επενδύοντας σε μεγάλο 

βαθμό στην ανάπτυξη των διαδικασιών κατασκευής για να αυξήσουν την αξία ανά μονάδα 

(Lemak and Arunthanes, 1997). Εύλογα, όσο και αν αυτοί οι προσανατολισμοί αποτελούν 

διαχειριστικούς παράγοντες, μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε έναν οργανισμό, ως σύ-

νολο, καθώς συνήθως οι μάνατζερ διατυπώνουν, εφαρμόζουν και κατευθύνουν τον προσα-

νατολισμό μιας εταιρείας. 

Οι Theodosiou και Leonidou (2003) διαπίστωσαν ότι ο βαθμός της τυποποίησης των προ-

ωθητικών στοιχείων επηρεάζεται σημαντικά από τον εταιρικό προσανατολισμό της εται-

ρείας· η τυποποίηση της στρατηγικής προϊόντος, τιμολόγησης και διανομής δεν επηρεά-

στηκαν (Akaah, 1991, αναφέρεται στους Theodosiou and Leonidou, 2003). Εξίσου ενδια-
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φέρουσα ήταν η θετική σχέση μεταξύ προσαρμογής της διαφήμισης και του πολιτιστικού 

προσανατολισμού των μάνατζερ, όπου μελέτη (Kanso, 1992, αναφέρεται από τους Theo-

dosiou and Leonidou, 2003) έδειξε ότι οι πολιτιστικά προσανατολισμένοι μάνατζερ ήταν 

πιθανότερο να προσαρμόσουν τη διαφήμιση από τους μη ευαίσθητους πολιτιστικά. 

 

3.3.4 Η Επίδραση της Επίδοσης 

Εφόσον η «βελτίωση της επίδοσης βρίσκεται στην καρδιά του στρατηγικού μάνατζμεντ» 

(Venkatraman and Ramanujam, 1986), ο τελικός σκοπός των προτύπων του στρατηγικού 

μάνατζμεντ είναι να εξηγήσει την οργανωτική επίδοση. Οι Cameron και Whetten (1983) 

έχουν υποστηρίξει τη σημασία της μελέτης της επιχειρηματικής απόδοσης σε θεωρητική, 

εμπειρική και διαχειριστική βάση (Ginsberg  and Venkatraman, 1985, Schendel and Hofer, 

1979). 

Σύμφωνα με τους Venkatraman και Ramanujam (1986), η απόδοση μπορεί να μελετηθεί σε 

τρία επίπεδα: στο στενό επίπεδο της οικονομικής απόδοσης, ή σε ευρύτερο επίπεδο της οι-

κονομικής και λειτουργικής (μη οικονομικής) απόδοσης, ή στο γενικότερο επίπεδο της γε-

νικής οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Η οικονομική απόδοση περιλαμβάνει την αύξηση 

των πωλήσεων και του κέρδους, ενώ η οργανωτική (μη οικονομική) απόδοση περιλαμβάνει 

το μερίδιο αγοράς, την παρουσίαση νέων προϊόντων και την τεχνολογική αποτελεσματικό-

τητα που βελτιώνουν την οικονομική απόδοση μιας εταιρείας (Venkatraman and 

Ramanujam, 1986). Τέλος, η απόδοση όσον αφορά τη γενική οργανωτική αποτελεσματικό-

τητα αξιολογείται περιλαμβάνοντας τους πολλούς και συχνά συγκρουόμενους στόχους ό-

λων των οργανωτικών συμμετόχων (Cameron and Whetten, 1983). Ωστόσο, λόγω της δυ-

σκολίας του απεργατισμού και της επεξήγησης της γενικής οργανωτικής αποτελεσματικό-

τητας, οι περισσότερες μελέτες στρατηγικής επικεντρώνονται στην επιχειρηματική απόδο-

ση στο ήπια ευρύ επίπεδο της οικονομικής και λειτουργικής απόδοσης (Venkatraman and 

Ramanujam, 1986).  

Ως βασική πρόταση στη βιβλιογραφία, πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι η στρατηγική διε-

θνούς marketing των εταιρειών έχει σημαντικά θετική επίδραση στη διεθνή τους απόδοση 
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(Hout et al., 1982, Jain, 1989, Levitt, 1983, Ohmae, 1989, Yip, 1995, Zou and Cavusgil, 

1996, αναφέρεται στους Zou and Cavusgil, 2002). Στο ίδιο ύφος, οι Samiee και Roth 

(1992) διατυπώνουν τη σημασία του οικονομικού οφέλους δηλώνοντας ότι η επιδίωξη της 

παγκόσμιας τυποποίησης θεωρείται γενικά κατάλληλη μόνον στο βαθμό που έχει θετική επί-

δραση στην οικονομική απόδοση. 

Ωστόσο, η οικονομική απόδοση είναι μόνο μία πλευρά της απόδοσης και η απόφαση τυπο-

ποίησης ή προσαρμογής των στρατηγικών marketing πρέπει να βασίζεται στα οικονομικά 

αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής απόδοσης και του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Jain, 1989). Έτσι, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μίας στρατηγικής, η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι σημαντικά σχετική όχι μόνο για την κατάσταση της 

εταιρείας αλλά εξίσου και για τα συμπεριφορικά οφέλη της (Jain, 1989, αναφέρεται στους 

Theodosiou and Leonidou, 2003). Από αυτήν την άποψη, τα αποτελέσματα πρέπει να βλέ-

πουν πέρα από τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν, κυρίως όμως περιλαμ-

βάνουν μία ευρύτερη αξιολόγηση που εμπεριέχει την κατάσταση και την αλλαγή του οικο-

νομικού, συμπεριφορικού και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Εύλογα, η απόδοση μία εταιρείας ή η αλλαγή στην απόδοσή της πιθανό να έχει μεγάλη ε-

πίδραση στην απόφαση τυποποίησης ή προσαρμογής της στρατηγικής διεθνούς marketing. 

Η απόδοση μπορεί να υπολογιστεί πάνω σε όλα τα στοιχεία της στρατηγικής marketing, 

και ως τέτοια φαίνεται φυσικό να υποθέσουμε ότι η επιλογή της τυποποίησης ή της προ-

σαρμογής θα επηρεαστεί από την επιτυχία ή αποτυχία μίας επιλεγμένης στρατηγικής. Επί-

σης η απόδοση εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής πληροφοριών στους διευθυντές όσον α-

φορά το επίπεδο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της τρέχουσας στρατη-

γικής (Ginsberg, 1988). Από αυτήν την άποψη, η απόδοση μπορεί να επηρεάσει το εάν μία 

εταιρεία θα επιλέξει κάποια στρατηγική έναντι κάποιας άλλης. 

Οι εμπειρικές στρατηγικές στη σχέση στρατηγικής – απόδοσης έχουν δώσει μικτά αποτε-

λέσματα. Ενώ οι Roth και Morrison (1990) και ο Johnson (1995) δεν βρίσκουν καμία ση-

μαντική διαφορά  στην απόδοση των παγκόσμια ενσωματωμένων, τοπικά ανταποκρινόμε-

νων και πολυεστιακών εταιρειών, οι Kotabe και Omura (1989) διαπίστωσαν ότι η προσαρ-

μογή του marketing έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των ιαπωνικών και ευρωπαϊκών 
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θυγατρικών που λειτουργούν στην αγορά των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέ-

σματα των Cavusgil και Zou (1994) δείχνουν ότι η προσαρμογή των προϊόντων έχει θετική 

επίδραση, ενώ η προσαρμογή της προώθησης έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση του 

marketing εξαγωγών. Παρομοίως, τα πορίσματα των Johansson και Yip (1994) δείχνουν 

ότι η παγκόσμια στρατηγική – τα τυποποιημένα προϊόντα και οι αφομοιωμένες ανταγωνι-

στικές κινήσεις – έχουν σημαντική θετική επίδραση στην απόδοση των αμερικανικών και 

ιαπωνικών πολυεθνικών. Ωστόσο, η εμπειρική σχέση μεταξύ μάθησης, καινοτομίας και 

απόδοσης είναι σαφώς θετική. Ο Szulanski (1996) κατέληξε στο ότι είναι επικερδές για τις 

πολυεθνικές να αναπτύσσουν εσωτερικές μαθησιακές ικανότητες μεταξύ των οργανωτικών 

μονάδων τους. Οι Soni, Lilien και Wilson (1993) διαπίστωσαν ότι οι καινοτομίες έχουν 

θετική επίδραση στην απόδοση μιας εταιρείας. Ομοίως, οι Geroski και Machin (1992) και 

οι Geroski, Machin και Reenen (1993) καταλήγουν στο ότι οι καινοτόμες εταιρείες είναι 

πιο επικερδείς και αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις μη καινοτόμες. 

 

Απόδοση – Πρoγραμματισμός και Διαδικασία Marketing  

Έχει αναφερθεί ότι η καλή απόδοση αποτελεί τον απώτερο στόχο  κάθε επιχειρηματικής 

στρατηγικής (Jain, 1989, Samiee and Roth, 1992).  Οι περισσότερες υπάρχουσες μελέτες 

φαίνεται να υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία του τυποποιημένου προγράμματος και διαδικα-

σίας πιθανό να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική απόδοση μιας εταιρείας που 

λειτουργεί στην ΕΕ για παράδειγμα. Οι Sorenson και Wiechmann (1975) υποστήριξαν ότι 

οι διαδικασίες τυποποιημένου marketing πιθανό να σχετίζονται θετικά με την απόδοση των 

αμερικανικών εταιρειών που λειτουργούν στην περιοχή της ΕΕ. Ομοίως, οι Chen και Wong 

(2003) διαπίστωσαν μία αρνητική σχέση μεταξύ προσαρμογής του προγράμματος και από-

δοσης μίας εταιρείας. Η μελέτη τους σχεδιάστηκε να εξετάσει τις επιτυχείς στρατηγικές 

marketing που χρησιμοποιούν οι εταιρείες της Ανατολικής Ασίας που λειτουργούν στην 

Αγγλία και την Ιρλανδία. Διαπιστώθηκε ότι οι επιτυχείς εταιρείες είναι πιθανότερο να υιο-

θετήσουν μία στρατηγική τυποποίησης. Σε μία μελέτη των λειτουργιών των γερμανικών 

εταιρειών στην Αγγλία, ωστόσο, ο Shaw (2000) δε βρήκε σημαντικά στοιχεία υπέρ μίας 
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σχέσης όσον αφορά την τροποποίηση προϊόντων / υπηρεσιών μεταξύ επιτυχημένων και 

λιγότερο επιτυχημένων εταιρειών. 

 

Η Επιρροή της Τυποποίησης και της Προσαρμογής στην Απόδοση 

Οι Miles και Snow (1978) ταξινομούν τις εταιρείες σε τέσσερις στρατηγικούς τύπους: «με 

προοπτική», «αμυντικές», «αναλυτές» και «αντιδραστικοί». Ο Meyer (1982) διαπίστωσε 

ότι οι εταιρείες «με προοπτική» συμμετέχουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και αγορών 

και είναι πιο καινοτόμες από τις «αμυντικές», οι οποίες ενδιαφέρονται πρώτιστα για την 

αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών λειτουργιών. Ομοίως, οι πολυεθνικές που επιδιώ-

κουν τη στρατηγική της προσαρμογής του μίγματος marketing επηρεάζονται περισσότερο 

από την αγορά και, όπως οι εταιρείες με προοπτική, πιθανό να είναι περισσότερο καινοτό-

μες από τις πολυεθνικές που ακολουθούν τη στρατηγική τυποποίησης. Περαιτέρω, εφόσον 

οι θυγατρικές που επιδιώκουν τη στρατηγική της προσαρμογής έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

εσωτερικής επικοινωνίας, οι θυγατρικές αυτές πιθανό να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 

νέες ιδέες που παράγονται  σε άλλες μονάδες της πολυεθνικής. Έτσι, λοιπόν, για να παρα-

μείνουν ανταγωνιστικές, επιβάλλεται να διαθέτουν υψηλό επίπεδο καινοτομιών στις δρα-

στηριότητες marketing. 

Η προσαρμογή βελτιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιεί τις ανάγκες και προτι-

μήσεις των τοπικών πελατών και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς των τοπικών κυ-

βερνήσεων (Ohmae, 1989). Αν και η προσαρμογή μπορεί να αυξήσει το κόστος των προ-

σαρμοσμένων προϊόντων και υπηρεσιών λόγω έλλειψης οικονομιών κλίμακας (Levitt, 

1983), το αυξητικό όφελος που προκύπτει για τους πελάτες από τα προσαρμοσμένα προϊό-

ντα μπορεί να αντισταθμίζει με το παραπάνω το μειονέκτημα λόγω της υψηλότερης τιμής 

των προσαρμοσμένων προϊόντων. Εν τοιαύτη περιπτώσει, η αύξηση της καθαρής αντιλη-

πτής πελατειακής αξίας που προκύπτει από την προσαρμογή πιθανό να έχει θετική επίδρα-

ση στην απόδοση της εταιρείας. Οι Cavusgil και Zou (1994) διαπίστωσαν ότι η προσαρμο-

γή των προϊόντων έχει θετική επίδραση στην απόδοση των Αμερικανών εξαγωγέων. 
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Από την άλλη πλευρά, η προσαρμογή μπορεί να καταλήξει σε όχι και τόσο καλές αποφά-

σεις, ιδιαίτερα όταν υπό πιέσεις των τοπικών κυβερνήσεων γίνεται ακατάλληλη προσαρμο-

γή (Doz et al., 1981). Οι Cavusgil και Zou (1994) διαπίστωσαν ότι η προσαρμογή της προ-

ώθησης έχει αρνητική επιρροή στην απόδοση των Αμερικανών εξαγωγέων. Ομοίως, τα 

πορίσματα των Kotabe και Omura (1989) δείχνουν ότι η προσαρμογή του marketing έχει 

αρνητική επίδραση στην απόδοση των ιαπωνικών και ευρωπαϊκών πολυεθνικών που λει-

τουργούν στην αγορά των ΗΠΑ. 

 

3.3.5 Πρόσθετοι Παράγοντες 

Υπό το φως της παραπάνω ανάλυσης των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν το βαθμό 

της τυποποίησης / προσαρμογής της στρατηγικής διεθνούς marketing μιας εταιρείας, το 

επόμενο μέρος ξεκινά από αυτή τη βάση και συμπεριλαμβάνει πρόσθετους παράγοντες. 

Κατά την αξιολόγηση αυτού του προτύπου, με φόντο μία επισκόπηση ερευνητικών θεμά-

των που αφορούν τους συγκεκριμένους τομείς, κατέστη προφανές ότι το πρότυπο μπορεί 

να περιλάβει πρόσθετους παράγοντες. 

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας πάνω στην προσαρμογή και τυποποίηση του μίγ-

ματος διεθνούς marketing τείνει να επικεντρώνεται σε δύο διαστάσεις (και στις ανταλλαγές 

μεταξύ τους), δηλαδή, στην πολιτιστική ποικιλία έναντι της σύγκλισης των αγορών και οι-

κονομιών κλίμακας στο marketing, την έρευνα και ανάπτυξη και την παραγωγή. Ο Solberg 

(2000) αναφέρει ότι δεν έχει δοθεί μεγάλη προσοχή σε άλλους παράγοντες, ιδιαίτερα στην 

επιρροή των στρατηγικών επιλογών που κάνουν οι επιχειρήσεις πάνω στις αποφάσεις του 

διεθνούς marketing. 

Μία εξαίρεση αποτελεί το έργο της Martenson (1987). Η έρευνά της επεσήμανε το γεγονός 

ότι ο τρόπος που επιλέγει μία εταιρεία να οργανώσει τις ξένες δραστηριότητές της έχει ση-

μαντικές επιπτώσεις στο βαθμό τυποποίησης των δραστηριοτήτων marketing. Ο Solberg 

(2000) υποστηρίζει ότι οι καθαρές τάσεις μεταξύ των πολυεθνικών να κεντροποιήσουν τον 

έλεγχο σε επίπεδο κεντρικών γραφείων πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο βαθμό τυ-

ποποίησης του marketing, και θέτει το ερώτημα «πώς πρέπει να ελέγχουν οι πολυεθνικές 
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τις προσπάθειες marketing των θυγατρικών τους»; Συνεχίζει και προτείνει μία ταξινόμηση 

των οργανωτικών λύσεων όπου «η γνώση στα κεντρικά γραφεία των όρων της τοπικής α-

γοράς (βαθειά ή επιφανειακή) καθώς και τα κέντρα λήψης αποφάσεων (στα κεντρικά γρα-

φεία ή τοπικά στην αγορά) αποτελούν τις κύριες διαστάσεις σε ένα καλούπι 2£2» (Solberg, 

2000). Ο Vrontis (2003) διαπίστωσε επίσης ότι ο βαθμός  ανάθεσης που δίνεται στις θυγα-

τρικές και η σχέση τους με τα κεντρικά γραφεία διοίκησης επηρεάζει τις αποφάσεις για το 

βαθμό προσαρμογής / τυποποίησης των δραστηριοτήτων marketing. 

Η παρούσα μελέτη, πέραν του παραπάνω μοντέλου, αναφέρει στις παραγράφους που ακο-

λουθούν επιπρόσθετους παράγοντες που σύμφωνα με έρευνες δείχνουν να επηρεάζουν τις 

αποφάσεις της στρατηγικής διεθνούς marketing – τυποποιημένη ή μη - .  

Συγκεκριμένα, θα ακολουθήσει αναφορά στην επίδραση που έχουν οι διεθνείς πλευρές, 

όπως η σχέση μεταξύ κουλτούρας της ντόπιας και της αποδέκτριας αγοράς καθώς και η 

γνώση και η δέσμευση του marketing. Επιπλέον, στο πρότυπο θα αναφερθούν οι έννοιες  

των στρατηγικών προοπτικών και σχεδιασμού, επειδή θεωρούνται σημαντικές για τις απο-

φάσεις τυποποίησης ή προσαρμογής. 

Τέλος, εξαιτίας του ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες πιστεύεται ότι επηρεάζουν τη στρατηγική 

μιας εταιρίας, θα ακολουθήσει σχολιασμός σχετικά με τις διαφορές μεταξύ ιδανικών και 

πραγματικών στρατηγικών αποφάσεων. 

 

3.3.5.1. Κουλτούρα του Management 

Σε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας επί του θέματος, η κουλτούρα χρησιμοποιείται συ-

νήθως στο πλαίσιο των αγορών (markets) και όχι αναφορικά με τη διαχειριστική κουλτού-

ρα. Εύλογα, η κουλτούρα διοίκησης και διαχείρισης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις διεθνείς 

στρατηγικές αποφάσεις επειδή επηρεάζει όλες τις πλευρές των λειτουργιών μίας εταιρείας. 

Έτσι, η κατανόηση του πώς επηρεάζει η κουλτούρα τις στρατηγικές λήψεις αποφάσεων 

είναι σημαντική καθώς αποκαλύπτει τη σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περι-

βάλλοντος. Υπό αυτήν την έννοια η ανάλυσή της θεωρείται πολύτιμη για την παρούσα ερ-

γασία. 
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Οι ερευνητές παρατηρούν ότι ενώ οι οργανισμοί έχουν διαφορετικές κουλτούρες και συ-

στήματα αξιών, «οι μάνατζερ παραμένουν μέλη της εθνικής κουλτούρας μίας ευρύτερης 

κοινωνίας, η οποία συχνά αντανακλάται στις αξίες της επιχείρησης και των υπαλλήλων 

της» (Hofstede, 1985, αναφέρεται στους Quester and van Wendt-Eccles, 2002). Από αυτήν 

την άποψη, παρά την επιρροή της επιχειρηματικής κουλτούρας, η οποία επιδρά στα συ-

στήματα αξιών των εταιρειών, οι διαφορές στις εθνικές κουλτούρες υπάρχουν ακόμα σε 

όλες τις εταιρείες. Έτσι, μία επιχείρηση μπορεί να επηρεαστεί τόσο από την οργανωτική 

όσο και από την υπαλληλική / εθνική κουλτούρα, η οποία τελικά επηρεάζει τις στρατηγικές 

αποφάσεις σε διάφορους βαθμούς. Στοιχεία γι’ αυτά μπορούμε να βρούμε εκεί όπου «βρί-

σκονται οι πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των υπαλλήλων των θυγατρικών της ίδιας πολυε-

θνικής» (Hofstede, 1985, αναφέρεται στους Quester and van Wendt-Eccles, 2002) εταιρεί-

ας. 

Ωστόσο, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η κουλτούρα διοίκησης και διαχείρισης έχει ισχυρό-

τερη επιρροή από την επιχειρηματική κουλτούρα στη διαδικασία στρατηγικής λήψης απο-

φάσεων της διοίκησης, επειδή επηρεάζει πιο άμεσα τις λειτουργίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

για τις ξένες λειτουργίες της ίδιας εταιρείας, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Το επιχείρημα 

αυτό υποστηρίζεται από μία διεθνή μελέτη (Norburn et al., 1990, αναφέρεται στους 

Quester and van Wendt-Eccles, 2002), που εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην αποτελεσμα-

τικότητα του marketing, στην επιχειρηματική κουλτούρα, στις αξίες της διαχειριστικής 

κουλτούρας και στον προσανατολισμό της αγοράς, όπου διαπιστώθηκε ότι οι διαχειριστι-

κές «πολιτιστικές αξίες είναι οι ισχυρότερες ερμηνευτικές μεταβλητές που προβλέπουν δι-

αφορές στην αποτελεσματικότητα του marketing, στην εγγύτητα προς τους πελάτες, στον 

προσανατολισμό της αγοράς και στις επιχειρηματικές αξίες» (Quester and van Wendt-

Eccles, 2002). Έτσι, αν και η επιχειρηματική κουλτούρα επηρεάζει τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της διοίκησης, προτείνεται ότι η διαχειριστική κουλτούρα ασκεί ισχυρότερη 

και αμεσότερη επίδραση, καθιστώντας αναγκαίο το μεγαλύτερο στοχασμό επί της αξιολό-

γησης της επίδρασής της στην απόφαση για τις στρατηγικές διεθνούς marketing. 
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3.3.5.2. Διαχειριστική Αντίληψη των αποδεκτριών αγορών και Λήψη Αποφάσεων/ Αντι-

ληπτές Πολιτιστικές Διαφορές 

Αν και ένα μεγάλο μέρος των ερευνών επί του θέματος αναλύει την επίδραση των διαχει-

ριστικών παραγόντων στην επιλογή και εφαρμογή στρατηγικής marketing, γίνονται εκπλη-

κτικά λίγες αναφορές στη σχέση μεταξύ διαχειριστικής αντίληψης των αποδεκτριών αγορών 

και λήψης αποφάσεων. Εύλογα η αντίληψη αποτελεί υποκειμενικό χαρακτηριστικό που 

επηρεάζει τις αποφάσεις τόσο του εγχώριου όσο και του διεθνούς marketing. Εκεί όπου οι 

αποφάσεις στις ντόπιες αγορές μπορεί να είναι λιγότερο περίπλοκες απ’ ότι στις ξένες αγο-

ρές λόγω της οικειότητας της ντόπιας αγοράς και της εθνικής εταιρείας, οι αποφάσεις που 

σχετίζονται με τις ξένες αγορές μπορεί να είναι πιο δύσκολες επειδή οι εταιρείες ίσως δεν 

έχουν γνώση αυτών των αγορών. Έτσι, για τη λήψη αποφάσεων στις ξένες αγορές, οι εται-

ρείες μπορεί να ρέπουν προς άλλους, εύλογα πιο ριψοκίνδυνους παράγοντες, όπως οι αντι-

λήψεις του μάνατζμεντ για ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των αγορών. Από αυτήν την ά-

ποψη, οι αποφάσεις που λαμβάνονται άνετα στις ντόπιες αγορές ίσως να μην έχουν εφαρ-

μογή στο εξωτερικό και να χρειάζονται φιλτράρισμα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

του μάνατζερ, όπως η προθυμία αποδοχής και η γνώση των συνθηκών των ξένων αγορών. 

Η βιβλιογραφία γενικά υποστηρίζει αυτό το επιχείρημα, βεβαιώνοντας ότι οι αντιληπτές 

διαφορές στον πολιτισμό της ντόπιας και της αποδέκτριας χώρας επηρεάζουν στις στρατη-

γικές αποφάσεις (Boote, 1982, Donnelly, 1970, Jain, 1989, Ricks, 1983, Usunier, 1993, α-

ναφέρεται στους Quester and van Wendt-Eccles, 2002). Όσον αφορά στο πρώτο, σε μία 

μελέτη για την επίδραση της ντόπιας κουλτούρας των μάνατζερ στις αποφάσεις marketing 

διαπιστώθηκε ότι η κουλτούρα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως ο εντοπισμός 

προβλημάτων, η μετάδοση προβλημάτων και οι συστάσεις (Tse, 1988, αναφέρεται στους 

Quester and van Wendt-Eccles, 2002). Περαιτέρω, η αποτελεσματικότητα του marketing, ο 

εταιρικός προσανατολισμός και οι πολιτιστικές αξίες και ο προσανατολισμός της αγοράς, 

οι διαχειριστικές πεποιθήσεις και στάσεις διαπιστώθηκε ότι διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 

των ερευνηθέντων χωρών (Norburn, 1990, αναφέρεται στους Quester and van Wendt-

Eccles, 2002). Όσον αφορά στο δεύτερο, η επίδραση των πολιτιστικών αξιών των ξένων 

αγορών είναι αρκετά εκτενής (Hofstede, 1980, Keegan, 1989, Sarathy and Terpstra, 1991, 
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αναφέρεται στους Quester and van Wendt-Eccles, 2002), όπου «η κουλτούρα επηρεάζει 

κάθε πλευρά της στρατηγικής marketing» (Jain, 1989). Μάλιστα, σε μία αντιπαράθεση για 

τα επιχειρήματα που έθεσαν οι Levitt (1983) και Boddewyn et al., (1986) αναφέρεται ότι 

όσον αφορά στον ανταγωνισμό, οι εταιρείες τον αντιλαμβάνονται ως το πιο σημαντικό ε-

μπόδιο στην τυποποίηση της στρατηγικής διεθνούς marketing μιας εταιρείας. 

Ο παρακάτω πίνακας φαίνεται αρκετά χρήσιμος στην απεικόνιση του ότι οι διαφορές στην 

κουλτούρα επηρεάζουν «τις στρατηγικές του παγκόσμιου έναντι του εγχώριου marketing», 

κάτι που αφορά τη στρατηγική marketing στο σύνολό της και όχι μόνο μία πτυχή της όπως 

η πολιτική του προϊόντος ή η συμπεριφορά του καταναλωτή. 

Πίνακας 12 

Η επίδραση των πολιτιστικών διαφορών σε επιλεγμένους τομείς marketing  

Τομέας Marketing   Οι πολιτιστικές διαφορές επηρεάζουν… 

Συμπεριφορά καταναλωτών Αξίες, στάσεις και λήψεις αποφάσεων των καταναλωτών 

Έρευνα αγοράς Ισοδυναμία και μέθοδοι στα γκάλοπ των διεθνών αγορών 

Γενική στρατηγική marketing Στρατηγικές παγκόσμιου έναντι τοπικού marketing 

Τμήματα της αγοράς – στόχου Ομάδες χωρών ή καταναλωτών που έχουν κοινά πολιτιστικά χα-
ρακτηριστικά 

Καθορισμών περιφερειακών κλά-
δων αγορών 

Οργάνωση του marketing σε περιφερειακή βάση 

Πολιτική του προϊόντος Προσαρμογή ή τυποποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος 

Εικόνα εμπορικού σήματος Αξιολογήσεις καταναλωτών για το σήμα και τη χώρα προέλευσης 

Κανάλια διανομής Ύφος και εξυπηρέτηση καναλιών, σχέσεις παραγωγού – διανομέα 

Τιμολογιακή πολιτική Τυπικά διαπραγματεύσεων / αξιολογήσεις τιμής ποιότητας /  

Στρατηγικές τιμολόγησης απέναντι στους καταναλωτές, τους α-
νταγωνιστές και τους προμηθευτές 

Επικοινωνία Παγκόσμιες απόψεις (μέσω της γλώσσας) και ύφη επικοινωνιών 

Ατομικές πωλήσεις Ύφη πωλήσεων, διαχείριση πωλητών, δημόσιες σχέσεις, δωροδο-
κία και θέματα ηθικής σε διεθνές πλαίσιο 

Διαπραγματεύσεις marketing Στρατηγικές, διαδικασίες και αποτελέσματα διαπραγμάτευσης 

Εθνικό ύφος marketing Στάση, οργάνωση,   προγραμματισμός, ρόλος συναισθημάτων και 
φιλίας, ύφος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, κ.λ.π. 

Πηγή: Usunier (1996) 
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Παρά τις θεωρητικές αναπτύξεις και τις πολυποίκιλες προτάσεις που διατυπώθηκαν στη 

βιβλιογραφία του marketing, οι προσπάθειες συσχέτισης του είδους και του βαθμού της 

«επιρροής της κουλτούρας επί της στρατηγικής και τυποποίησης marketing παραμένουν 

ελλιπείς» (Clarke, 1990, Quester and Conduit, 1996, αναφέρεται στους Quester and van 

Wendt-Eccles, 2002). Εάν συμβαίνει αυτό, προτείνεται ότι η επίδραση των αντιληπτών πο-

λιτιστικών διαφορών δικαιολογεί το στοχασμό επί της απόφασης τυποποίησης ή προσαρ-

μογής. 

Με αυτές τις σκέψεις ευθυγραμμίζεται και η άποψη της πολιτιστικής απόστασης· ο βαθμός 

στον οποίο οι διάφορες κουλτούρες μοιάζουν ή διαφέρουν. Καλύπτοντας τους τομείς της 

στρατηγικής, της διαχείρισης, της επιχειρησιακής συμπεριφοράς και της διαχείρισης αν-

θρώπινων πόρων, λιγότερες έννοιες έχουν κερδίσει μία ευρύτερη αποδοχή (Shenkar, 2001). 

Έχει υποστηριχθεί «ότι η πολιτιστική απόσταση και το είδος του προϊόντος…μετριάζουν 

τη σχέση μεταξύ προσαρμογής και απόδοσης» (Shoham and Albaum 1994, αναφέρεται 

στον Shoham, 1999). 

Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε προκύπτει το ερώτημα: ποιος βαθμός πραγματικής ή α-

ντιληπτής κατάστασης της πολιτιστικής απόστασης μεταξύ των αγορών επηρεάζει τις διε-

θνείς στρατηγικές μίας εταιρείας; Λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η κουλτούρα της εγχώριας 

όσο και της αποδέκτριας αγοράς μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των μάνατζερ σε 

ποιες αγορές θα εισχωρήσουν και ποιο είδος στρατηγικής marketing θα επιλέξουν, φαίνε-

ται εύλογο ο βαθμός των αντιληπτών πολιτιστικών διαφορών να επηρεάζει ουσιαστικά τη 

λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι ο βαθμός της πολιτιστικής από-

στασης καθορίζει την επιλογή του τόπου επενδύσεων των ξένων αγορών και την κατοπινή 

ακολουθία, την επιλογή των τρόπων επέκτασης στο εξωτερικό, καθώς και το είδος και το 

βαθμό των σχέσεων μητρικής – θυγατρικών (Erramilli and Roa, 1993, Kogut and Singh, 

1988, αναφέρεται στους Brouthers and Brouthers, 2001, Shenkar, 2001). Μάλιστα, η επί-

δραση των αντιληπτών πολιτιστικών διαφορών στη στρατηγική λήψη αποφάσεων των δι-

ευθυντών marketing έχει αξιολογηθεί από τους Quester και van Wendt-Eccles (2002), όπου 

έδειξαν ότι «οι αντιλήψεις ήταν καθοριστικές όσον αφορά στις διαδικασίες λήψης αποφά-

σεων των διευθυντών marketing σε σχέση με όλους τους τομείς του μίγματος marketing». 
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Επιπλέον, οι ερευνητές αναφέρουν ότι «τα αντιληπτά χαρακτηριστικά μίας ξένης κουλτού-

ρας μπορεί να αποτελέσουν κύρια αιτία των προτιμήσεων που εκφράζονται από πιθανούς 

συνεταίρους και αποδέκτριες χώρες» (Gould, 1966, αναφέρεται στον Shenkar, 2001).  

Έτσι, για την έννοια της τυποποίησης / προσαρμογής του marketing, προτείνεται ότι η α-

ντίληψη διοίκησης και διαχείρισης και η σχέση της με την πολιτιστική απόσταση παίζει ση-

μαντικό ρόλο. 

 

3.3.5.3. Γνώση της Αγοράς και Δέσμευση 

Εύλογα, η παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει αυξήσει τη ζήτηση για γνώση στο διεθνές 

marketing (Shoham and Kropp, 1998). Η αντίληψη αυτή αναφέρθηκε παραπάνω όταν σχο-

λιάστηκε ότι οι εταιρείες που ανταγωνίζονται ή σχεδιάζουν στο πλαίσιο της διεθνούς αρέ-

νας πρέπει να αναπτύσσουν κατανόηση των δυνατοτήτων και προσδοκιών τους στο πεδίο 

του διεθνούς ανταγωνισμού. Έτσι, φαίνεται πολύτιμο σ’ αυτό το σημείο να επεκτείνουμε 

αυτό το σχολιασμό επειδή η λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων marketing, που επηρεά-

ζονται από εξωτερικούς παράγοντες και εσωτερικές δυνατότητες και προσανατολισμούς, 

μπορεί εύλογα να εξαρτάται από την κατανόηση του μάνατζερ για τις σχέσεις μεταξύ αυ-

τών των παραγόντων (Szymanski et al., 1993). 

Υπό αυτήν την έννοια, η κατανόηση, που ορίζεται ως γνώση, τόσο σε επίπεδο εταιρείας 

όσο και διεθνούς τομέα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον καθορισμό του επιπέδου 

των ικανοτήτων μίας εταιρείας να επιτυγχάνει τους στόχους της, καθώς και να αναπτύσσει 

ικανότητες αξιολόγησης και εντοπισμού ανταγωνιστικών απειλών και ευκαιριών αγοράς. 

Επιπλέον, το επίπεδο των γνώσεων μπορεί εύλογα να επηρεάσει την ικανότητα μίας εται-

ρείας να αναγνωρίζει τη σημασία των παραγόντων του στρατηγικού σχεδιασμού και της 

επιτυχίας της βασικής εφαρμογής. Έτσι, η γνώση θεωρείται σημαντική πλευρά της ανάπτυ-

ξης στρατηγικών διεθνούς marketing. 

Αξιολογώντας τη βιβλιογραφία, οι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες διεθνοποι-

ούνται σε μία διαδικασία, ανάλογα με τη γνώση αγοράς και τη δέσμευση. Όπως ανέφεραν 

οι Johanson και Vahlne (1990), η φύση της σχέσης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών υ-
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ποδηλώνει ότι διαφορετικά επίπεδα γνώσεων δημιουργούν ικανότητες εντοπισμού ευκαι-

ριών, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τις αποφάσεις δέσμευσης στις ξένες αγορές. 

Επιπλέον, προτάθηκε ότι οι εταιρείες εισχωρούν σε νέες αγορές με ένα σταδιακό μοτίβο 

όπου η αντιληπτή γνώση της αγοράς είναι υψηλή και η αντιληπτή αβεβαιότητα είναι χαμη-

λή (Johanson and Vahlne, 1990). Τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτό το σταδιακό πρότυπο 

παρουσιάστηκαν σε μία μελέτη 35 ιαπωνικών εταιρειών που λειτουργούν στη Μέση Ανα-

τολή, όπου διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες με μακρύτερη παρουσία στη Μέση Ανατολή έ-

χουν μία τάση να προσαρμόζουν τα προϊόντα τους περισσότερο από τις νεοεισερχόμενες, 

υποδηλώνοντας ότι η αυξημένη συμμετοχή άρα και γνώση εντείνει και τη δέσμευση των 

πόρων (Leonidou, 1996). 

Αν και ισχυρό έρεισμα, που έχει συμβάλει στο πεδίο της κατανόησης της σχέσης μεταξύ 

γνώσης αγοράς και δέσμευσης και της διαδικασίας της διεθνοποίησης, λίγες μελέτες το έ-

χουν εφαρμόσει στο πλαίσιο της τυποποίησης έναντι της προσαρμογής της στρατηγικής 

διεθνούς marketing. Οι Calori et al., (2000) προτείνουν ότι «η διαδικασία διεθνοποίησης 

είναι αχώριστη από το περιεχόμενο των διεθνών στρατηγικών». 

Προκύπτει, θα έλεγε κανείς ότι, καθώς μία εταιρεία αποκτά εκτεταμένη γνώση μίας αγοράς 

τόσο πιο πιθανό είναι να αφοσιωθεί σε αυτή. Με την αυξανόμενη αφοσίωση, η εταιρεία 

κερδίζει εμπειρία σε αυτήν την αγορά, και έτσι είναι πιθανό να ρέπει περισσότερο σε επεν-

δύσεις σε αυτήν την αγορά. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι όσο πιο 

αφοσιωμένη είναι μία εταιρεία σε μία αγορά, τόσο πιθανότερο είναι να προσαρμόσει τη 

στρατηγική της marketing σε αυτήν την αγορά. Ωστόσο, υπάρχει και η πεποίθηση ότι εάν 

μία εταιρεία εντοπίσει ομοιότητες μεταξύ των αγορών στην ανάπτυξη γνώσης και δέσμευ-

σης, είναι πιθανότερο να εφαρμοστεί μία τυποποιημένη προσέγγιση. 

 

3.3.5.4. Στρατηγική Προοπτική και Σχεδιασμός 

Η ακόλουθη ανάλυση περιλαμβάνει την επίδραση που ασκεί η στρατηγική προοπτική μίας 

εταιρείας στο σχεδιασμό της και ως τέτοια, στη στρατηγική ανάπτυξη. 
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Προηγούμενες έρευνες για το στρατηγικό σχεδιασμό έχουν παρατηρήσει την άμεση και 

έμμεση επίδρασή του στην απόδοση μίας εταιρείας (Evangelista, 1994, Ramanujam and 

Venkatraman, 1987, αναφέρεται στους Shoham and Kropp, 1998). Πρώτον, η στρατηγική 

προοπτική μίας εταιρείας μπορεί να έχει άμεση επίδραση στον τρόπο με τον οποίο αυτή 

προσανατολίζεται και ως εκ τούτου στο σχεδιασμό της. Επιπλέον, η στρατηγική προοπτική 

μίας εταιρείας έχει έμμεση επίδραση στον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί κατά την 

εφαρμογή των σχεδίων της, δείχνοντας τη σχέση μεταξύ στρατηγικής και απόδοσης 

(Shoham and Kropp, 1998). Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι ο σχεδιασμός επηρεάζει την από-

δοση. 

Ωστόσο, σε αντίθεση με περιβάλλοντα όπου τα ανταγωνιστικά και πελατειακά χαρακτηρι-

στικά είναι σταθερά και προβλέψιμα, τα περίπλοκα περιβάλλοντα, που χαρακτηρίζονται 

από απρόβλεπτα χαρακτηριστικά αγοράς, μπορεί να δυσκολέψουν την αποτελεσματικότη-

τα του στρατηγικού σχεδιασμού. Επιπλέον, με την έλλειψη εμπειρικών γνώσεων και την 

ύπαρξη μεγάλων διαφορών σε ψυχικές αποστάσεις (Johanson and Vahlne, 1990), μία εται-

ρεία μπορεί να μην έχει την ικανότητα να συγκεντρώσει γνώσεις για την αγορά, γεγονός 

που καθιστά δυσχερέστερο το σχεδιασμό, ευλόγως όμως σχετικότερο. Εύστοχα, οι Lusch 

και Laczniak (1989, αναφέρονται στους Alashban et al., 2002) σημειώνουν ότι «τα καλύ-

τερα μελετημένα σχέδια και στρατηγικές μπορεί να καταστραφούν από κατ’ εικασίαν τυ-

χαία γεγονότα». 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της έννοιας της 

καμπύλης πείρας και ειδίκευσης, της στρατηγικής προοπτικής και του σχεδιασμού μιας ε-

ταιρείας. Οι υπέρμαχοι της έννοιας της καμπύλης πείρας και ειδίκευσης υποθέτουν ότι σε 

σταθερό ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς αυξάνεται ο σωρευτικός όγκος της παραγωγής, 

τα αυξημένα επίπεδα μάθησης, οικονομιών κλίμακας, εξειδίκευσης και τροποποίησης του 

προϊόντος για χαμηλότερο κόστος παραγωγής θα οδηγήσουν σε μείωση του γενικού κό-

στους (Kotabe, 1990). Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι Abernathy και Wayne (1974, ανα-

φέρεται στον Kotabe, 1990) «η έννοια της καμπύλης εμπειρίας και ειδίκευσης γίνεται μη 

λειτουργική σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές ε-

πιφέρουν αλλαγές επί του πωληθέντος προϊόντος και του σχεδιασμού της διαδικασίας». Με 
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το σημερινό περιβάλλον να χαρακτηρίζεται ως τέτοιο, «η έμφαση στην επίδραση της κα-

μπύλης πείρας και ειδίκευσης μπορεί να παραβλέψει τη σημασία των καινοτομιών ως ανα-

πόσπαστου μέρους της επιχειρηματικής στρατηγικής» (Kotabe, 1990). Ως εκ τούτου, προ-

κύπτει το ερώτημα «ποια είναι η στρατηγική συμπεριφορά των εταιρειών σε αυτό το περι-

βάλλον και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα της αγοράς και την έλλειψη 

γνώσεων και εμπειρίας της αγοράς;». 

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι οι εταιρείες έ-

χουν δύο στρατηγικές προοπτικές όπου υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιλογής και 

περιορισμού, δομής και οργανισμού (Calori et al., 2000). Από αυτήν την άποψη, οι περι-

βαλλοντικές και εσωτερικές δυνάμεις σημειώνονται ως περιορισμοί, με τη διαδικασία ανά-

πτυξης στρατηγικής να περιλαμβάνει την επιλογή και μεταγενέστερη τροποποίηση αυτών 

των περιορισμών (Bourgeois, 1984, αναφέρεται στους Calori et al., 2000). Έτσι, ο στρατη-

γικός σχεδιασμός μπορεί να θεωρηθεί από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες όπου οι εται-

ρείες μπορεί να είναι είτε προνοητικές είτε αντιδραστικές. 

Έχει αναφερθεί ότι υπό ιδανικές συνθήκες (δηλ., οι εταιρείες έχουν έτοιμες τις ικανότητες 

και τους μηχανισμούς) οι εταιρείες πρέπει να υιοθετούν μία προνοητική προσέγγιση για το 

σχεδιασμό, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τους καταναλωτές, τους ανταγωνιστές και 

τις συνθήκες της αγοράς. Το γεγονός ότι συχνότερα και όχι σπανιότερα υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ ντόπιων και αποδεκτριών χωρών, εύλογα απαιτεί από τις εταιρείες να αναπτύξουν 

μία κατανόηση αυτών των συνθηκών και να τις θεωρήσουν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας 

για τη διαδικασία της στρατηγικής μετανάστευσης. Οι πολιτιστικές διαφορές που αναφέρ-

θηκαν προηγουμένως, οι οποίες υπάρχουν μεταξύ εθνών, καθώς και η επίδραση της διαχει-

ριστικής αντίληψης μεταξύ αγορών, απλώς ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτό το επιχείρη-

μα. Έτσι, η εξερευνητική προνοητική έρευνα αγοράς μπορεί εύλογα να αποτελέσει το μέσο 

συμπλήρωσης του κενού των εταιρειών που έχουν έλλειψη εμπειρικών γνώσεων και όπου 

οι συνθήκες της αγοράς είναι ανόμοιες. Έτσι, αυξάνεται η τράπεζα γνώσεων των εται-

ρειών, μειώνεται ο αντιληπτός κίνδυνος και αιτιολογούνται οι στρατηγικές αποφάσεις, γι’ 

αυτό αναπτύσσονται αυξημένες δυνατότητες επιτυχίας στη διεθνή αρένα. 
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Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι προνοητικές εταιρείες επιδιώκουν ενεργά να εντοπίσουν 

και σκοπίμως να διαχωρίσουν τα τμήματα της διεθνούς αγοράς. Υπό αυτήν την έννοια, οι 

εταιρείες αυτές πιθανό να θεωρούν τη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο και να δημιουργούν 

τυποποιημένα προϊόντα για την ικανοποίηση των αναγκών των τμημάτων – στόχων 

(Kotabe, 1990). Επιπλέον, οι προνοητικές εταιρείες θεωρούν τις δομικές δυνάμεις της αγο-

ράς όχι μόνον ως εξωτερικά δεδομένα αλλά και ως παράγοντες που μπορούν να διαμορφω-

θούν από προνοητικές δράσεις μεμονωμένων εταιρειών (Calori et al., 2000). 

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες που υιοθετούν μία αντιδραστική προσέγγιση τείνουν να 

ακολουθούν μία αυξητική διαδικασία και σχεδιάζουν τις στρατηγικές διεθνούς marketing 

καθώς αντιμετωπίζουν διάφορες καταστάσεις. Έτσι, οι εταιρείες εντοπίζουν τα προβλήμα-

τα και στη συνέχεια λαμβάνουν αποφάσεις βάσει του περιεχομένου της κατάστασης 

(Kotabe, 1990). Σε αντίθεση με την προνοητική προσέγγιση, οι αντιδραστικές εταιρείες 

μπορούν να επιλέξουν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους διεθνούς marketing, ή μπο-

ρούν να αγνοήσουν την αναγκαιότητα προσαρμογής των προϊόντων και να επεκτείνουν τις 

εγχώριες στρατηγικές τους στο εξωτερικό (Kotabe, 1990, Wind et al., 1973). 

 

3.3.6 Ιδανικές έναντι Πραγματικών Στρατηγικών Διεθνούς Marketing 

Τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να αξιολογούν τις ξένες αγορές βάσει των βραχυπρόθε-

σμων και μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων των πωλήσεων, ώστε να εκτιμούν τα οφέλη που 

επιδιώκονται έναντι των εξόδων που περιλαμβάνονται. Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει επί-

σης να καθορίζουν την επίδραση που θα έχουν οι στρατηγικές αποφάσεις στις τρέχουσες 

θέσεις της αγοράς και στη γενική επίτευξη των στρατηγικών στόχων, όπως υποστηρίζεται 

στη βιβλιογραφία. Αν και η αντίληψη ότι η αξιολόγηση των ξένων αγορών είναι δικαιολο-

γημένα μία μεγαλόπρεπη έννοια, απαιτούνται ικανότητες όπως η συνείδηση και γνώση των 

ξένων αγορών, καθώς και η πραγματική κατανόηση των ικανοτήτων και στόχων μίας εται-

ρείας. Εάν σε αυτά προσθέσουμε την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του κλίματος των διε-

θνών επιχειρήσεων, φθάνει κανείς να πιστεύει ότι η απόφαση της τυποποίησης ή της προ-

σαρμογής των στρατηγικών διεθνούς marketing δεν είναι τόσο απλή όσο δηλώνεται μερι-

κές φορές. 
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Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σημειώσουμε ότι η βιβλιογραφία επί του θέματος έχει επιση-

μάνει ότι κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων μπορεί να γίνει μία σαφής διάκριση 

μεταξύ ιδανικής και πραγματικής επιλογής στρατηγικής marketing (Mintzberg and Waters, 

1985). Εδώ, οι ερευνητές υποστηρίζουν τη σχέση ανάμεσα στους στόχους  και τις ικανότη-

τες της εταιρείας έναντι των απαιτήσεων και των συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλο-

ντος. Υπό αυτήν την έννοια, η ανάλυση στοχεύει στις λειτουργίες της εταιρείας σε ευθυ-

γράμμιση με τη στρατηγική εφαρμογή, όπως υποστηρίζεται από συγγραφείς όπως τον 

Porter (1996). 

Καθώς το επιχείρημα της ιδανικής έναντι της πραγματικής επιλογής εφαρμόζεται σε απο-

φάσεις για τυποποίηση ή προσαρμογή, αξίζει να λάβουμε υπόψη την αντίληψη και των δύο 

υπό το φως των εσωτερικών καθοδηγητών. Κατά την άποψη αυτή, έχει υποστηριχθεί ότι 

επειδή οι διευθυντές marketing υιοθετούν μια ισχυρή πελατοκεντρική προσέγγιση τείνουν 

να υποστηρίζουν την προσαρμογή. Ωστόσο, ως μέρος της αλυσίδας αξιών, οι διευθυντές 

παραγωγής έχουν τη δική τους γνώμη και λόγω του ισχυρού τεχνολογικού προσανατολι-

σμού τους υποστηρίζουν τις καινοτομίες και την ελαχιστοποίηση του κόστους ως ανα-

γκαιότητα (Johnson and Arunthanes, 1995). Από αυτήν τη σκοπιά, μία εταιρεία δέχεται 

εσωτερικές πιέσεις που την ωθούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, με τους διευθυντές 

marketing να υποστηρίζουν μία πελατοκεντρική προσέγγιση ενώ οι διευθυντές παραγωγής 

υποστηρίζουν μία προσέγγιση με βάση το κόστος. 

Επιπλέον, μπορεί επίσης να επέλθουν εσωτερικές συγκρούσεις λόγω της γενικής τυποποι-

ημένης ή προσαρμοσμένης στρατηγικής διεθνούς marketing της εταιρείας, που επηρεάζουν 

όχι μόνο τους διευθυντές marketing και παραγωγής αλλά εξίσου και τις ξένες λειτουργίες, 

όπως τις ξένες θυγατρικές ή διανομείς, οι οποίοι μπορεί να υποστηρίζουν μία συγκρουόμε-

νη άποψη για το τι είναι καλύτερο για την επιχείρηση. Παρά τις ασυμφωνίες, τα ιδανικά 

επίπεδα που υποστηρίζονται από τους διευθυντές marketing παρέχουν την κύρια ώθηση για 

αποφάσεις προσαρμογής και οι διευθυντές παραγωγής την ανάγκη για τυποποίηση 

(Johnson and Arunthanes, 1995). 

Είναι γεγονός ότι η παρούσα εργασία αναλύει διεθνή θέματα, ωστόσο φαίνεται σημαντικό 

να αναφέρουμε και τις διαφορές ιδανικών και πραγματικών στρατηγικών των ξένων αγο-

Σαπουντζή, A., 2007, «Τυποποιημένο έναντι Τοπικά Προσαρμοσμένου Διεθνές Marketing», Διπλωματική Εργασία  MBA 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
99



ρών. Μία εταιρεία μπορεί να διατυπώσει μία στρατηγική για κάποια αγορά με την πεποί-

θηση ότι αυτή η στρατηγική ικανοποιεί τους εσωτερικούς στόχους και ικανότητες, καθώς 

και τις εξωτερικές ανάγκες. Ωστόσο, μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτή η στρατηγική 

μπορεί να μην είναι εφικτή σε αυτή την αγορά, για οποιουσδήποτε λόγους (π.χ. οι αντιλη-

πτές διαφορές μεταξύ των αγορών είναι μικρότερες από τις πραγματικές διαφορές). Από 

αυτήν την άποψη, μπορούμε να φανταστούμε ότι μία εταιρεία που αντιλαμβάνεται τις δια-

φορές μεταξύ των αγορών ως μικρές, πιθανόν να τυποποιήσει όλα τα στοιχεία της στρατη-

γικής διεθνούς marketing. Ωστόσο, εάν οι διαφορές των αγορών είναι μεγαλύτερες από τις 

αντιληπτές, υποθέτουμε ότι μία εταιρεία μπορεί να επιλέξει να επαναδιατυπώσει τη στρα-

τηγική της και να προσαρμόσει τη στρατηγική διεθνούς marketing ώστε να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς. Το αντίθετο μπορεί να ισχύει για μία εταιρεία που 

αντιλαμβάνεται τις διαφορές ως μεγαλύτερες απ’ ότι πράγματι είναι. 

Εκτός από τις συνθήκες του κλάδου ή της αγοράς, που μπορούν να περιορίσουν την από-

φαση μιας εταιρείας να επιλέξει και να εφαρμόσει την ιδανική στρατηγική, οι ικανότητες 

μιας εταιρείας μπορούν να καθορίσουν τη δυνατότητα επίτευξης εφαρμογής μιας ιδανικής 

στρατηγικής. Η αντίληψη του αγώνα για μία ιδανική στρατηγική μπορεί να μην είναι βιώ-

σιμη ή επιτεύξιμη εάν η εταιρεία δεν διαθέτει τα απαιτούμενα οικονομικά και ανθρώπινα 

κεφάλαια. 
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3.4 Τυποποίηση έναντι Προσαρμογής στη Στρατηγική Marketing - Ανασκό-
πηση Εμπειρικών Μελετών 

3.4.1 Εισαγωγή 

Στο Κεφάλαιο 2 της παρούσης μελέτης δίνεται θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη Διεθνή 

Στρατηγική Marketing και εξήγηση του πώς η τυποποίηση / προσαρμογή αφορά τόσο στον 

Προγραμματισμό Marketing (Marketing Program) όσο και στη Διαδικασία Marketing 

(Marketing Process). Λαμβάνοντάς τα υπόψη, καθώς και τους προαναφερθέντες παράγο-

ντες που επιδρούν στη στρατηγική τυποποίησης/ προσαρμογής, θα ακολουθήσει στο ση-

μείο αυτό ανασκόπηση εμπειρικών μελετών σε ό,τι αφορά το ζήτημα Τυποποίηση ή Προ-

σαρμογή στη Στρατηγική Διεθνούς Marketing.   

Το κεφάλαιο αυτό δομείται σε δυο βασικά τμήματα.  

• Στην τυποποίηση / προσαρμογή στον Προγραμματισμό του Διεθνούς Marketing (In-

ternational Marketing Program).  

• Στην τυποποίηση / προσαρμογή στη Διαδικασία του Διεθνούς Marketing (Interna-

tional Marketing Process). 

To κύριο μέρος καταλαμβάνεται από το Tμήμα 1. Με αυτό ασχολήθηκαν περισσότερο οι 

ακαδημαϊκοί ερευνητές. 

Εφόσον κρίνεται χρήσιμο, πριν και κατά την αναφορά των αποτελεσμάτων των εμπειρικών 

μελετών θα γίνονται επιπλέον αναφορές από σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο. 

Η στρατηγική Marketing είναι το βασικό οικοδόμημα στο ζήτημα τυποποίη-

σης/προσαρμογής και ο ορισμός της παραδοσιακά ήταν η διατύπωση του πως μία επιχεί-

ρηση θα επιτύχει τους στόχους της σε επίπεδο marketing (Kotler and Armstrong, 2001). 

Αυτό εκφράζεται σε επίπεδο Προϊόντος, Τιμής, Διανομής και Προώθησης τα οποία συ-

νταιριάζονται για τον σκοπό της επίτευξης συγκεκριμένου στόχου marketing. 

Η άγρια αντιπαράθεση στο ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης έχει προσελ-

κύσει την προσοχή πολλών ερευνητών, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει με πληθώρα μελετών.  
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Από τα προηγούμενα κεφάλαια προκύπτει ότι δεν υπάρχει μοναδική στρατηγική που να 

είναι επιτυχής για όλες τις καταστάσεις σε όλους τους οργανισμούς. Σκεπτόμενοι στρατη-

γικά σχετικά με το marketing, πολλοί παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν: Ο βαθ-

μός της διαφοροποίησης του προϊόντος και η γεωγραφική κάλυψη μέσα στον οργανισμό, ο 

αριθμός των τμημάτων της αγοράς που εξυπηρετούνται, τα κανάλια  marketing που χρησι-

μοποιούνται, ο ρόλος του branding, ο βαθμός της προσπάθειας και ο ρόλος της ποιότητας 

είναι μερικοί απ’ αυτούς. Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπ’ όψιν η προσέγγιση του 

εκάστοτε οργανισμού στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, συγκεκριμένα, η τοποθέτηση του 

ως ‘market leader follower’, ο βαθμός της καινοτομίας, το κόστος της τοποθέτησης ενός 

οργανισμού ως ηγέτη ή ακολουθητή τεχνολογίας και η σχέση του με πελάτες, ανταγωνι-

στές προμηθευτές και συνεργάτες (Kotler and Armstrong, 2001). 

Θα αναφερθεί και πάλι ότι οι δραστηριότητες του marketing και των πωλήσεων θα πρέπει 

να λάβουν υπ’ όψιν τις γραμμές προϊόντων που πρέπει να προσφερθούν και σε ποιες αγο-

ρές. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της διεθνοποίησης μιας εταιρίας, μπορεί να εξαρτάται 

από το πώς συντονίζει τις δραστηριότητες  του marketing και των πωλήσεών της.  

Έτσι η επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει για το αν θα χρησιμοποιήσει το ίδιο όνομα (brand 

name) διεθνώς ή όχι. Είναι σημαντικό επίσης να αποφασίσει εάν τα κανάλια διανομής και 

η τοποθέτηση των προϊόντων της θα είναι πανομοιότυπα μεταξύ διαφορετικών αγορών. 

Η χρήση του ίδιου τύπου καναλιών πώλησης σε διαφορετικές χώρες, σε συνδυασμό με τις 

ειδικές απαιτήσεις σχετικά με το πώς και πού τα προϊόντα θα έπρεπε να πουληθούν, έχει 

κάνει μερικές εταιρίες να διακριθούν από τους ανταγωνιστές τους. 

 Για παράδειγμα, μια εταιρία μπορεί να ξεκίνησε χρησιμοποιώντας παγκόσμια στρατηγική, 

πουλώντας τα ίδια προϊόντα σε κάθε χώρα, αλλά με το πέρασμα των χρόνων απέκτησε ε-

μπειρία σχετικά με το ποια προϊόντα είναι περισσότερο δημοφιλή σε διαφορετικές αγορές 

και έτσι άρχισε να χρησιμοποιεί στρατηγική «εξωτερικού» και marketing αποκέντρωσης.  

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία σχεδιάζει μεν τα προϊόντα της για διαφορετικές χώρες, παρόλα 

αυτά όμως όλοι οι αντιπρόσωποι μπορούν να αγοράσουν. Η στρατηγική αυτή λαμβάνει υπ’ 
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όψιν της τα γούστα των καταναλωτών κι έτσι δημιουργείται μία πηγή ανταγωνιστικού πλε-

ονεκτήματος σε σύγκριση με τους άμεσους ανταγωνιστές της. 

Από το να αλλάξει απότομα, από μία παγκόσμια σε μία αποκεντρωμένη στρατηγική, η επι-

χείρηση εξελίχτηκε ομαλά. Η παρατήρηση του συγκεκριμένου παραδείγματος είναι σημα-

ντική, αφού αυτό μπορεί να το δει κανείς σαν το αποτέλεσμα αυξανόμενης γνώσης από τις 

τωρινές δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Όταν κάποιος υπολογίζει την τυποποίηση του διεθνούς marketing θα πρέπει να έχει κατά 

νου δύο σημαντικές μεταβλητές, τη διαδικασία του marketing η οποία έχει να κάνει με τις 

διάφορες πολιτικές και διαδικασίες που υιοθετούνται και τα διάφορα προγράμματα market-

ing -ουσιαστικά το μίγμα marketing- (Jain, 1989, Sorenson and Wiechmann, 1975). Η ορ-

γάνωση των διαδικασιών marketing είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη και εφαρ-

μογή των προγραμμάτων marketing (Davidson, 1976). 

 

3.4.2 Προγραμματισμός στο Διεθνές Marketing 

Πριν ξεκινήσουμε την ανασκόπηση των εμπειρικών μελετών σε ό,τι αφορά τον Προγραμ-

ματισμό του Διεθνούς Μάρκετινγκ –τη στρατηγική στο μίγμα μάρκετινγκ- θα ορίσουμε 

την έννοια της προσαρμογής του κάθε στοιχείου του μίγματος μάρκετινγκ.  

Ορίζουμε την προσαρμογή της στρατηγικής προϊόντος ως τον βαθμό με τον οποίο το προ-

ϊόν (brand name, σχεδιασμός, ετικέτα, ποικιλία βασικών γραμμών προς εξαγωγή και ποιό-

τητα) διαφέρει μεταξύ της ντόπιας αγοράς και της αγοράς του εξωτερικού. Παρομοίως, η 

προσαρμογή της στρατηγικής προώθησης ορίζεται ως η στάθμιση του προγράμματος της 

εντόπιας προώθησης (θέμα/ιδέα διαφήμισης, κανάλια ΜΜΕ για διαφήμιση, αντικείμενα 

προώθησης, προϋπολογισμός προώθησης, έμφαση σε δημόσιες σχέσεις και απευθείας mar-

keting) με την κύρια αγορά για εξαγωγές. 

Η στρατηγική προσαρμογής της τιμολόγησης αναφέρεται στον βαθμό που οι στρατηγικές 

τιμολόγησης (καθορισμός στρατηγικής τιμολόγησης, πιστωτική πολιτική, πολιτική εκπτώ-

σεων και περιθωρίων) για κάθε προϊόν διαφέρουν εκτός των εθνικών συνόρων της επιχεί-

ρησης.  
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Τέλος, η προσαρμογή της στρατηγικής διανομής αντικατοπτρίζει την επαναρρύθμιση της 

διανομής (κριτήρια για την επιλογή του συστήματος διανομής, στρατηγική μεταφορών, 

προϋπολογισμός για την διανομή και δίκτυο διανομής) στην εξωτερική αγορά.   

Σε σχέση με το ζήτημα της τυποποίησης/προσαρμογής τα στοιχεία του μίγματος marketing 

που έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι ενέργειες οι σχετικές με το Προϊόν και την 

Προώθηση (Hite and Fraser 1988, Agrawal 1994).  

Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες έχουν τοποθετηθεί μάλλον όχι με την ευρεία έννοια 

πάνω στο θέμα της προσαρμογής στο διεθνές περιβάλλον, όπως η προσαρμογή προϊόντων 

στα τοπικά γούστα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ή η προσαρμογή της διαφήμισης 

(Green et al., 1975, Peebles et al., 1977). 

Οι Sorenson και Wiechmann (1975) διενήργησαν μία έρευνα μεταξύ 27 κορυφαίων πολυε-

θνικών στον κλάδο των καταναλωτικών συσκευασμένων προϊόντων στις Η.Π.Α και Δυτική 

Ευρώπη, συμπεραίνοντας ότι οι εταιρίες αυτές τείνουν να ακολουθούν πολιτική τυποποίη-

σης στα προγράμματα μάρκετινγκ που ακολουθούν. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέλη-

ξαν οι Whitelock (1987) και Whitelock και Pimblett (1997) όταν σύγκριναν στρατηγικές 

μάρκετινγκ καταναλωτικών και βιομηχανικών αγαθών. 

Ο Aylmer (1970) ανέφερε ότι επειδή οι τοπικοί αντιπρόσωποι των Πολυεθνικών είναι μάλ-

λον αυτόνομοι αποφασίζουν πάνω σε θέματα διαφήμισης, τιμολόγησης και διανομής με δι-

κή τους πρωτοβουλία. Ο Terpstra (1993) κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα, βρίσκοντας 

ότι Αμερικανικές εταιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτιαχναν τα προϊόντα τους σύμφωνα 

με τις τοπικές ανάγκες και έδειχναν τάση να υιοθετούν την πολιτική διαφήμισής τους στην 

τοπική αγορά. Σε αντίθεση, οι Boddewyn et al., (1986) βρήκαν ότι η τυποποίηση των προ-

σφερομένων προϊόντων είχε αυξηθεί την περίοδο 1963-1973. Η διαμήκης μελέτη τους, με-

ταξύ των χωρών της Ε.Ε, έδειξε ότι στα περισσότερα από τα μη διαρκή καταναλωτικά α-

γαθά οι εταιρίες τυποποιούν τη φίρμα τους και τις διαφημίσεις τους αλλά προσπαθούν να 

προσαρμόζουν τις αποφάσεις τιμολόγησης τους. 

Σύμφωνα με τους Calantone et al., (2004) η τυποποίηση των προϊόντων αναφέρεται στο 

βαθμό με τον οποίο τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και της συσκευασίας του 
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διαφέρουν μεταξύ των εθνικών τοπικών αγορών. Ακόμη κι αν με την τροποποίηση του 

προϊόντος για διαφορετικές αγορές αυξάνεται το κόστος, το τυποποιημένο προϊόν μπορεί 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις επιθυμίες των καταναλωτών σε διαφορετικές χώ-

ρες καλύτερα, δίνοντας μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και δημιουργώντας πολύ καλύτερη 

ανταπόδοση. Οι εταιρίες που ανταγωνίζονται σε ξένες αγορές μπορούν να επιλέξουν να 

μην κάνουν αλλαγές στη φυσική παρουσίαση των προϊόντων και στη συσκευασία τους 

(σύμφωνα με την πολιτική τυποποίησης προϊόντος) κρατώντας έτσι χαμηλά τα κόστη τους. 

Βέβαια έτσι θα μπορούσε το προϊόν να μην μπορεί να ικανοποιήσει τον πελάτη. Οι εταιρίες 

έχουν την επιλογή είτε να τροποποιήσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά των προϊόντων είτε 

να αλλάξουν τη συσκευασία ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη.  

Η προσαρμογή ενός προϊόντος είναι το βασικό ζήτημα της προσαρμογής μίας αγοράς για 

εξαγωγές. Οι Calantone et al., (2004) θεωρούν ότι για να υπάρχει επιτυχία στο παραπάνω 

θα πρέπει το  προσαρμοσμένο προϊόν να προσθέτει επαρκώς αυξητικές υπεραξίες. Η εται-

ρία υποχρεούται να ικανοποιεί τις επιθυμίες του πελάτη και τις ανάγκες του, καλύτερα από 

τους ανταγωνιστές και τις προσφορές τους.  

H τυποποίηση του προϊόντος αποτελεί βασικό στοιχείο του ζητήματος της τυποποίησης 

επειδή τα πλεονεκτήματα, όσον αφορά στη μείωση κόστους και την αυξημένη αποδοτικό-

τητα, είναι πιο πιθανό να επιτευχθούν γύρω από αυτό (το προϊόν) (Levitt 1983). Εμπειρικές 

μελέτες υποστηρίζουν ότι το στοιχείο του μίγματος marketing με τη μεγαλύτερη πιθανότη-

τα για τυποποίηση είναι το Προϊόν (Sorensen and Wichmann 1975· Schuster and Bodkin, 

1987) και ότι ο βαθμός της τυποποίησης που έχει επιτευχθεί έχει θετική επίδραση στην α-

πόδοση (Fraser and Hite, 1990). Τα προϊόντα πρέπει συχνά να προσαρμόζονται όταν η επι-

χείρηση βγαίνει σε εξωτερικές αγορές σύμφωνα με τους Czinkota και Ronkainen (2004). 

Απλά κάποια προϊόντα χρειάζονται μικρορρυθμίσεις ενώ σε κάποια άλλα πρέπει να γίνουν 

σημαντικές αλλαγές. Οι αλλαγές συνήθως επηρεάζουν τη συσκευασία, μονάδες μέτρησης, 

ετικέτες, οδηγίες χρήσης και σε λιγότερο βαθμό λογότυπα και brand names. 

O Friedman (1986), εξηγεί ότι η ψυχολογική έννοια ενός προϊόντος είναι χρήσιμη για μία 

επιχείρηση όταν παίρνει αποφάσεις στο αν πρέπει να «τυποποιηθούν» ή όχι τα προϊόντα 

της. O Friedman, επίσης αναφέρει ότι η προσαρμογή συντελείται στις μεταβλητές οι οποίες 
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ελέγχονται από τον άνθρωπο που ασχολείται με το διεθνές μάρκετινγκ όπως για παράδειγ-

μα η τιμή, η συσκευασία, η τοποθέτηση, η προώθηση και η διανομή. Τα παραπάνω λέγεται 

ότι καθοδηγούνται από την ιστορική χρήση, τα τοπικά έθιμα και τα χαρακτηριστικά που 

προκύπτουν από τη χρήση. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι παραδείγματα του πώς η κουλ-

τούρα στην αγορά μπορεί να επηρεάσει την προσαρμογή του προϊόντος. Η υποκείμενη λο-

γική της προσέγγισης προσαρμογής είναι ότι οι επαγγελματίες της αγοράς θα πρέπει να εί-

ναι ενήμεροι των διαφορών κουλτούρας της κάθε ξένης αγοράς. 

Οι ερευνητές έχουν βρει ότι εάν ένα προϊόν είναι τοποθετημένο πανομοιότυπα σε παρόμοι-

ες αγορές υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα για τυποποίηση ενεργειών προώθησης. Με το 

να εστιάζουν στα ίδια μοναδικά σημεία πώλησης στις καμπάνιες προώθησης μεταξύ δια-

φόρων χωρών, οι εταιρίες μπορούν να μειώσουν τα κόστη ανάπτυξης και να χτίσουν μία 

ομογενή αντίληψη μίας φίρμας σε παγκόσμια βάση (Levitt 1983, Mueller and Kornmeier 

1996, Shoham 1995, Jain 1989). Σαν αποτέλεσμα η προοπτική της τυποποίησης της προώ-

θησης θα μπορούσε να είναι εξίσου σημαντική με τη θέση του Προϊόντος στο μίγμα mar-

keting (Shoham 1995). 

Στο πεδίο της προώθησης, τα αποτελέσματα του Killough (1978) δείχνουν ότι εκεί όπου  

το πλάνο της διαφήμισης και της πρότασης αγορών θα μπορούσε να τυποποιηθεί, η δημι-

ουργική παρουσίαση έρχεται αντιμέτωπη με μεγαλύτερα εμπόδια. Τα εμπόδια αυτά προκύ-

πτουν λόγω διαφορών στη γλώσσα, την κουλτούρα, τον ανταγωνισμό και τους κυβερνητι-

κούς κανονισμούς στις διάφορες αγορές των χωρών που δραστηριοποιείται η εταιρία. Είναι 

ενδιαφέρον το εύρημα του Killough το οποίο είναι αντίθετο με την ευρεία αντίληψη ότι οι 

επιτυχημένες ιδέες μπορούν να εφαρμοστούν παγκοσμίως (π.χ. Takeuchi and Porter, 1986). 

Η Burnley (1998) έχει δώσει ένα περίγραμμα για την εξέταση των βασικών εννοιών και 

εφαρμογών της δημοσιότητας από μία διεθνή προοπτική. Έχει βρει έναν αριθμό βασικών 

περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες στο διεθνές περιβάλλον και έτσι έδωσε έμφα-

ση στην ανάγκη για σχεδιασμό και διαχείριση των διεθνών προγραμμάτων για δημοσιότη-

τα. Έχει δοθεί βαρύτητα στο γεγονός ότι αναλόγως την εκστρατεία διαφήμισης η στρατη-

γική διαφέρει. Υπάρχει ωστόσο η πεποίθηση ότι μία στρατηγική προσαρμογής θα ήταν κα-

τάλληλη για μία διαφημιστική εκστρατεία ‘αντίδρασης’, ενώ μία στρατηγική τυποποίησης 
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θα ήταν περισσότερο κατάλληλη για μία πιο ‘παθητική’ εκστρατεία. Επιπλέον, η οργανω-

τική δομή και το σύστημα λήψης αποφάσεων μίας διεθνούς εταιρίας έχει άμεσες επιρροές 

στην στρατηγική που υιοθετεί η εταιρία για τις διεθνείς επιλογές της. Η Burnley (1998) α-

ναφέρει ότι  βασικός σκοπός της διαφημιστικής εκστρατείας είναι η δημιουργία αναγνωρι-

σιμότητας εμπορικού σήματος (brand awareness), η δημιουργία θετικής αντιμετώπισης α-

πέναντι στην εταιρία και τα σήματά της και πιθανόν η διαμόρφωση αγοραστικής αντίλη-

ψης. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα μπορούσε να εξαρτάται από το πόσο καλά η επιχεί-

ρηση ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα της αγοράς και αντιδρά με τις κατάλληλες ενέργειες. 

Αυτό απαιτεί προσαρμογή σε οργανωτικό επίπεδο, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να υπάρχει η 

διασφάλιση ότι οι λειτουργίες, όπως προσαρμόζονται, είναι σε συνάφεια με τους γενικούς 

στόχους και την εταιρική εικόνα της επιχείρησης. Μ’ αυτήν την έννοια μία μικτή προσέγ-

γιση σε αντίθεση με την απόλυτη τυποποίηση ή προσαρμογή, φαίνεται  να είναι η περισσό-

τερο κατάλληλη για τη διεθνή διαφημιστική εκστρατεία. Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται 

εξάλλου να συμφωνεί με την σημερινή αντιπαράθεση (τυποποίηση ή προσαρμογή) η οποία 

τείνει να ισορροπεί περισσότερο σε μία μικτή προσέγγιση. 

 

Σχήμα 2: Σχεδιασμός Διεθνούς Δημοσιότητας: Δομή και Στρατηγικές. 
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Ενώ πολύ προσοχή έχει δοθεί στα στοιχεία “προϊόν” και “προώθηση” του μίγματος μάρκε-

τινγκ, το ζήτημα της «τυποποίησης» στη στρατηγική διανομής  και  τιμολόγησης έχει πα-

ραγκωνισθεί (Myers and Cavusgil, 1996, Rosenbloom et al., 1997, Shoham 1995, Baalbaki 

and Malhotra, 1993). Οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί δείχνουν ότι η δυνατότητα για την 

τυποποίηση των δραστηριοτήτων τιμολόγησης μέσα στο μίγμα μάρκετινγκ είναι η πιο χα-

μηλή (Bolz, 1992, Shoham 1995). Οι μακροοικονομικοί παράγοντες που συνδυάζονται με 

τις διαφορετικές υποδομές στις διεθνείς αγορές σημαίνουν ότι μια πιο εύκαμπτη προσέγγι-

ση απαιτείται.  Στην ανάπτυξη των διεθνών στρατηγικών μάρκετινγκ τα ‘υποκαταστήμα-

τα’, στην κάθε χώρα – τόπο, πρέπει να λάβουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες πληρωμής, τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, τη δομή ανταγωνισμού και αγοράς κατά ρύθμιση των τιμών 

και την ανάπτυξη των στρατηγικών διανομής στις μεμονωμένες παγκόσμιες αγορές (Kogut 

1990, Diller 1992, Bolz 1992, Shoham 1995). Ένας λόγος για αυτήν την ελλιπή προσοχή 

στο στοιχείο «τιμολόγηση» του μίγματος μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο έχει αποδοθεί επί-

σης στην πολυπλοκότητα των ζητημάτων τιμολόγησης, καθώς επίσης και στην απροθυμία 

των διευθυντών να συζητήσουν τις στρατηγικές τιμολόγησής τους (Myers and Cavusgil 

1996). 

Οι Littler και Schlieper (1995) σχολιάζουν ότι η τιμή μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως σημα-

ντικό στοιχείο του εμπορικού σήματος -brand- δεδομένου ότι ενισχύει τον προσδιορισμό 

θέσης -positioning-, και επομένως τη γενική αντίληψη, για το εμπορικό σήμα. Εντούτοις, 

θα υπάρξουν συχνά ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των χωρών εξαιτίας διαφορετικότητας στα 

έξοδα μεταφοράς, φορολογίας, περιθωρίων των διανομέων, και ανταγωνιστικής δομής της 

αγοράς. Μπορεί οι ουσιαστικές διαφορές που υπάρχουν να οδηγούν σε διαφορετικές στρα-

τηγικές εμπορικών σημάτων. Ακραία, φαίνεται ότι, όπου οι διαφορές αυτές οδηγούν σε 

σημαντικές παραλλαγές των τιμών μεταξύ των χωρών, η μη πρέπουσα ‘μετακίνηση’ του 

εμπορικού σήματος από μια χαμηλή τιμή και αναλόγως η κάπως χαμηλού status τοποθέτη-

ση του εμπορικού σήματος -brand positioning- σε μια αγορά όπου το αντίθετο είναι το επι-

θυμητό, μπορεί να υπονομεύσει το γενικό μάρκετινγκ. 

Ομοίως, η συσκευασία  πρέπει να προσαρμοσθεί για να επιβεβαιώσει τη γενική ταυτότητα 

του εμπορικού σήματος. Είναι σαφές ότι «διακρατικές» παραλλαγές παρόμοιες με εκείνες 
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που σημειώνονται ανωτέρω μπορούν να οδηγήσουν σε ρυθμίσεις ώστε να καλυφθούν οι 

τοπικές απαιτήσεις.  Εντούτοις, ακόμη και όπου αυτό υπάρχει, ο σχεδιασμός συσκευασίας 

μπορεί να περιορισθεί σε ένα συνεπές γραφικό πλαίσιο προκειμένου να δοθεί το ίδιο μήνυ-

μα στους καταναλωτές ανά τις χώρες (Lubliner, 1993). 

Σε ό,τι αφορά κυρίως στο μίγμα προώθησης και πάλι, μπορεί να υπάρχουν τάσεις  προς 

τυποποίηση στην πλευρά της προσφοράς, αν και οι διαφορετικότητες στην πλευρά ζήτησης 

μπορούν να αντιδράσουν σε αυτό τουλάχιστον ως έναν ορισμένο βαθμό (Appelbaum and 

Halliburton, 1993, Quelch and Hoff, 1986). Πολλές διαφημιστικές εταιρίες αναπτύσσουν 

μια σφαιρική προσέγγιση σε ανταπόκριση παρόμοιων εξελίξεων στους πελάτες τους και 

ίσως στην αντίληψη ότι θα υπάρξει μια ζήτηση στις ‘τυποποιημένες’ διαφημιστικές εκ-

στρατείες. Εντούτοις, διεθνείς καμπάνιες μπορεί να βασισθούν στην ανάπτυξη εκστρα-

τειών για επιλεγμένες συστάδες των χωρών (Vandermerve, 1989) με τμήματα που έχουν 

παρόμοια δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά (Kreutzer, 1988). Άλλοι μπορούν 

απλά να προσδιορίσουν τα ευρωπαϊκά τμήματα και να δραστηριοποιηθούν σε αυτά σε διά-

φορες χώρες (Quelch and Buzzell, 1989, Schaeffer and Balzas, 1993). Στην Ευρώπη, η α-

νάπτυξη της δορυφορικής τηλεόρασης έχει οδηγήσει στην ανοικτότερη πρόσβαση στις επι-

κοινωνίες και διευκολύνει φυσικά μια πιο πανευρωπαϊκή προσέγγιση στα διαφημιστικά 

μέσα και έτσι έχει προταθεί ότι οι νέοι σε όλη την Ευρώπη έχουν παρόμοιες προτιμήσεις 

σε ένδυση, μουσική κλπ (de Chernatony, 1993). Εντούτοις, προσπάθειες για ‘τυποποίηση’ 

της ‘προώθησης πωλήσεων’ βρίσκονται αντιμέτωπες με παρόμοια προβλήματα που προ-

κύπτουν από ετερογενή περιβάλλοντα.  

Οι Kale και McIntyre (1991) εξηγούν το «Πλαίσιο του Hofstede», μια γενική θεωρία σχε-

τικά με τη διεθνή  διανομή-διακίνηση  που μπορεί μόνο να αναπτυχθεί μέσω της μελέτης 

των διαφορετικών πολιτισμών στις διαφορετικές χώρες. Δηλώνουν ότι το κανάλι διανομής 

πρέπει να προσαρμοσθεί στον πολιτισμό της χώρας και τα ήδη υπάρχοντα κανάλια σε αυ-

τήν. Η βαρύτητα για τις δια-πολιτισμικές διαφορές στις χώρες ανά τον κόσμο μπορεί να 

σχολιασθεί σε τέσσερις διαστάσεις. Συνεχίζουν και δηλώνουν ότι το σύνολο των διαστά-

σεων στο «Πλαίσιο του Hofstede» αποτελείται από (α) Ατομικισμό (συμπεριφορά "εγώ" 

έναντι "εμείς", μεμονωμένες έναντι ομαδικών αποφάσεων, ανοχή της προσωπικής ζωής και 
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προσωπικών επιλογών, κ.α.), (β) Απόσταση δύναμης (επίπεδο ανισότητας στην κοινωνία, 

στάση απέναντι στους ανωτέρους και τους υφισταμένους, προνόμια των κατόχων δύναμης, 

συμπεριφορές σύγκρουσης και συνεργασίας και τρόποι αλλαγών στις δομές σχέσεων κλπ.), 

(γ) Αποφυγή αβεβαιότητας (στάση απέναντι στην αβεβαιότητα στη ζωή, επίπεδο και πηγές 

πίεσης στη ζωή, βαθμός ανοχής προς την παρέκκλιση, στάση απέναντι στους νέους και α-

νάγκη για τους επίσημους κανόνες και τους κανονισμούς), (δ) Ανδροπρέπεια (ρόλοι των 

ανδρών και των γυναικών,  επίπεδο ανισότητας μεταξύ των φύλων, στάση απέναντι στην 

εργασία, επίτευγμα, αντιμετώπιση). Η «προσαρμογή» καναλιών της συγκεκριμένης αγοράς 

πρέπει να γίνει σύμφωνα με αυτές τις διαστάσεις.   

O Chang (1995), αναφέρει ότι διεθνής βιομηχανία είναι η βιομηχανία στην οποία η αντα-

γωνιστική θέση μιας εταιρίας σε μια χώρα επηρεάζεται από τη θέση της σε άλλες χώρες. 

Σύμφωνα με τους Hout et al., (1982), μια διεθνής βιομηχανία αναμετριέται με το όλο πα-

γκόσμιο σύστημα τοποθέτησης προϊόντος και αγοράς μιας πολυεθνικής εταιρίας με το α-

ντίστοιχο κάποιας άλλης. Οι διάφορες θυγατρικές ανά χώρα είναι ιδιαίτερα αλληλοεξαρ-

τώμενες από την άποψη των λειτουργιών και της στρατηγικής. Μια τέτοια αλληλοεξάρτη-

ση προκύπτει από την πίεση του εντατικού ανταγωνισμού εξωτερικά και από την ανάγκη 

για τις ‘διεθνείς’ λειτουργίες εσωτερικά. Σε μια παγκόσμια βιομηχανία, οι πολυεθνικές 

μπορούν να αναπτύξουν την καλύτερη δύναμη με τη βοήθεια της εκμετάλλευσης των οικο-

νομιών κλίμακας και των οικονομιών του αντικειμένου δραστηριότητας (Bartlett and Gho-

shal, 1992). Η ανάγκη για τις οικονομίες κλίμακας και αντικειμένου δραστηριότητας οδη-

γεί στην τυποποίηση είτε των τελικών προϊόντων είτε των μερών/των συστατικών  τους. 

O Chang (1995), επίσης σχολιάζει ότι με τη χρησιμοποίηση των διεθνών πόρων, και με τη 

δημιουργία εγκαταστάσεων συναρμολόγησης στις αγορές-στόχους, η μείωση δαπανών 

στην παραγωγή, τους δασμούς και τις μεταφορές μπορεί να είναι σημαντική. Ο έντονος 

ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά ωθεί τις εταιρίες σε ανεύρεση των δικών τους ση-

μείων ανάπτυξης. Η καθιέρωση των καναλιών διεθνούς μάρκετινγκ είναι μια από πολλές 

μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί για να ερευνήσουν τις ξένες αγορές. Με τη χρησιμο-

ποίηση των δικών τους καναλιών μάρκετινγκ, οι εταιρίες αποκτούν καλύτερο έλεγχο στα 

προγράμματα μάρκετινγκ που ακολουθούν. Στην πραγματικότητα, τα αυτοελεγχόμενα κα-
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νάλια μάρκετινγκ βοηθούν τις πολυεθνικές εταιρίες στην αποτελεσματική συλλογή πληρο-

φοριών, κάτι που επιτρέπει τον σχεδιασμό σχετικών ‘προσαρμοσμένων’ δραστηριοτήτων 

μάρκετινγκ για μια καλύτερη τοπική ανταπόκριση.  

Ο Kinsey (1988), έκανε τις ακόλουθες προτάσεις για τις στρατηγικές μίγματος marketing 

για τις πολυεθνικές. Κατ' αρχάς,  οι πολυεθνικές μπορούν να παράγουν τα ίδια  προϊόντα  

στις οικονομίες όπου οι όροι είναι παρόμοιοι με εκείνους στην αρχική αγορά. Δεύτερον,  οι 

πολυεθνικές μπορούν να ΄τυποποιήσουν’ τη διαφήμιση σε όλο τον κόσμο.  Αλλά ακόμη και 

όπου ένα τυποποιημένο μήνυμα δεν είναι δυνατό, η πολυεθνική μπορεί συνήθως να χτίσει 

στην «ξενικότητά» της και «το γόητρό» της για να προωθήσει ένα προϊόν και ίσως να αλ-

λάξει τις παραδοσιακές συμπεριφορές και στάσεις στη διαδικασία (Chung, 2005). Τρίτον, η 

συσκευασία μπορεί να ‘τυποποιηθεί’ σε διάφορες βαθμίδες και να χρησιμοποιηθεί για την 

προώθηση της εταιρικής εικόνας. Τέλος, η πολυεθνική μπορεί να λειτουργήσει «τυποποιη-

μένες» πολιτικές τιμών και διανομής εάν δεν υπάρχουν περιορισμοί ανά χώρα, «αναδιανέ-

μοντας» τις δαπάνες σε παγκόσμια βάση. 

Οι Wind, Douglas και Perlmutter (1973) δοκίμασαν το εθνο-, πολυ-, περιφεριο-(region), 

γεω-κεντρικό πλαίσιο προτεινόμενο από τον Perlmutter (1969), και βρήκαν ότι μια γεωκε-

ντρική προσέγγιση  που συνεπάγεται την ‘τυποποίηση’ χρησιμοποιείται για  την εμπορική 

σήμανση, το προϊόν και τις αποφάσεις σε θέματα διαφήμισης, ενώ μια πολυκεντρική προσέγ-

γιση  συνεπάγεται την ‘προσαρμογή και χρησιμοποιείται  για τις αποφάσεις τιμών, προώθη-

σης, διανομής και υπηρεσιών.  Υποστηρίζοντας την Προσέγγιση «Διαφορετικών Ενδεχομέ-

νων» (Contingency Approach), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κατάλληλος προσανατο-

λισμός μάρκετινγκ (εθνο-, πολυ-, περιφεριο- ή γεω-κεντρικός) εξαρτάται από πολλούς πα-

ράγοντες, όπως το μέγεθος της διεθνούς εμπειρίας της εταιρίας, το μέγεθος αγοράς, και η 

φύση του προϊόντος, είτε πρόκειται για καταναλωτικό ή βιομηχανικό προϊόν. Ομοίως,  οι 

Sorenson και Wiechmann (1975) έδειξαν ότι τα συσκευασμένα καταναλωτικά αγαθά, ειδι-

κά τα μη - τρόφιμα, έχουν υψηλό βαθμό ‘τυποποίησης’. 

Μελέτη των Cavusgil, Zou και Naidu (1993) επίσης υποστηρίζει την Προσέγγιση Διαφορε-

τικών Ενδεχομένων ότι ο βαθμός προσαρμογής δεν είναι ενιαίος αλλά ποικίλει  μεταξύ των 

διαφορετικών στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ, και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά 
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της εταιρίας, του κλάδου και της αγοράς στόχου. Διαπίστωσαν ότι η προσαρμογή τόσο στο 

προϊόν όσο και στην προώθηση αυξάνει με την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του προϊόντος 

και των διαφορετικών νομικών κανονισμών μεταξύ των χωρών, ενώ η προσαρμογή της 

προώθησης αυξάνει με τη μοναδικότητα του προϊόντος, την εμπειρία της εταιρίας σε εξα-

γωγές, και της μεγάλης ανταγωνιστικότητας της ξένης αγοράς στόχου. 

 Ο Springer (1995) έχει υποστηρίξει ότι η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δεν είναι μια 

οικονομικά ομοιογενής ομάδα και οι χώρες της περιοχή αυτής δεν πρέπει να ομαδοποιού-

νται. Χαρακτηρίζεται από μια αυξανόμενη διαφοροποίηση στις πολιτικές, οικονομικές, νο-

μοθετικές, και θεσμικές συνθήκες για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων και οι συνεχείς μετασχη-

ματισμοί εμβαθύνουν τις ετερογενείς απαιτήσεις της αγοράς των πελατών. Μια στρατηγική 

προσαρμογής είναι επομένως καταλληλότερη σε αυτές τις χώρες (Chung, 2005). Άλλοι 

συγγραφείς προτείνουν ότι αλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊ-

κής ολοκλήρωσης δείχνουν ότι χώρες θα είναι περισσότερο παρόμοιες παρά διαφορετικές 

(Yip κ.α., 1997) και περισσότεροι πελάτες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (συμπε-

ριλαμβανομένων των κρατών της Βαλτικής) θα ψάξουν για «Δυτικές» εμπειρίες. Λαμβά-

νοντας υπόψη το παραπάνω, η κατανάλωση δημοφιλών παγκοσμίων προϊόντων στην Κε-

ντρική και Ανατολική Ευρώπη υποστηρίζει τη χρήση μιας «τυποποιημένης» προσέγγισης 

στη στρατηγική marketing. Ο Springer (1995), πρότεινε ότι και οι δυο προσεγγίσεις -

τυποποίησης και προσαρμογής- είναι πιθανές εφ' όσον οι στρατηγικές λαμβάνουν υπόψη 

τις ανάγκες πελατών. Περιπτωσιολογικές μελέτες των δυτικοευρωπαϊκών και αμερικανι-

κών επιχειρήσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έδειξαν ότι ρυθμίσεις στο μίγμα 

μάρκετινγκ συμβαίνουν κυρίως μεταξύ των  μη - βασικών στοιχείων και συνήθως μένουν 

στο ελάχιστο (Schuh, 2000). Παραδείγματος χάριν, οι οδηγίες προϊόντων είναι μεταφρα-

σμένες σε τοπική γλώσσα και το περιεχόμενο της ετικέτας, συσκευασίας και των ονομάτων 

των καταναλωτικών αγαθών έχουν αλλαχθεί για να καλύψουν τις τοπικές νομικές απαιτή-

σεις.  

Προηγούμενη έρευνα έχει επαναλάβει επίσης πώς οι αποφάσεις για την τυποποίηση επη-

ρεάζονται από τους υπό κατάσταση-συγκεκριμένους παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος και του κλάδου (Wind, 1986). Παραδείγματος χάριν, συχνά λέγεται ότι ε-
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ταιρίες που παρέχουν τα καταναλωτικά αγαθά παρουσιάζουν υψηλότερη τάση προς την 

προσαρμογή του μάρκετινγκ απ’ ότι ο τομέας των βιομηχανικών αγαθών.  Μεταξύ των κα-

ταναλωτικών αγαθών, καταναλωτικά μη-διαρκή αγαθά συχνά απαιτούν μεγαλύτερη προ-

σαρμογή επειδή προσαρμόζονται περισσότερο στις τοπικές προτιμήσεις και συνήθειες 

(Whitelock and Pimblett, 1997, Whitelock, 1987). Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών 

του άυλου, ευπαθούς, του αδιάσπαστου και ετερογενούς (Shostack, 1977), οι υπηρεσίες 

είναι ακόμα πιθανότερο να προσαρμοστούν στις τοπικές αγορές. Οι περισσότερες μελέτες 

στο σενάριο διεθνούς ενιαίας αγοράς έχουν αγνοήσει την εμπειρία των φορέων παροχής 

υπηρεσιών (Boddewyn and Grosse, 1995). 

Μερικές μελέτες που διερεύνησαν τη σχέση στρατηγικής διεθνούς marketing με την απόδο-

ση παρήγαγαν μικτά αποτελέσματα. Οι Kotabe και Omura (1989) βρήκαν την προσαρμογή 

marketing να έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση  των ιαπωνικών και ευρωπαϊκών πο-

λυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά. Αντίθετα, οι Cavusgil και 

Zou (1994) δείχνουν ότι η προσαρμογή στην προώθηση έχει αρνητική επιρροή δεδομένου 

ότι η προσαρμογή προϊόντος έχει θετική επιρροή στην απόδοση των Αμερικανών εξαγω-

γέων. Τέλος, οι Samiee και Roth (1992) συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχει καμία σημαντική 

διαφορά στην απόδοση των εταιριών που ακολουθούν χαμηλά και υψηλά επίπεδα προσαρ-

μογής. 

 

3.4.3 Διαδικασία στο Διεθνές Marketing 

Μελέτες στην τυποποίηση των διεργασιών (σε ανασκόπηση Walters, 1986) προτείνουν ότι 

είναι περισσότερο αποτελεσματική και επιθυμητή η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτή-

ματος με την «τυποποίηση» του σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων, εφαρμογής και ελέγχου 

συστημάτων στο διεθνούς marketing, παρά «τυποποιώντας» το μίγμα marketing. Ο D’ 

Antin (1971, στου Walters, 1986) βρήκε ότι στη Nestlé η τυποποίηση των διεργασιών mar-

keting είχαν ως προϋπόθεση την ανάπτυξη συστημάτων με σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι 

θυγατρικές της ανά τον κόσμο ακολούθησαν «τυποποιημένη» ανάκτηση πληροφοριών, δι-

αδικασίες αναλυτικών  αξιολογήσεων και λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη των τοπι-

κών τους σχεδίων marketing.  
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Παρόλο που η τυποποίηση των διεργασιών και διαδικασιών θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο 

να πραγματοποιηθεί απ’ ότι η τυποποίηση του προγραμματισμού, μελέτη των  Cavusgil και 

Yavas (1984) έδειξε ότι η διαφορά στον διοικητικό  προσανατολισμό (προσανατολισμός 

παραγωγής έναντι προσανατολισμού marketing) μεταξύ των Αμερικανών και Τούρκων 

ανωτέρων στελεχών διοίκησης δυσχεραίνει σημαντικά την εφαρμογή τυποποίησης στις 

διεργασίες και διαδικασίες marketing στις θυγατρικές των αμερικανικών πολυεθνικών που 

βρίσκονται στην Τουρκία. Συνεπώς, δεδομένου ότι η τυποποίηση στον προγραμματισμό 

του marketing επηρεάζεται από παράγοντες όπως ‘εξωτερικός’ πελάτης, εξωτερικό αντα-

γωνιστικό περιβάλλον και χαρακτηριστικά περιβάλλοντος της κάθε χώρας, η τυποποίηση 

στις διεργασίες marketing, αν και θεωρητικά πιο εφικτή,  μπορεί τελικά να προκύψει πιο 

δύσκολη στην εφαρμογή της εξαιτίας εσωτερικών οργανωσιακών και διοικητικών παραγό-

ντων, όπως διαφορές στον προσανατολισμό διοίκησης  μεταξύ της ‘μητρικής’ εταιρίας και 

θυγατρικών αυτής. 

Έχοντας κατά νου μια παγκόσμια στρατηγική, εταιρίες που «προσαρμόζονται» στις συνθή-

κες τοπικής αγοράς μπορεί να κάνουν προσαρμογές και ρυθμίσεις σε διαφορετικές αγορές 

και να ενδυναμώσουν τις παγκόσμιες συνολικά τοποθετήσεις τους (Chang, 1995). 

Η βιβλιογραφία στη διοικητική στρατηγική έχει προτείνει ότι οι εταιρίες αλλάζουν τη γενι-

κή τους στρατηγική στην αντιμετώπιση των επιχειρησιακών περιβαλλόντων ώστε να επι-

τύχουν καλύτερη οργανωσιακή απόδοση. Οι Kiesler και Sproull (1982) υποστηρίζουν ότι 

στην πραγματικότητα, στις επιτυχείς εταιρίες υπάρχει η τάση να θεωρείται ότι μπορούν 

ακίνδυνα να αγνοήσουν τις αλλαγές και τις προκλήσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η 

αποτυχία των Wang Laboratories στην εσφαλμένη εκτίμηση της πιθανής αγοράς ΗΥ και τη 

συρρίκνωση της αγοράς κεντρικών υπολογιστών αποκαλύπτει την ανάγκη βελτίωσης στην 

οργανωσιακή προσαρμοστικότητα.  Η ανώτερη διοίκηση της εταιρίας μπορεί να είχε δια-

γνώσει τέτοιες αλλαγές στο περιβάλλον της επιχείρησης αλλά να επιθυμούσε να λάβει μέ-

τρα για την αντιμετώπισή τους μόνον εφόσον η απόδοση της εταιρίας θα επηρεαζόταν σο-

βαρά. Παρότι υπήρξε διαφωνία σχετικά με το εάν η αδράνεια ή η στρατηγική επιλογή χα-

ρακτηρίζει καλύτερα την οργανωσιακή προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενο περιβάλ-
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λον, η κατάλληλη προσαρμογή θεωρήθηκε βασικός παράγοντας στην επιτυχία της εταιρίας 

(Bartlett and Yoshihara, 1988, Dilts and Prough, 1987, Miles and Snow, 1978). 

Σε μελέτη που διεξήγαγε ο Chang (1995) σχετικά με την ανάπτυξη προσαρμοσμένων 

στρατηγικών στο διεθνές μάρκετινγκ αναφέρονται τα παρακάτω ενδιαφέροντα και αξιοση-

μείωτα: Το «προσαρμοσμένο» μάρκετινγκ είναι μια τρέχουσα διαδικασία στην οποία τα 

στελέχη διεθνούς μάρκετινγκ προσδιορίζουν τις βασικές αποφάσεις που θα διατηρήσουν 

τις ενέργειες μάρκετινγκ της εταιρίας  αποτελεσματικά ‘σε συμφωνία’ με το περιβάλλον 

τους. Σύμφωνα με τον Chakravarthy (1982), η προσαρμογή περιέχει δύο –υπο-

διαδικασίες– «προσαρμοσμένη ειδίκευση» (adaptive specialisation) και «προσαρμοσμένη 

γενίκευση» (adaptive generalisation). H «προσαρμοσμένη ειδίκευση» είναι η διαδικασία 

που βελτιώνει την άριστη εξομάλυνση σε μια δεδομένη κατάσταση της προσαρμογής του 

marketing, ενώ η «προσαρμοσμένη γενίκευση» βελτιώνει τη δυνατότητα επιβίωσης της 

εταιρίας (Dunn, 1971). Μια εταιρία που εκτελεί «προσαρμοσμένη ειδίκευση» τείνει, στρα-

τηγικά, να βελτιστοποιεί τα κέρδη της χρησιμοποιώντας τους τρέχοντες πόρους της για να 

φέρει καθαρό πλεόνασμα πάνω από τις συνολικές δαπάνες που πλήρωσε στους μετόχους 

της.  Μια εταιρία που χρησιμοποιεί μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε, εντούτοις, να έχει 

σοβαρά προβλήματα επιβίωσης εάν η εταιρία δε μετασχηματίζεται για την αντιμετώπιση 

μελλοντικών προκλήσεων. Για παράδειγμα, η IBM έχει χάσει την ηγετική της θέση 

(Stahlman, 1993) και η ‘Wang Laboratories’ σταμάτησε την κατασκευή υπολογιστών 

(Suskind, 1993). Για να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος τα διοικητικά στελέχη του διεθνούς marketing θα πρέπει να βελτιώσουν την 

προσαρμοστικότητα της εταιρίας μέσω ‘προσαρμοσμένης’ γενίκευσης. Η προσαρμοσμένη 

γενίκευση είναι η  διαδικασία μέσω της οποίας μια εταιρία επανεπενδύει το καθαρό πλεό-

νασμα των “χαλαρών”, άτονων πόρων ώστε να βελτιώσει τη δυνατότητά της να προσαρμό-

ζεται στο αβέβαιο, δυναμικό μελλοντικό περιβάλλον. Προκειμένου να έχει αποτελεσματική 

εφαρμογή το «προσαρμοσμένο» marketing, τα ανώτερα στελέχη του διεθνούς marketing 

θα πρέπει να θέτουν δύο στόχους –διοίκηση των παράταιρων (managing misfits) και διοί-

κηση των καταλλήλως εφαρμοζόμενων (managing for fits) (Chakravarthy, 1982). 
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Σχήμα 3: Διαδικασία Ανάπτυξης Προσαρμοσμένων Στρατηγικών Marketing  

 

Πηγή: Chang, 1995. 
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Ο Chang (1995) επιλέγει τη σχετική στρατηγική μάρκετινγκ -adaptive specialisation- για 

την προσέγγιση υψηλότερου βαθμού προσαρμοσμένων «ταιριαστών» στοιχείων (adaptive 

fits), ενώ το τελευταίο βελτιώνει τις προσαρμοσμένες ικανότητες της εταιρίας -adaptive 

generalisation- ώστε να μπορεί να ανταγωνισθεί καλύτερα με τους βασικούς ανταγωνιστές 

στην παγκόσμια αγορά. Για την καλύτερη διοίκηση των «ταιριαστών», τα στελέχη στρατη-

γικής χρειάζεται να ενισχύσουν την ικανότητα των προσαρμόσιμων πόρων της εταιρίας για 

την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς των. 

Η ικανότητα των προσαρμόσιμων πόρων είναι ο βαθμός και η φύση των υλικών και αν-

θρωπίνων πόρων που επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές για μια διεθνή επέκταση.  Όταν 

μια εταιρία αυξάνει το βαθμό των προσαρμογών μάρκετινγκ, προκύπτει μεγαλύτερη πίστη 

στους επαγγελματίες και πραγματοποιούνται ρυθμίσεις δομών που γενικώς μετατοπίζουν 

την καμπύλη εμπειρίας της εταιρίας προς τα κάτω (Brittain, 1989, αναφέρεται στου Chang, 

1995). Μια τέτοια μετατόπιση αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας σχετικά με τα πλεονεκτήμα-

τα της συσσωρευμένης επιχειρηματικής εμπειρίας (Hannan και Freeman, 1984, αναφέρεται 

στου Chang, 1995) εάν οι προσαρμόσιμες δυνατότητες της εταιρίας παραμένουν στον ίδιο 

βαθμό. Η ‘Federal Express’ αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης. 

Η ‘Federal Express’ είναι μια επιχείρηση πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων υπηρεσιών δια-

νομής «παράδοσης την επόμενη μέρα» επιστολών και πακέτων στις ΗΠΑ. Στις αρχές της 

δεκαετίας του '80, άρχισε να επεκτείνει τις διεθνείς υπηρεσίες παράδοσης λόγω αργής επι-

χειρηματικής ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά. Μεταξύ 1983 και 1990, πραγματοποίησε 

περισσότερες από 20 διεθνείς εξαγορές, συμπεριλαμβανομένων  υπηρεσιών courier και με-

ταφορών με φορτηγά. Δυστυχώς, ξένοι κυβερνητικοί κανονισμοί και ισχυροί διεθνείς α-

νταγωνιστές, όπως η DHL World Express και η TNT Ltd, δυσκόλεψαν την κατάσταση για 

τη διεθνή επέκταση της Federal Express στη δεκαετία του 1980. Η επιχείρηση αποφάσισε 

να κινηθεί πιο διεθνώς για την ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος αφό-

του κέρδισε το ‘Malcolm Baldrige National Quality Award’ το 1990. Το αποτέλεσμα ήταν, 

εντούτοις, έκπληξη: έχασε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια ‘στη διεθνοποίησή της’ σε 

εννέα μήνες του οικονομικού έτους 1991 (Pearl, 1991, αναφέρεται στου Chang, 1995). Οι 

παγκόσμιες λειτουργιακές απώλειες πέταξαν στα ύψη το 1992· στο τρίτο τέταρτό του που 

τελειώνει τις 29 Φεβρουαρίου, η ‘Federal Express’ είχε απώλειες στις διεθνείς δραστηριό-
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τητές της ύψους 125,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρία συνεπώς αναγνώρισε ότι οι 

στρατηγικές που βοήθησαν στη δημιουργία της αγοράς courier στις ΗΠΑ δε λειτούργησαν 

αποτελεσματικά στην Ευρώπη. Ένα σχέδιο αναδόμησης επομένως αναγγέλθηκε (Pearl, 

1992, αναφέρεται στου Chang, 1995). Για να αποφευχθεί τέτοιος κίνδυνος, μια εταιρία 

πρέπει να συνεχίσει να επενδύει τους οργανωσιακά «χαλαρούς» πόρους στη βελτίωση του 

επιπέδου τεχνολογίας, στις ικανότητες μάρκετινγκ και στην ενίσχυση των χρηματοοικονο-

μικών. Το επίπεδο τεχνολογίας μιας εταιρίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην προ-

σαρμογή σε αλλαγές στις διεθνείς αγορές επειδή είναι το κλειδί στην ανάπτυξη των νέων 

προϊόντων για τη δημιουργία της αδήλωτης ζήτησης σε μια αποδεκτή τιμή.  Το πισωγύρι-

σμα της ‘Xerox’ είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού του επιχειρήματος. Αυτή η επιχείρηση 

έχασε την κυρίαρχη θέση της στις αρχές της δεκαετίας του '80 αλλά τελικά κατάφερε να 

την επανακτήσει με το πρόγραμμά της «ηγεσία μέσω ποιότητας» (Ghemawat, 1991, ανα-

φέρεται στου Chang, 1995). Αυτό που κατάφερε η ‘Xerox’ ήταν αποτελεσματική και μει-

ωμένου κόστους ανάπτυξη νέων προϊόντων, μια αποδοτική διαδικασία παραγωγής, ένας 

υψηλός βαθμός ικανοποίησης πελατών, και σημαντική μείωση των προβλημάτων πελατών 

και των επιπέδων ατέλειας μηχανημάτων. Πολυεθνικές εταιρίες που προσπαθούν να κά-

νουν εκμετάλλευση οικονομιών φάσματος (economies of scope) μπορούν να αποδώσουν 

ως ηγέτες στην αγορά, λειτουργώντας σε εξειδικευμένες αγορές μη δίνοντας πιθανότητες 

να τραβήξουν τους βασικούς ανταγωνιστές τους. Για να τοποθετηθεί έτσι μια εταιρία στην 

αγορά πρέπει να αναπτύξει ένα σχετικό μίγμα μάρκετινγκ διεθνούς επέκτασης που προϋ-

ποθέτει οι εταιρίες να έχουν είτε ικανοποιητικό κεφάλαιο ή πρόσβαση στο κεφάλαιο. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3, τρεις παράγοντες των ικανοτήτων πόρων μιας εταιρίας – το επίπεδο 

τεχνολογίας, τα «δυνατά» χρηματοοικονομικά, και το μίγμα μάρκετινγκ – προτείνονται για 

την ενίσχυση των προσαρμόσιμων δυνατοτήτων της. 

Όπως εξηγεί ο Chang (1995), μια εταιρία ενισχύοντας την ικανότητα των πόρων της, δύνα-

ται επίσης να αυξήσει το επίπεδο των προσαρμόσιμων δυνατοτήτων της, κάτι που με τη 

σειρά του επιτρέπει την ανάπτυξη κατάλληλων προσαρμοσμένων στρατηγικών  μάρκετινγκ 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Το Σχήμα 3 συγκαταριθμεί (αλλά δεν περιορίζε-

ται σε) τέσσερις προσαρμοστικές στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις μάρκετινγκ – εστίαση 

αγοράς, καινοτομία προϊόντων, διεθνής πρόσβαση, και κανάλια διεθνούς μάρκετινγκ. (Δη-
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μιουργικοί διευθυντές marketing μπορεί να αναπτύξουν άλλα προσαρμοστικά στρατηγικά 

σχέδια marketing, όπως μια επιθετική προωθητική εκστρατεία, ένα καινοτόμο διεθνές σχέ-

διο διακίνησης και αποθήκευσης και μια προσαρμοσμένη στρατηγική τιμολόγησης.) 

Ο Chang (1995) συνοψίζει ότι οι εταιρίες στις παγκόσμιες βιομηχανίες πρέπει να επενδύ-

ουν τα οργανωσιακά ‘slacks’ αναγόμενα σε επίπεδο τεχνολογίας, χρηματοοικονομικά απο-

κτήματα, και ικανότητα marketing. Όσο οι προσαρμόσιμες ικανότητες της εταιρίας βελ-

τιώνονται, οι κατάλληλες στρατηγικές προσαρμογής θα αναπτύσσονται για διεθνή εξά-

πλωση. Μια εταιρία μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της με τη χρήση της σχε-

τικής προσαρμοσμένης στρατηγικής μάρκετινγκ. Μια τέτοια ανταγωνιστικότητα συνήθως 

οδηγεί σε μια καλή απόδοση – μια βραδύτητα που παράγεται από την εταιρία. Μια εταιρία 

μπορεί έπειτα για ένα πιο υψηλό επίπεδο προσαρμοστικών δυνατοτήτων στη δημιουργία 

νέας αξίας πελατών, να επανεπενδύσει τη βραδύτητά της στο σημείο όπου βελτιώνεται το 

επίπεδο τεχνολογίας, τα χρηματοοικονομικά της προτερήματα και οι ικανότητες μάρκε-

τινγκ. Σε αυτό χρησιμεύει η παραπάνω προσαρμοσμένης στρατηγικής μάρκετινγκ διαδικα-

σία ανάπτυξης. 

 

 

3.5 Η Προσέγγιση Διαφορετικών Ενδεχομένων (Contingency Approach) στην 
αντιπαράθεση προσαρμοσμένης έναντι τυποποιημένης στρατηγικής 

 

3.5.1 Εισαγωγή 

Για να υπερνικήσει την ανωτέρω πόλωση, μια τρίτη ομάδα ερευνητών προσφέρει μια  προ-

οπτική  Διαφορετικών Ενδεχομένων (Contingency Approach)  στη συζήτηση τυποποίη-

σης/προσαρμογής.  Κατά την άποψή τους: (α) τυποποίηση και προσαρμογή δεν πρέπει να 

εξετάζονται μεμονωμένα αλλά ως δύο άκρες του ίδιου φάσματος, όπου ο βαθμός της στρα-

τηγικής μάρκετινγκ της εταιρίας τυποποίηση/προσαρμογή μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 

των δυο άκρων, (β) η απόφαση να τυποποιηθεί ή να προσαρμοστεί η στρατηγική μάρκε-

τινγκ είναι κατάσταση συγκεκριμένη, και αυτό πρέπει να είναι η έκβαση λεπτομερούς ανά-
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λυσης και αξιολόγησης των σχετικών «ενδεχομένων» παραγόντων που επικρατούν σε μια 

συγκεκριμένη αγορά σε έναν συγκεκριμένο χρόνο και (γ) η καταλληλότητα του επιλεγμέ-

νου επιπέδου στρατηγικής τυποποίησης / προσαρμογής πρέπει να αξιολογείται βάσει του 

αντίκτυπού του στην απόδοση της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές (Quelch and Hoff, 

1986, Onkvisit and Shaw, 1987, Jain, 1989, Cavusgil and Zou, 1994). Ως εκ τούτου, η πρό-

κληση για τη διεθνή εταιρία είναι να καθορίσει ποια συγκεκριμένα στοιχεία στρατηγικής 

είναι εφικτό ή επιθυμητό να τυποποιηθούν ή να προσαρμοσθούν, υπό ποιους όρους, και σε 

ποιο βαθμό (Theodosiou and Leonidou, 2003). 

 

3.5.2 Προσέγγιση Διαφορετικών Ενδεχομέων: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Οι Vrontis και Vronti (2004) αναφέρουν ότι τα τεράστια κόστη που προκύπτουν από τη 

χρήση μιας προσέγγισης διεθνούς προσαρμογής μαζί με την επιθυμία των πολυεθνικών 

εταιριών να αποκομίσουν τα οφέλη της τυποποίησης δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση της 

διεθνούς προσαρμογής κατά τρόπο απόλυτο. Ομοίως, οργανωσιακές διαφορές, ετερογένεια 

μεταξύ διαφορετικού μάκρο- και μικρο-περιβάλλοντος των χωρών όπως επίσης  η επιθυμία 

των εταιριών να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών δεν επιτρέπουν την 

εκτενή εφαρμογή της τυποποίησης, όπως προτείνεται στην αρθρογραφία. Επομένως  προ-

τείνεται ότι διεθνείς marketers πρέπει να ψάξουν για τη σωστή ισορροπία μεταξύ της τυ-

ποποίησης και της προσαρμογής και επομένως να προσδιορίσουν την έκταση διεθνοποίη-

σης σε μια επιχείρηση και να προσαρμόσουν αναλόγως  την ανταπόκριση του οργανισμού. 

“Η απόφαση σχετικά με την τυποποίηση ή την προσαρμογή δεν είναι διχοτομική μεταξύ 

πλήρους τυποποίησης και προσαρμογής. Μάλλον είναι ένα θέμα «βαθμού» και υπάρχει 

ένα ευρύ φάσμα ενδιάμεσα που ο διεθνής marketer πρέπει να γνωρίζει” (Vrontis, 2003). 

Αυτή η ολοκλήρωση της προσαρμογής και της τυποποίησης που οδηγεί μια επιχείρηση 

προς τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ερευνάται εκτενώς από τον Vrontis (2003). Ο Vron-

tis (2003) υποστηρίζει ότι το επίπεδο ολοκλήρωσης εξαρτάται από τις εκτιμήσεις για τη 

σχέση μεταξύ των λόγων και στοιχείων που προσδιορίζονται και την κατανόηση για το πώς 

αυτοί επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες.  
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Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός μελετητών που υποστηρίζουν την προσέγγιση «Δια-

φορετικών Ενδεχομένων». Κατά την άποψή τους, οι όροι τυποποίηση και προσαρμογή υ-

περαπλουστεύουν την πραγματικότητα, αντικρούοντας την αληθινή σημασία της έννοιας 

του μάρκετινγκ (Boddewyn et al., 1986, Douglas and Wind, 1987, αναφέρεται στους 

Theodosiou and Leonidou, 2003). Για να αποζημιώσουν αυτήν την αντιληπτή αδυναμία, οι 

ερευνητές υποστηρίζουν  την  προσέγγιση Διαφορετικών Ενδεχομένων, περιγράφοντάς την 

ως “το μέσο έδαφος μεταξύ της πλήρους τυποποίησης και προσαρμογής”. Αυτός ο ορισμός 

υποδηλώνει, όπως προαναφέρθηκε, ότι η τυποποίηση και η προσαρμογή δεν πρέπει να εξε-

τάζονται μεμονωμένα μεταξύ τους, αλλά μάλλον ως δύο άκρες του ίδιου φάσματος, όπου ο 

βαθμός της διεθνούς στρατηγικής μάρκετινγκ των εταιριών μπορεί να κυμαίνεται οπουδή-

ποτε των δυο άκρων. Σε αντιδιαστολή με τις τυποποιημένες ή προσαρμοσμένες απόψεις, 

που εστιάζουν στα οφέλη που προέρχονται από  οικονομίες κλίμακας  και συναντούν τις 

ανάγκες και επιθυμίες  των καταναλωτών, αντίστοιχα, η προοπτική Διαφορετικών Ενδεχο-

μένων υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις για τυποποίηση ή προσαρμογή είναι κατάσταση συ-

γκεκριμένη (Albaum and Tse, 2001, Cavusgil and Zou, 1994, Jain, 1989, Theodosiou and 

Leonidou, 2003). Υπό αυτήν τη μορφή, λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

ή το επιθυμητό να τυποποιηθούν ή να προσαρμοστούν τα συγκεκριμένα στοιχεία στρατη-

γικής, το επίπεδο διεθνοποίησης μιας εταιρίας, και ο αντίκτυπος των μάκρο- και μίκρο- 

περιβαλλοντικών παραγόντων.  

Ερμηνεύοντας τη συζήτηση της προοπτικής Διαφορετικών Ενδεχομένων, μπορεί να υπο-

στηριχτεί, ότι η προσέγγιση Διαφορετικών Ενδεχομένων εξυπηρετεί ως οδηγός στους μά-

νατζερς όσον αφορά σε ποιο βαθμό να τυποποιήσουν ή να προσαρμόσουν, αναφέρουν οι 

Lemak and Arunthanes (1997). 

Ο McDonald (1989) είναι επίσης υποστηρικτής της «τρίτης σχολής» όταν σημειώνει ότι σε 

ένα διαφοροποιημένο «πολυεθνικό συγκρότημα» επιχειρήσεων, λεπτομερείς στόχοι μάρκε-

τινγκ και στρατηγικές για μια ξένη χώρα δε μπορεί να τεθούν από κάποιον σε μια μακρινή 

θέση - μια ισορροπία πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ της ευελιξίας των τοπικών μονάδων για 

να αντιδράσουν στις αλλαγές στις τοπικές συνθήκες της αγοράς και συγκεντρωμένος έλεγ-

χος που μπορεί να εκμεταλλευτεί τα δυνατά σημεία της επιχείρησης σε παγκόσμια βάση 
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και να εξασφαλίσει ότι είναι σε συμφωνία με τους γενικούς στόχους της επιχείρησης. Ολο-

κληρώνει ότι: «οποιαδήποτε τυποποίηση που μπορεί να είναι δυνατή θα γίνει σαφής μόνο 

εάν η επιχείρηση μπορεί επιτυχώς να αναπτύξει ένα σύστημα προσδιορισμού των αναγκών 

της κάθε αγοράς όπου δραστηριοποιείται ... Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να λάβει υπόψη 

τόσο τις ομοιότητες όσο και τις διαφορές μεταξύ των χωρών και λειτουργιών, έτσι ώστε οι 

βασικοί καθοριστικοί παράγοντες της διεθνούς επιτυχίας να ελέγχονται κεντρικά, επιτρέ-

ποντας τοπικές αποκλίσεις όπου είναι απαραίτητο.» (Mc Donald, 1998). 

Σύμφωνα με ανασκόπηση της αρθρογραφίας, η προσέγγιση Διαφορετικών Ενδεχομένων 

προσαρμογής/τυποποίησης στο μίγμα μάρκετινγκ έχει τις ρίζες της στη γενική θεωρία συ-

στημάτων (Boulding, 1956, Von Bertalanffy, 1951) και στη θεωρία συμπεριφοράς της ε-

ταιρίας (Cyert and March, 1963, March and Simon, 1958, Simon, 1957). Το κύριο δυνατό 

σημείο της «θεωρίας διαφορετικών ενδεχομένων» όταν εφαρμόζεται στη διαμάχη τυποποί-

ησης βασίζεται στο γεγονός ότι αναγνωρίζει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 

συνδέονται με κάθε ένα από τα δύο άκρα (προσαρμογή και τυποποίηση). Αυτό εξηγεί γιατί 

αυτή η θεωρία είναι επίσης γνωστή ως «προσέγγιση μέσης οδού» -“middle of the road ap-

proach”-. 

Τα πρώτα βήματα της Προσέγγισης Διαφορετικών Ενδεχομένων στο πεδίο του διεθνούς 

μάρκετινγκ πραγματοποιήθηκαν προς το τέλος  του 1960 (Buzzell, 1968, Bartels, 1968, 

Britt, 1974, αναφέρεται στους Lages and Montgomery, 2004). Αυτές οι αρχικές εργασίες 

υποστηρίζουν ότι το ερώτημα κλειδί δεν θα έπρεπε να είναι εάν κάποιος πρέπει ή όχι να 

προσαρμόσει ή να τυποποιήσει τη στρατηγική. Μάλλον, θα έπρεπε να εξετάζει τη δυνατό-

τητα για προσαρμογή ή τυποποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τις επηρεάζουσες δυνάμεις. Προ-

φανώς, αυτό το ερώτημα δεν υπάρχει πλέον. Η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία διεθνούς μάρ-

κετινγκ, ιδιαίτερα αυτή που πραγματεύεται το βαθμό προσαρμογής / τυποποίησης προ-

γράμματος μάρκετινγκ, είναι βασισμένη σε αυτήν την προοπτική (Shoham, 1999, Zou et 

al., 1997). Η ελλοχεύουσα σκέψη της σημερινής προσέγγισης σε αυτήν τη συζήτηση βασί-

ζεται στην ιδέα του βαθμού παρά στην απόλυτη τυποποίηση ή στην απόλυτη προσαρμογή. 

Οι ερευνητές βλέπουν τη στρατηγική marketing ως μια αλληλουχία που ποικίλει από την 

πλήρη τυποποίηση στην πλήρη προσαρμογή. Δεν υπάρχει καμία σωστή στρατηγική˙ η κα-
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θεμιά μπορεί να είναι η καλύτερη σε μια ιδιαίτερη κατάσταση και περίπτωση. Ως εκ τού-

του, είναι σημαντικότερο να εξεταστεί ο βαθμός προσαρμογής και οι δυνάμεις που την ε-

πηρεάζουν από το να καθορισθεί εάν η επιχείρηση πρέπει να προσαρμόσει τις στρατηγικές 

marketing (Cavusgil and Zou, 1994, Samiee and Roth, 1992). 

Αυτοί οι υποστηρικτές της τρίτης σχολής, λοιπόν, αναγνωρίζουν ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν 

είναι τόσο εάν θα εφαρμοσθεί μια στρατηγική τυποποίησης ή προσαρμογής αλλά μάλλον 

σε ποιο βαθμό οι στρατηγικές διεθνούς μάρκετινγκ θα πρέπει να τυποποιού-

νται/προσαρμόζονται (Quelch and Hoff 1986, Akaah 1991, Yavas et al., 1993, Wang 1996, 

Vrontis 2000). Οι Quelch και Hoff (1986) και πάλι προτείνουν ότι η απόφαση σχετικά με 

την τυποποίηση ή την προσαρμογή δεν είναι άκαμπτη ‘είτε / ή’, αλλά μάλλον ότι υπάρχει 

ένα ευρύ φάσμα στο μεταξύ και υπάρχουν βαθμοί τυποποίησης.  Το κλασικό παράδειγμα 

είναι η Coca-Cola, η όποια ονομάζεται κατά τον ίδιο τρόπο ανά τον κόσμο, αλλά που στην 

πραγματικότητα είναι λιγότερο ή περισσότερο γλυκιά / πικρή / ανθρακούχα ανάλογα με τη 

χώρα όπου πωλείται.  

Οι περισσότερες μελέτες που καλύπτουν το αντικείμενο προσαρμογής/τυποποίησης τεί-

νουν να συγκρίνουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες 

στις διάφορες αγορές εξαγωγής. Εντούτοις, μια πιο πλούσια κατανόηση του φαινομένου 

μπορεί να επιτευχθεί εξετάζοντας την έκταση όπου οι στρατηγικές εγχώριου μάρκετινγκ 

μπορούν να  μεταφερθούν σε μια συγκεκριμένη ξένη αγορά (Cavusgil and Kirpalani, 1993, 

Cavusgil and Zou, 1994). 

Συνοψίζοντας, υποστηρίζεται ότι η τυποποίηση και η προσαρμογή δεν είναι μια προσέγγι-

ση «όλα ή τίποτα» αλλά ένα θέμα κλίμακας διαφορετικών ενδεχομένων. Η ετερογένεια με-

ταξύ των διαφορετικών χωρών δεν επιτρέπει την τυποποίηση σε μια απόλυτη δύναμη. Αφ' 

ετέρου, οι τεράστιες δαπάνες που σχετίζονται με την προσέγγιση προσαρμογής και τα οφέ-

λη της τυποποίησης αποτυγχάνουν στο να επιτρέψουν την εκτενή χρήση της προσαρμογής, 

όπως θεωρητικά προτείνεται. Το ερώτημα που τίθεται είναι ευθύ. “Όταν η προσέγγιση των 

επιχειρήσεων μπορεί να κινηθεί οπουδήποτε σε ένα φάσμα, ως προς τι οι ακραίες απόψεις;” 

(Quelch and Hoff, 1986, Jain 1989, Kashani, 1989, Yip, 1989, Szymanski et al., 1993, 

Jeannet and Hennessey, 2001, Keegan, 2002, Vrontis, 2005). Οι Prahalad και Doz (1986) 

Σαπουντζή, A., 2007, «Τυποποιημένο έναντι Τοπικά Προσαρμοσμένου Διεθνές Marketing», Διπλωματική Εργασία  MBA 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
123



και ο Vrontis (2003) δίνουν έμφαση στη σημασία και την ανάγκη τόσο της προσαρμογής 

όσο και της τυποποίησης και υποστηρίζουν την επιχειρηματολογία ότι και οι δυο έννοιες 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Εντούτοις, αναγνωρίζεται ότι η θεωρία που 

επιδιώκει να ενσωματώσει και τις δύο έννοιες είναι περιορισμένη, προσφέροντας μια πε-

ραιτέρω ώθηση στην ύπαρξη του προβλήματος και της αναγκαιότητας ανάπτυξης μιας νέας 

θεωρίας που θα συλλαμβάνει μια μέση προσέγγιση. 

 

3.5.3 Ο Βαθμός Τυποποίησης  /  Προσαρμογής της Στρατηγικής Marketing:  

Ανασκόπηση Εμπειρικών Μελετών 

Αν και η καταλληλότητα τυποποίησης ή προσαρμογής στρατηγικής μάρκετινγκ θα έπρεπε 

να αξιολογείται μέσα στο πεδίο των σχετικών προαναφερθέντων παραγόντων, είναι ακόμα 

σημαντικό να γνωρίζει κανείς τις πραγματικές διοικητικές πρακτικές τυποποίησης / προ-

σαρμογής στο συγκεκριμένο επίπεδο εφαρμογής. Άλλωστε, όπως προκύπτει από τα παρα-

πάνω, σύμφωνα με τους περισσοτέρους ακαδημαϊκούς και υποστηρικτές κυρίως της «τρί-

της σχολής», ο βαθμός τυποποίησης / προσαρμογής στη στρατηγική marketing είναι το 

σημείο όπου πρέπει ο διεθνής marketer  να εστιάσει την προσοχή του. 

Οι Theodosiou και Leonidou (2003) παρουσιάζουν στον πίνακα 13 τα αποτελέσματα 21 

μελετών που  έχουν μετρήσει εμπειρικά τον πραγματικό βαθμό στρατηγικής τυποποίησης / 

προσαρμογής, ενώ παρέχεται από τους ίδιους μια πιο λεπτομερής ανάλυση.  

Από τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, ζητήματα σχετικά με τα «προϊόντα» εξέθεσαν 

την περισσότερη τυποποίηση, πιθανώς λόγω: (α) του μεγαλύτερου κινήτρου που συγκε-

ντρώνουν τα οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας στην έρευνα και την ανάπτυξη και την 

παραγωγή, (β) η επιθυμία για τη γρήγορη διάχυση νέων προϊόντων στην αγορά, ειδικά 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι κύκλοι ζωής των προϊόντων γίνονται όλο και περισ-

σότερο πιο σύντομοι˙ και (γ) η ανάγκη για επίτευξη καλύτερου συντονισμού μέσω της ε-

φαρμογής πιο ομοιόμορφων εσωτερικών ελέγχων παραγωγής και ποιοτικών προτύπων 

(Ohmae, 1985, Douglas and Craig, 1986, Walters and Toyne, 1989, αναφέρονται στους 

Theodosiou and Leonidou, 2003). Από αυτά, ιδιότητες προϊόντων, δηλαδή ποιότητα, σχε-
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διασμός, και χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ήταν τα πιο ελαχίστως προσαρμοσμένα. Το ίδιο 

ίσχυε επίσης σε αποφάσεις εμπορικής σήμανσης (branding decisions), που ήταν εν μέρει 

προσαρμοσμένα, πιθανώς ως αποτέλεσμα των ανεπιθύμητων εννοιών στην ξένη γλώσσα, 

δυσκολίες προφοράς, ή ομοιότητα εμπορικών σημάτων στις ξένες αγορές. Η συσκευασία 

ήταν ελαφρώς περισσότερο προσαρμοσμένη, με επίκεντρο κυρίως το υλικό, τον σχεδια-

σμό, και το μέγεθος, ενώ απαιτήσεις πληροφοριών και γλώσσας ήταν ο λόγος για κάποια 

προσαρμογή στην ετικέτα. Διαφορές στις συνθήκες προϊόντος, πρακτικές ανταγωνιστών, 

και εγκαταστάσεις υπηρεσιών ανά τις χώρες επίσης οδήγησαν σε μετριασμό προσαρμογών 

στην παροχή υπηρεσιών μεταπώλησης και εγγυήσεων. Τελικά, αλλαγές γραμμών προϊό-

ντων στις διεθνείς αγορές φαίνεται να είναι κοινές, και προκύπτουν κυρίως από διαφορές 

μεταξύ του τοπικού και των ξένων περιβαλλόντων, την ανάπτυξη των νέων προϊόντων για 

συγκεκριμένες ξένες αγορές, ή οικονομικούς περιορισμούς στην υποστήριξη συγκεκριμέ-

νων προϊόντων στο εξωτερικό λόγω των υψηλών δαπανών εισόδου. 
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Πίνακας 13 

Εμπειρικά Αποτελέσματα Μέτρησης του Πραγματικού Βαθμού Στρατηγικής Τυποποίησης / Προσαρμογής 
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Πηγή: Theodosiou and Leonidou, 2003 
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Συγκρινόμενα με τις διαστάσεις του «προϊόντος», τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την 

τιμή έδειξε να είναι πολύ περισσότερο προσαρμοσμένα, ως αποτέλεσμα των διαφορών σε 

τέτοιους παράγοντες όπως τους στόχους μάρκετινγκ, δομές δαπανών, ποσοστά πληθωρι-

σμού, ανταγωνιστικές πολιτικές, και κυβερνητικούς ελέγχους. Προσαρμογές στην τιμολό-

γηση εστιάζουν σε πέντε σημαντικές περιοχές: (α) μέθοδοι/στρατηγικές τιμολόγησης, υιο-

θέτηση μιας λιτής στρατηγικής ή στρατηγικής διείσδυσης, ανάλογα με τις παραλλαγές στο 

μέγεθος αγοράς, καταναλωτική ευαισθησία στις τιμές, και ενέργειες ή αντιδράσεις των α-

νταγωνιστών στις αγορές, (β) χονδρικές τιμές/περιθώρια, ως αποτέλεσμα των διαφορών 

στο ρόλο των χονδρεμπόρων στο εμπόριο διανομής μιας ξένης χώρας, όπως και τις αυξή-

σεις που χρεώνονται, (γ) λιανικές τιμές/περιθώρια, όντας το αποτέλεσμα των παραλλαγών 

στο μέγεθος, τύπο, και υπηρεσιών που παρέχονται από τις λιανικές εκποιήσεις στο εξωτε-

ρικό, που καθορίζουν κατά ένα μεγάλο μέρος τα λιανικά περιθώρια που χρεώνονται, (δ) 

τιμές/περιθώρια τελικών χρηστών, που συνήθως επηρεάζονται από τις παραλλαγές ζήτη-

σης προκαλούμενες από τις διαφορές στα νούμερα πελατών, αγοραστική δύναμη, και οικο-

νομικούς όρους και (ε) πωλήσεις / όροι πληρωμής, όντας το αποτέλεσμα των παραλλαγών 

στον τρόπο εισόδου της επιχείρησης, βαθμός συμμετοχής, και απάντηση στους ανταγωνι-

στές στις υπερπόντιες αγορές. Κατά μέσον όρο, η προσαρμογή τιμών ήταν σχετικά μέτρια 

σχεδόν σε όλες τις ανωτέρω περιοχές, ένδειξη της έλλειψης ευελιξίας από τις διεθνείς εται-

ρίες να επιτύχουν το επιθυμητό επίπεδο διάκρισης τιμών ανά τις χώρες ως αποτέλεσμα των 

υπερβολικών πιέσεων από τους ανταγωνιστές τους (Samiee and Roth, 1992, αναφέρεται 

στους Theodosiou and Leonidou, 2003). 

Το τρίτο στοιχείο της στρατηγικής μάρκετινγκ, η διανομή, ήταν το πιο προσαρμοσμένο, 

αυτό αποδίδεται τόσο σε λόγους που σχετίζονται με την ξένη αγορά - (όπως, διαφορές στα 

διαθέσιμα εισοδήματα, συνήθειες αγοράς, και υποδομές διανομής) όσο και σε αίτια σχετι-

κά με την επιχείρηση (όπως, παραλλαγές στο επίπεδο συμμετοχής, γραμμή προϊόντων, και 

όγκος πωλήσεων). Διάφορες μελέτες τόνισαν την ύπαρξη σημαντικών διαφορών (από την 

άποψη του αριθμού,  του μεγέθους, του τύπου και των υπηρεσιών) τόσο σε χονδρική όπως 

και σε λιανική πώληση στο εμπόριο μεταξύ των εγχώριων και των ξένων αγορών (Akaah, 

1991, Ozsomer et al., 1991, Quester and Conduit, 1996, Michell, Lynch and Alabdali, 

1998). Προσαρμογές σημειώθηκαν επίσης όσον αφορά στους διαφορετικούς ρόλους που οι 
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μεσάζοντες πρέπει να παίξουν στις εσωτερικές έναντι των ξένων αγορών, προκαλούμενες 

από τις παραλλαγές στη διαπραγματευτική δύναμη, οικονομική δύναμη, και μάρκετινγκ 

«know-how». Μεγάλης σημασίας είναι το γεγονός ότι η φυσική διανομή εξέθεσε το μέγι-

στο βαθμό προσαρμογής, ως αποτέλεσμα των διαφορών σε: (α) ειδικά τεκμήρια και διαδι-

κασίες παραγγελίας απαιτούμενα στις διεθνείς αποστολές προϊόντων, (β) διαθεσιμότητα 

εγκαταστάσεων μεταφορών για μεταφορά εμπορευμάτων προς και εντός των ξένων αγο-

ρών, (γ) αριθμό,  τύπο  και τεχνολογία των αποθηκών εμπορευμάτων στο εξωτερικό και (δ) 

το επίπεδο απαιτούμενων απογραφών που πρέπει να πραγματοποιούνται στις διεθνείς αγο-

ρές, συνήθως καθορισμένα από μέγεθος εδάφους, εγκαταστάσεις υποδομής, και συνήθειες 

αγοράς / κατανάλωσης. Ειδικότερα, σχεδιασμός ενός φυσικού συστήματος διανομής για τις 

διεθνείς αγορές απαιτεί τις συνεχείς προσαρμογές επειδή οι συνθήκες αγοράς, ανταγωνι-

σμού και  μεταφορών αλλάζουν συνεχώς. 

Τελικό, και ίσως το πιο ευρέως ερευνημένο, στοιχείο της στρατηγικής μάρκετινγκ είναι  η 

προώθηση, που επίσης εξέθεσε τα ελαφρώς άνω του μετρίου επίπεδα προσαρμογής στις 

ξένες αγορές. Όσον αφορά  τη διαφήμιση, γλωσσικές διαφορές, διαθεσιμότητα μέσων, κυ-

βερνητικοί κανονισμοί, οικονομικές διαφορές, και ενέργειες ανταγωνιστών  έχουν αναφερ-

θεί συχνά ως λόγοι για την προσαρμογή της διαφήμισης.  Στην πραγματικότητα, αυτοί οι 

παράγοντες είναι αρμόδιοι για τις προσαρμογές του διαφημιστικού μηνύματος, το ύφος 

εκτέλεσής του, και του μίγματος των μέσων διαφήμισης. Ασκούν επίσης μεγάλη επίδραση 

στην κατανομή της διαφήμισης και του προωθητικού προϋπολογισμού. Τακτικές προώθη-

σης πωλήσεων μπορεί να υποστούν μέτριες προσαρμογές, συχνά αποδοτέες σε παραλλαγές 

σε νομικούς περιορισμούς, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ανταγωνιστικές πρακτικές, και 

ικανότητες λιανοπωλητών στις ξένες αγορές. Μέτριες ρυθμίσεις παρατηρήθηκαν επίσης 

στην περίπτωση  της δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων, προκαλούμενες κυρίως από δια-

βαθμίσεις συμμετοχής της επιχείρησης, της φύσης και σπουδαιότητας των κοινών, και της 

διαθεσιμότητας των εταιριών δημόσιων σχέσεων στο εξωτερικό. Τέλος, οι προσωπικές πω-

λήσεις  έχουν υποβληθεί επίσης σε ήπιες προσαρμογές στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα όσον 

αφορά στη στρατολόγηση, την κατάρτιση, την κινητοποίηση και απόδοση κινήτρων, και 

τον έλεγχο του δυναμικού πωλήσεων αλλά και στον τρόπο που ο στόχος πώλησης εκτελεί-

ται (Theodosiou and Leonidou, 2003). 
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Για να γίνει αναφορά και σε μελέτη που διεξήχθη σε ελληνικές εταιρίες, θα αναφερθεί το 

παρακάτω παράδειγμα προσαρμογής / τυποποίησης στρατηγικής. 

Οι Katsikeas και Piercy (1993), για να εξετάσουν τον χαρακτήρα και το μέγεθος των προ-

σαρμογών που πραγματοποιούνται από τις γηγενείς ελληνικές μεταποιητικές εξαγωγικές 

εταιρίες στις συνεργασίες με τους Βρετανούς εισαγωγείς και για να αξιολογήσουν το βαθ-

μό ικανοποίησης αυτών των εξαγωγέων με τις γενικές προσαρμογές που έγιναν  στη σχέση, 

εξέτασαν ένα δείγμα 53 ελληνικών μεταποιητικών εξαγωγικών εταιριών. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι Έλληνες κατασκευαστές προχώρησαν σε ιδιαίτερα επίπεδα προσαρμογής 

σε οργανωσιακές πτυχές και μέρη του marketing στις σχέσεις τους με τους Βρετανούς ει-

σαγωγείς. Αναφέρθηκαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης με τη γενική προσαρμογή που έγινε 

σε αυτήν τη σχέση. Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι σε μερικές περιοχές, όπως η έρευνα αγο-

ράς και η προώθηση, οι ελληνικές εταιρίες προχώρησαν σε ανεπαρκή τροποποίηση ή προ-

σαρμογή, με αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εμπορικής συνεργασίας. Οι Βρετανοί 

εισαγωγείς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους Έλληνες προμηθευτές ομολόγους τους στην 

κατανόηση των απαιτήσεων της αγοράς και των πρακτικών μάρκετινγκ στο Η.Β. 

 

Συνοψίζοντας, η βιβλιογραφία προτείνει ότι ο βαθμός προσαρμογής  – τυποποίησης ποι-

κίλλει σημαντικά στα διάφορα στοιχεία και υπο-στοιχεία του μίγματος διεθνούς μάρκε-

τινγκ.  Επίσης,  το επίπεδο προσαρμογής εξαρτάται από διάφορους παράγοντες «διαφορε-

τικών ενδεχομένων», όπως η φύση του προϊόντος,  οι κανονισμοί ξένων αγορών,  και ο δι-

οικητικός προσανατολισμός της εταιρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ MARKETING 

 

4.1 Ανασκόπηση Εμπειρικών Μελετών 

Αν και αρχικές μελέτες στη βιβλιογραφία του διεθνούς μάρκετινγκ και στρατηγικής είναι 

κατά ένα μεγάλο μέρος περιγραφικές, λίγες μελέτες  το 1990 εξέτασαν μοντέλα διεθνούς 

διοίκησης (όπως Birkinshaw et al., 1998, Cavusgil and Zou, 1994, Ganesh et al., 1996, 

Johanson and Yip, 1994).  

Οι Zou και Cavusgil (1996) για την ερμηνεία της απόδοσης των διεθνών επιχειρήσεων 

πρότειναν ένα θεωρητικό πλαίσιο διεθνούς στρατηγικής στο οποίο γίνεται συνδυασμός (1) 

των επιχειρησιακών πόρων (resources) και (2) της οργάνωσης του κλάδου (Industrial 

Organisation). Αν και το όλο πρότυπο δεν έχει εξεταστεί εμπειρικά, μέρος αυτού εξετά-

στηκε από τους Cavusgil και Zou (1994) σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας τη 

μεθοδολογία ανάλυσης τακτικής (path analysis). Συμπέραναν ότι η προσαρμογή  προϊό-

ντων, η δέσμευση στην επιχείρηση, η υποστήριξη του διανομέα / υποκαταστήματος/ θυγα-

τρικής, και η ανταγωνιστικότητα τιμών έχουν σημαντική θετική επίδραση στην απόδοση, 

ενώ η προσαρμογή στην προώθηση έχει σημαντικά αρνητική επίπτωση στην απόδοση των 

επιχειρήσεων εξαγωγών. Εντούτοις, η μελέτη τους χρησιμοποιεί αρκετά μεμονωμένες πα-

ραμέτρους, δεν παρέχει την «R-square» για την απόδοση που είναι η τελική εξαρτημένη 

μεταβλητή του μοντέλου, και δεν χρησιμοποιεί την πιο κατάλληλα δομημένη-

τεκμηριωμένη μεθοδολογία εξαγωγής αποτελεσμάτων. 

Οι Ganesh et al., (1996), προτείνουν ένα μοντέλο που συνδέει τους παράγοντες που επη-

ρεάζουν τη στρατηγική διεθνούς μάρκετινγκ με την απόδοση στις διεθνείς επιχειρήσεις. Το 

μοντέλο εξετάστηκε με στοιχεία από διεθνείς επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Βρέθηκε ότι ο προ-

σανατολισμός της διοίκησης έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στη στρατηγική διεθνούς 

marketing, ενώ οι παράγοντες περιβάλλοντος, αγοράς και φύσης του προϊόντος- κατανα-

λωτικό ή βιομηχανικό- έχουν μικρότερη αλλά σημαντική επιρροή στη στρατηγική μάρκε-

τινγκ των διεθνών επιχειρήσεων. Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, παρουσίασαν επίσης ότι η αλ-
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ληλεπίδραση μεταξύ της στρατηγικής μάρκετινγκ και της δομής του κλάδου έχουν μια ση-

μαντική επιρροή στην απόδοση της εταιρίας. Έτσι, όταν επρόκειτο για τοπικού χαρακτήρα 

κλάδους, η στρατηγική προσαρμογής είχε μια θετική επιρροή στην απόδοση, ενώ στους 

κλάδους διεθνούς δραστηριότητας η στρατηγική τυποποίησης ήταν αυτή που είχε θετική 

επιρροή στην απόδοση των διεθνών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματά τους υποστηρίζουν 

την άποψη «διαφορετικών ενδεχομένων» ότι η επίδραση της τυποποίησης ή προσαρμογής 

στην απόδοση εξαρτάται από τη δομή του κλάδου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  

Οι Birkinshaw et al., (1998), δοκίμασαν ένα μοντέλο που συνδέει τους παράγοντες που ε-

πηρεάζουν  την πρωτοβουλία της θυγατρικής, και συνεπώς τον συμβάλλοντα ρόλο των θυ-

γατρικών στη δημιουργία - οικοδόμηση ειδικών εταιρικών πλεονεκτημάτων στον πολυε-

θνικό οργανισμό. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία “Partial Least Squares” (PLS), έδειξαν 

ότι η ‘παγκοσμιοποίηση’ του κλάδου, η αυτονομία, η επικοινωνία μεταξύ μητρικής - θυγα-

τρικής, οι εξειδικευμένοι πόροι και η ηγεσία της θυγατρικής έχουν σημαντική επιρροή 

στον συμβάλλοντα ρόλο και / ή την πρωτοβουλία της θυγατρικής, και συνεπώς γενικότερα 

στη συμβολή της θυγατρικής στα ειδικά πλεονεκτήματα της πολυεθνικής. Εντούτοις, το 

μοντέλο τους δεν περιλαμβάνει τον κρίσιμο παράγοντα της απόδοσης  της πολυεθνικής. 

Τέλος, οι Johansson και Yip (1994) ανέπτυξαν ένα μοντέλο  παγκόσμιας στρατηγικής που 

δείχνει τις σχέσεις μεταξύ «παγκόσμιας στρατηγικής», οργανωσιακής δομής, διοικητικών 

διαδικασιών, εθνικότητας και απόδοσης. Με τη χρήση δεδομένων από 36 επιχειρήσεις Α-

μερικής και Ιαπωνίας, τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η παγκόσμια στρατηγική έχει 

μια σημαντική θετική επιρροή στην παγκόσμια οργανωτική δομή, τις διαδικασίες παγκό-

σμιας διοίκησης και απόδοσης και ότι οι ιαπωνικές εταιρίες ακολουθούν μια πιο «παγκο-

σμιοποιημένη» στρατηγική σε σχέση με τις αμερικανικές.  Το βασισμένο στους πόρους «οι 

δομές επηρεάζουν τη στρατηγική» μοντέλο τους παρέχει μια καλύτερη εξήγηση για την 

απόδοση ενώ η αντίστροφη ‘η στρατηγική επηρεάζει τη δομή’ προδιαγραφή είχε ως απο-

τέλεσμα ένα πιο εφαρμόσιμο γενικό μοντέλο. Αφού η ακολουθία ‘στρατηγική- δομή’ είναι 

ουσιαστικά δυναμική και οι διαφορετικές εταιρίες είναι πιθανό να είναι σε διαφορετικά 

σημεία σε αυτήν την ακολουθία σε μια τμηματική μελέτη, καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι η ερώτηση «ποιο προηγείται;» μπορεί μόνο να εξεταστεί με μια διαχρονική μελέτη. 
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Περαιτέρω, όπως τονίζεται, το μικρό μέγεθος δειγμάτων μπορεί να περιορίσει τη δυνατό-

τητα γενίκευσης των συμπερασμάτων τους.  

Δυο αξιοσημείωτα πρόσφατα μοντέλα που προκύπτουν από την ακαδημαϊκή έρευνα σε 

εφαρμογή διεθνούς στρατηγικής marketing είναι το «Μοντέλο Τυποποίησης Τριών Πα-

ραγόντων» (Three-factor Model of Standardisation) των Viswanathan και Dickson (2007) 

και η Διαδικασία «AdaptStand»  (AdaptStand Process) του Vrontis (2003). Εκτενής πα-

ρουσίαση και σχολιασμός των δυο αυτών μοντέλων ακολουθεί στις επόμενες παραγρά-

φους. 

 

4.2 Το «Μοντέλο Τυποποίησης Τριών Παραγόντων»  

4.2.1 Εισαγωγή 

Ο βαθμός τυποποίησης μάρκετινγκ θα ήταν συνάρτηση του επιπέδου ομοιογένειας της πε-

λατειακής ανταπόκρισης στο μίγμα marketing, της μεταβιβασιμότητας του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και της ομοιογένειας της οικονομικής ελευθερίας στις αγορές. 

Οι Viswanathan και Dickson (2007) προτείνουν ένα πρότυπο μοντέλο (Σχήμα 4) για την 

τυποποίηση που εμπεριέχει τους τρεις σύνθετους παράγοντες: ομοιογένεια της ανταπόκρι-

σης του πελάτη στο μίγμα marketing, μεταβιβασιμότητα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

και ομοιογένεια της οικονομικής ελευθερίας. 

 

4.2.2 Το μοντέλο 

Σύμφωνα με το πλαίσιο ανάλυσης οι τρεις παράγοντες συγκροτούν τη βάση της τυποποίη-

σης  και εντάσσουν τους πολλούς παράγοντες που έχουν προσδιοριστεί ότι επιδρούν στη 

στρατηγική τυποποίησης. Το επίπεδο των τριών παραγόντων θα επιδράσει στο βαθμό τυ-

ποποίησης πιθανώς όπου η τυποποίηση αντιμετωπίζεται ως η συνέχεια με την πλήρη τυπο-

ποίηση από τη μία πλευρά και την πλήρη προσαρμογή στο άλλο άκρο (Cavusgil and Zou, 

1994). Από τη μία πλευρά της συνέχειας, το πιο υψηλό επίπεδο τυποποίησης είναι εφικτό 

όταν η ομοιογένεια της ανταπόκρισης των πελατών στο μίγμα marketing είναι υψηλή, ο 
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βαθμός ομοιότητας στην οικονομική ελευθερία είναι υψηλός, και τα ανταγωνιστικά πλεο-

νεκτήματα είναι εύκολα μεταβιβάσιμα. 

 

Σχήμα 4: Το «Μοντέλο Τυποποίησης Τριών Παραγόντων»  

 

 

Πηγή: Viswanathan and Dickson (2007) 

 

Εντούτοις, στο άλλο τέλος της συνέχειας, όπου η ομοιογένεια της ανταπόκρισης των πελα-

τών στο μίγμα marketing είναι χαμηλή, ο βαθμός ομοιότητας στην οικονομική ελευθερία 

είναι χαμηλός, και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν είναι εύκολα μεταβιβάσιμο, η τυπο-
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ποίηση είναι ανταγωνιστικά παράλογη συμπεριφορά (Dickson, 1992) και είναι πιθανό να 

οδηγήσει σε χαμηλά κέρδη και σε δυσμενείς επιπτώσεις για την αξία των μετοχών της επι-

χείρησης. 

Σύμφωνα με το μοντέλο των Viswanathan και Dickson (2007), οποιοσδήποτε παράγοντας 

θα ασκήσει επίδραση στην τυποποίηση μόνον εφόσον έχει επίπτωση σε έναν ή περισσότε-

ρους από τους τρεις Παράγοντες. Παραδείγματος χάριν, παράγοντες όπως οι οικονομίες 

κλίμακας που είναι μέρος του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος θα επιρρεάσει την τυπο-

ποίηση ανάλογα με το εάν ασκεί επίδραση σε οποιαδήποτε ή περισσότερες των τριών δια-

στάσεων.  Συγκεκριμένα, εάν οι οικονομίες κλίμακας χρησιμεύουν ως μια πηγή ανταγωνι-

στικού πλεονεκτήματος στις τρέχουσες αγορές αλλά όχι ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονε-

κτήματος στις νέες αγορές, η δυνατότητα μεταβίβασης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήμα-

τος είναι χαμηλή καθιστώντας δύσκολη την προσπάθεις να τυποποιηθεί η στρατηγική μάρ-

κετινγκ. Εντούτοις, όταν οι οικονομίες κλίμακας είναι μεταβιβάσιμες στις νέες αγορές και 

παραμένουν μια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η δυνατότητα μεταβίβασης του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι υψηλή και η τυποποίηση διευκολύνεται. 

 

4.2.3 Επιπτώσεις του ‘Μοντέλου Τυποποίησης Τριών Παραγόντων’ 

Οι Viswanathan και Dickson (2007) βρίσκουν ότι οι επιπτώσεις του μοντέλου τυποποίησης 

τριών παραγόντων έχουν δύο πτυχές. Πρώτα, το μοντέλο προσδιορίζει τρεις παράγοντες ως 

κρίσιμους στην τυποποίηση της στρατηγικής marketing: την ομοιογένεια της ανταπόκρισης 

των πελατών στο μίγμα marketing, τη δυνατότητα μεταβίβασης του ανταγωνιστικού πλεο-

νεκτήματος και την ομοιότητα στο βαθμό οικονομικής ελευθερίας.  Για να γίνει κατανοη-

τός ο βαθμός στον οποίο είναι εφικτή η τυποποίηση σε μια δεδομένη κατάσταση, το επίπε-

δο των τριών παραγόντων χρειάζεται να εξετασθεί. Όταν η ικανότητα μιας επιχείρησης να 

μεταφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανά τις αγορές είναι μεγάλη, η ομοιογένεια της 

ανταπόκρισης των πελατών στο μίγμα marketing στις διαφορετικές αγορές είναι υψηλή και 

υπάρχει μια υψηλή ομοιότητα στην οικονομική ελευθερία στις διαφορετικές αγορές, τότε 

ένα υψηλό επίπεδο τυποποίησης στρατηγικής marketing θα είναι επίσης εφικτό. 
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Δεύτερον, η δυνατότητα οποιασδήποτε μεταβλητής απόφασης να υποστηριχθεί η τυποποί-

ηση θα εξαρτηθεί από την επίδραση της μεταβλητής στους τρεις παράγοντες της ομοιογέ-

νειας της ανταπόκρισης πελατών στο μίγμα marketing, της δυνατότητας μεταβίβασης του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, και του βαθμού οικονομικής ελευθερίας. Για παράδειγ-

μα, μια μεταβλητή απόφασης όπως “το επίπεδο ομοιότητας στην  ανταγωνιστική θέση της 

εταιρίας στις διαφορετικές αγορές” θα είχε επίπτωση στην τυποποίηση ένεκα της επίδρα-

σής της στη μεταβιβασιμότητα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Όταν οι ίδιες εταιρίες 

ανταγωνίζονται σε πολλές αγορές, και το επίπεδο ομοιότητας στην ανταγωνιστική θέση της 

εταιρίας είναι υψηλό, η ένταση του ανταγωνισμού θα είναι χαμηλότερη (Jayachandran et 

al., 1999), διευκολύνοντας τη μεταφορά του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, και συνεπώς 

την τυποποίηση. 

Ομοιότητες στις μεταβλητές απόφασης, όπως η κουλτούρα του πελάτη στις διαφορετικές 

αγορές, θα ενίσχυε την ομοιογένεια της ανταπόκρισης του πελάτη στο μίγμα μάρκετινγκ 

και θα είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερο βαθμό τυποποίησης. Ομοιότητες στα νομικά συ-

στήματα στις διαφορετικές αγορές θα ενίσχυαν την οικονομική ελευθερία στις διάφορες 

αγορές και έτσι θα είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερο βαθμό τυποποίησης. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η επίδραση μιας συγκεκριμένης μεταβλητής απόφασης 

στην τυποποίηση, μια εξέταση του αντίκτυπου σε έναν ή περισσότερους από τους τρεις 

παράγοντες θα μας επέτρεπε να προσδιορίσουμε τη σχέση μεταξύ εκείνης της μεταβλητής 

απόφασης και του ζητήματος της τυποποίησης στη στρατηγική μάρκετινγκ.  Επιπλέον, ο 

ρόλος των αποτελεσμάτων αντίκτυπου είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στη διευκόλυνση του να 

γίνει κατανοητή η δυναμική του γιατί και πώς οι στρατηγικές τυποποίησης ακολουθούνται 

στην αγορά. 

 

4.2.4 Χρησιμότητα του Μοντέλου Τυποποίησης Τριών Παραγόντων  

Συνοπτικά, το μοντέλο τυποποίησης τριών παραγόντων είναι χρήσιμο με τρεις τρόπους.  

Κατ' αρχάς, παρέχει ένα θεωρητικό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδι-

ορισθεί και γίνει κατανοητός ο αντίκτυπος των διαφορετικών μεταβλητών στο ζήτημα της 
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τυποποίησης και της προσαρμογής. Δεύτερον, το πρότυπο εξηγεί τις δυναμικές της τυπο-

ποίησης. 

Παρέχοντας ένα θεωρητικό πλαίσιο στην τυποποίηση, το μοντέλο θα πρέπει να χρησιμεύει 

ως βοήθημα στη λήψη αποφάσεων όπως και να ωθεί σε περαιτέρω έρευνα για τον αντίκτυ-

πο των μεταβλητών απόφασης στη στρατηγική τυποποίησης. Πριν προβεί σε αποφάσεις 

τυποποίησης θα ήταν χρήσιμο για έναν διευθυντή να εξετάσει το πλαίσιο απόφασης σε 

σχέση με τους τρεις παράγοντες. Ο manager μπορεί σύμφωνα με τους Viswanathan και 

Dickson (2007)  να προχωρήσει με την τυποποίηση όταν οι τρεις παράγοντες φαίνονται 

ευνοϊκοί. Για να καταλάβει τις πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της απόφασης, ο διευθυ-

ντής μπορεί να εξετάσει τον πιθανό ρόλο που οι επιπτώσεις του αντίκτυπου θα έπαιζαν 

στην επιτυχία ή την αποτυχία των αποφάσεων τυποποίησης. Για να καταλάβει το ρόλο των 

«επιπτώσεων αντίκτυπου» (feedback effects) o manager θα πρέπει να κατανοήσει τη δυνα-

μική ενός παράγοντα της πλευράς ζήτησης, δηλ. την ομοιογένεια της ανταπόκρισης του 

πελάτη στο μίγμα μάρκετινγκ, τη δυναμική ενός παράγοντα από τη πλευρά προσφοράς, 

δηλ. τη δυνατότητα μεταβίβασης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την αλληλεπί-

δραση μεταξύ τους στο πλαίσιο ενός τρίτου παράγοντα, δηλ., βαθμό οικονομικής ελευθε-

ρίας. 
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4.3 Η Προσέγγιση «Διαδικασίας AdaptStand»  

4.3.1 Εισαγωγή 

Ο Vrontis (2003) προτείνει μια άλλη νέα μοντελοποιημένη προσέγγιση, τη «Διαδικασία 

AdaptStand» (AdaptStand Process), η οποία περιγράφει τα διαφορετικά στάδια που πρέπει 

να αναληφθούν από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις για τον προσδιορισμό του επιπέδου ολο-

κλήρωσης στα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του είναι 

ύψιστης σημασίας στην καθοδήγηση των επαγγελματιών του μάρκετινγκ στην απόφαση 

σχετικά με την εφαρμογή τακτικών μάρκετινγκ κατά τoν ανταγωνισμό στο χώρο διεθνούς 

marketing. 

4.3.2 Το μοντέλο 

Η επιλογή σχετικά με τις τοποθετήσεις «τυποποίηση» και «προσαρμογή» είναι ένα θέμα 

«έκτασης» στην εφαρμογή τους (Vrontis, 2005). To Σχήμα 5 συνοψίζει τα συμπεράσματα 

του Vrontis (2003) με έναν οπτικό και περιεκτικό τρόπο. Επεξηγεί γιατί οι βρετανικές πο-

λυεθνικές εταιρίες προσαρμόζουν ή τυποποιούν τα στοιχεία του μίγματος marketing στις 

διεθνείς αγορές. Αποτελείται από δύο μέρη. Το εσωτερικό μέρος του πλαισίου συνοψίζει 

τους ελλοχεύοντες λόγους που επιβάλλουν τη «διεθνή προσαρμογή» ή «παγκόσμια τυπο-

ποίηση» στα στοιχεία μίγματος marketing. Το εξωτερικό μέρος του πλαισίου προσδιορίζει 

πέντε πρωταρχικής σπουδαιότητας καθοριστικούς παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη 

χρήση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση επιδιώκεται 

συνήθως επειδή καθοδηγεί τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην απόφασή τους σχετικά με το 

επίπεδο προσαρμογής και τυποποίησης. Το πλαίσιο (Σχήμα 5) αντιπροσωπεύει τις διαφο-

ρετικές σχολές σκέψης που προσδιορίσθηκαν στο διεθνές μάρκετινγκ.  Εξηγεί τους λόγους 

για οποιεσδήποτε από αυτές κατά την άσκηση τακτικών διεθνούς marketing στη διαδικα-

σία σχεδιασμού marketing. Το Σχήμα 5 επεκτείνει το εξωτερικό μέρος του πλαισίου και 

περιλαμβάνει εκείνους τους καθοριστικούς παράγοντες που απαιτούν την ολοκλήρωση δι-

εθνούς και παγκόσμιας τυποποίησης στις τακτικές marketing. Αυτοί οι καθοριστικοί παρά-

γοντες περιγράφονται στη θέση αγοράς, στο περιβάλλον αγοράς, στη φύση του προϊόντος, 

στην αγορά-στόχο και στους οργανωσιακούς παράγοντες. 
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Σχήμα 5: Πλαίσιο Πιθανοτήτων Διεθνούς Μίγματος Marketing (Προσαρμογή έναντι 
Τυποποίησης) 

 

Πηγή: Vrontis, 2005 
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Συγκεκριμένα, ένας αριθμός αιτιών, που εξετάσθηκαν από τον Vrontis (2003), έχουν επί-

δραση την τακτική συμπεριφορά (στοιχεία μίγματος marketing – 7π) προς την προσαρμογή 

και την τυποποίηση. Αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι λόγοι αυτοί κρατούν ένα 

διαφορετικό επίπεδο σπουδαιότητας για τις βρετανικές πολυεθνικές εταιρίες βασισμένοι σε 

διάφορους παράγοντες σχετικούς με τα οργανωσιακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά κά-

θε μεμονωμένης επιχείρησης. Λόγοι θεωρούνται εκείνες οι συμπεριφορικές πτυχές που 

«έλκουν» την τακτική συμπεριφορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων προς τη μια ή την άλ-

λη άκρη της συνέχειας, ενώ «παράγοντες» είναι ό,τι επηρεάζει τη συμπεριφορά και τη ση-

μασία των λόγων που την «έλκουν». Η σχέση μεταξύ των στοιχείων, λόγων και παραγό-

ντων φαίνονται στο Σχήμα 6. 

 

Σχήμα 6: Η Διαδικασία «AdaptStand» 

 

Πηγή: Vrontis, 2003 
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4.3.3 Χρησιμότητα του Mοντέλου «AdaptStand» 

Η απόφαση σχετικά με το βαθμό προσαρμογής και τυποποίησης στις τακτικές διεθνούς 

marketing, μετά από την εξέταση των λόγων που «έλκουν» (pulling) και παράγοντες που 

έχουν επιπτώσεις στα στοιχεία του μίγματος marketing,  είναι αυτό που ο Vrontis (2005) 

αναφέρει ως «AdaptStandation». Η διαδικασία απόφασης για «ΠροσαρμοΤυποποίηση» 

(AdaptStandation) ονομάζεται «Διαδικασία AdaptStand». Αυτό είναι το όνομα που δίνεται 

στη νέα προσέγγιση μοντελοποίησης στο διεθνές marketing. Η Διαδικασία AdaptStand ορί-

ζεται ως η διαδικασία της ολοκλήρωσης Προσαρμογής και Τυποποίησης στις τακτικές διε-

θνούς marketing. Αποτελεί έναν μηχανισμό που επιδιώκει να βοηθήσει τους marketers στις 

αποφάσεις τους σχετικά με το επίπεδο ολοκλήρωσης και να εξαλείψει οποιαδήποτε προ-

βλήματα που προκύπτουν με την εφαρμογή μεμονωμένα της μιας ή της άλλης προσέγγι-

σης. Ο προσδιορισμός και η εφαρμογή του σωστού βαθμού ολοκλήρωσης είναι ουσιαστι-

κός δεδομένου ότι αυξάνει την πιθανότητα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να παραμεί-

νουν ανταγωνιστικές και προσανατολισμένες στο marketing μέσα στη δομή του κλάδου 

που δραστηριοποιούνται και στην αρένα του διεθνούς marketing.  Μια λεπτομερής και σε 

βάθος εκτίμηση της Διαδικασίας AdaptStand θα μπορούσε να αυξήσει την οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα χωρίς υπονόμευση των απαιτήσεων του καταναλωτή και άλλων μι-

κρο- και μακρο- περιβαλλοντικών περιορισμών που είναι εμφανείς στην παρούσα κατά-

σταση της εταιρίας 

H Διαδικασία ‘AdaptStand’ αναπτύχθηκε από τον Vrontis (2005) και προσφέρει ως μηχα-

νισμός που βοηθά τους marketers στις αποφάσεις τους σχετικά με το επίπεδο ολοκλήρω-

σης. O ίδιος αναφέρει ότι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται διεθνώς δεν θα πρέπει να 

αντιμετωπίζουν τον κόσμο ως μια ενιαία αγορά. Οφείλουν να διεξάγουν έρευνα αγοράς και 

να καθορίζουν έτσι τους πελάτες τους με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Εξίσου, πρέπει 

να προσδιορίσουν τους περιορισμούς εξωτερικού περιβάλλοντος και τα οφέλη τυποποίη-

σης. Κάθε στοιχείο και υποστοιχείο του μίγματος marketing και της αγοράς πρέπει να με-

λετηθεί ανάλογα με τις αξίες και τις ανεπάρκειές του.  Γενικές προκαταλήψεις υπέρ ή κατά 

της προσαρμογής ή τυποποίησης δε φαίνονται χρήσιμες, αφού στην πράξη ο απαραίτητος 

βαθμός ένταξης θα πρέπει να εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις δεδομένες συνθήκες. 

Σαπουντζή, A., 2007, «Τυποποιημένο έναντι Τοπικά Προσαρμοσμένου Διεθνές Marketing», Διπλωματική Εργασία  MBA 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
142



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Διοικητικές Επιπτώσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω συζήτηση, θεωρείται ότι έχει γίνει σαφές πως τα διοικη-

τικά στελέχη βρίσκονται αντιμέτωπα με έναν σύνθετο στόχο κατά την απόφαση σε ποιο 

βαθμό θα εφαρμόσουν την τυποποίηση ή την προσαρμογή της διεθνούς στρατηγικής mar-

keting. Οι managers όχι μόνο θα πρέπει να επιλέξουν εάν η εταιρία πρέπει να στραφεί σε 

στρατηγικές οικονομίας κλίμακας ή σχετικές με τον καταναλωτή, αλλά επίσης καλούνται 

να ελέγξουν με προσοχή όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες ώστε να είναι σε 

θέση να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε κατάσταση. 

Επιπλέον, σε αποφάσεις για το εάν πρέπει να τυποποιηθεί ή να προσαρμοστεί μια διεθνής 

στρατηγική marketing, οι εταιρίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση επιλογής ε-

κείνων των συστατικών και στοιχείων της στρατηγικής όπου πρέπει γίνει η εφαρμογή. 

Ανασκόπηση της αρθρογραφίας εμφανίζει ότι η έρευνα έχει ασχοληθεί περισσότερο με τα 

αποτελέσματα της τυποποίησης / της προσαρμογής στα προϊόντα (Buzzell, 1968, Keegan, 

1969, Sommers and Kernan, 1967, αναφέρονται στου Kustin, 2004) και την προώθηση 

(Elinder, 1961, αναφέρονται στου Kustin, 2004), προτείνοντας ότι αυτές είναι «οι μετα-

βλητές» που είναι οι πιο επιρρεπείς για αλλαγές. Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι η οι-

κονομική κατάσταση μιας αγοράς, ο τοπικός ανταγωνισμός και οι καταναλωτικές συνήθει-

ες καθορίζουν τις δομές τιμών και διανομής. Η προώθηση και τα χαρακτηριστικά των προ-

ϊόντων, αφ' ετέρου, υπόκεινται σε αλλαγή εάν η αγορά το απαιτεί. Εντούτοις, είναι αυτές οι 

δύο μεταβλητές επίσης που επιφέρουν αυξημένο κόστος στη διεθνοποίηση όταν απαιτού-

νται αλλαγές. Από το τελευταίο, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα στοιχεία «προώθηση» 

και «προϊόν» της στρατηγικής διεθνούς marketing είναι τα  πιο πολυσυζητημένα στη δια-

μάχη της τυποποίησης / προσαρμογής. 
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Στις επιλογές στις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η διοίκηση κατά τη διατύπωση στρατηγικών, 

έχει γίνει σαφές ότι η επιλογή μεμονωμένης τυποποίησης ή προσαρμογής αναφέρονται σε 

ευδιάκριτες και αντίθετες πλευρές. Έχει σημειωθεί όμως ότι, σύμφωνα με μελετητές, οι 

αποφάσεις για τυποποίηση ή προσαρμογή είναι συγκεκριμένης κατάστασης και ενδεχομέ-

νων. Υπό αυτήν τη μορφή, αυτές οι στρατηγικές αποφάσεις εξαρτώνται από διάφορους πα-

ράγοντες που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. 

 

5.2 Τελικά Συμπεράσματα 

Μερικοί ερευνητές δείχνουν ότι προκειμένου μια επιχείρηση να εκμεταλλευθεί τη σύγκλι-

ση της παγκόσμιας αγοράς, και τις πιθανές οικονομίες κλίμακας, οι marketers χρειάζεται 

να εντοπίζουν ομοιότητες μεταξύ των αγορών αντί διαφορές (Elinder, 1965, Fatt, 1967, 

Levitt, 1983, McNally, 1986). Άλλοι δείχνουν ότι ζητήματα κουλτούρας των αγορών δεν 

ομογενοποιούνται, και ότι η προσαρμογή στις τοπικές συνήθειες είναι μείζονος σημασίας 

(Black, 1986, Boddewyn et al., 1986, Locke, 1986). Τέλος, άλλοι υποστηρίζουν με μελέτες 

την προσέγγιση Διαφορετικών Ενδεχομένων (Contingency Approach) βάσει οποιουδήποτε 

αριθμού μεταβλητών, όπως «περιφέρειας» (Baalbaki and Malhotra, 1993, 1995, Jain, 1989, 

Rau and Preble, 1987). 

Ο Προγραμματισμός Διεθνούς Marketing αναφέρεται στα στοιχεία και υποστοιχεία του 

μίγματος marketing όπως προϊόν,  τιμή,  τόπος και διανομή,  προώθηση και τοποθέτηση. Η 

τυποποίηση παγκοσμίου προγραμματισμού περιλαμβάνει τη χρήση ενός κοινού μίγματος 

marketing σε παγκόσμια βάση. Εντούτοις, η παγκόσμια τυποποίηση είναι συνήθως μη 

πρακτική λόγω των διαφορών σε παράγοντες όπως η γλώσσα, η κουλτούρα, οι προτιμήσεις 

πελατών, οι κυβερνητικοί κανονισμοί, η υποδομή του marketing και η ανταγωνιστική δομή 

στις διάφορες χώρες (Cavusgil and Zou, 1994, Jain, 1989, Killough, 1978, Takeuchi and 

Porter, 1986). Ομοίως, μια ολική προσαρμογή του προγράμματος μάρκετινγκ δε φαίνεται 

πολύ χρήσιμη, συμβάλλει σε απουσία οικονομιών κλίμακας και έλλειψη ανταλλαγής γνώ-

σης marketing και πληροφορίας (Cavusgil and Zou, 1994, Jain, 1989, Killough, 1978, Ta-

keuchi and Porter, 1986). 
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Αν και καμιά εκ των δυο ακραίων επιλογών δεν φαίνεται πρακτική ή χρήσιμη στο επίπεδο 

εφαρμογής στον γενικό προγραμματισμό του marketing, ορισμένες μεμονωμένα δραστη-

ριότητες marketing μπορεί να φανούν πιο αποτελεσματικές με την εφαρμογή μιας από τις 

δυο στρατηγικές. Για παράδειγμα, η ονομασία του προϊόντος και η σήμανση μπορεί να τυ-

ποποιηθεί ολικά –ίδιο όνομα και σήμα σε κάθε χώρα- ενώ ο σχεδιασμός των μέσων που θα 

χρησιμοποιηθούν στη διαφήμιση του ίδιου προϊόντος να είναι πάντα τοπικά προσαρμοσμέ-

νος. 

Υπάρχει ωστόσο ένας αριθμός ερευνητών, που υποστηρίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση απο-

τελεί τη φυσική εξέλιξη στην ανάπτυξη του διεθνούς marketing αλλά οι εταιρίες είναι εκεί-

νες που δεν είναι έτοιμες να εφαρμόσουν παγκόσμιες στρατηγικές (Jain, 1989) ή ότι οι α-

νάγκες των διεθνών αγορών  παραμένουν ακόμη πολύ διαφορετικές σε χαρακτηριστικά και 

ζητήματα πολιτισμού και κουλτούρας ώστε να γίνει τυποποίηση (Wind and Douglas, 

1986). Τα βασικά επιχειρήματά τους στηρίζονται κυρίως στις διαφορές συνθηκών, κανονι-

σμών και νομοθεσίας, συμπεριφοράς καταναλωτή και τοπικού ανταγωνισμού. Έχει επιση-

μανθεί επίσης ότι ακόμη και επιχειρήσεις που είναι γνωστές για την παγκόσμια τυποποίηση 

προϊόντων τους -McDonald’s και Colgate- προσαρμόζουν τα προϊόντα τους στις τοπικές 

ανάγκες. 

Μια εξέταση της αρθρογραφίας στην προσαρμογή  – τυποποίηση θα μπορούσε να οδηγή-

σει κάποιον στα ακόλουθα συμπεράσματα:  

• Η ολική τυποποίηση του γενικού προγραμματισμού marketing είναι στις μέρες μας 

μάλλον ασύλληπτη.  

• Η απόφαση σχετικά με την τυποποίηση δεν είναι διχοτομική μεταξύ πλήρους τυποποί-

ησης και πλήρους προσαρμογής˙ μάλλον μπορούν να υπάρξουν διαβαθμίσεις εφαρμο-

γής της μιας ή της άλλης.  

• Αν και ποικίλοι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες προσκρούουν στην απόφαση 

τυποποίησης/προσαρμογής, τα χαρακτηριστικά  προϊόντος  και κλάδου δείχνει να είναι 

ύψιστης σημασίας. 
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• Η καθολική τυποποίηση είναι πιο εφικτή στα μέρη και πεδία όπου οι υποδομές και 

προϋποθέσεις marketing αναπτύσσονται πολύ καλά. 

Όταν το περιβάλλον μεταξύ των χωρών-αγορές ποικίλλει, μια τυποποιημένη στρατηγική 

marketing δε λειτουργεί αποτελεσματικά.  Ακόμα και η «πανταχού παρούσα» Coca-Cola 

έχει περισσότερη ζάχαρη σε μερικές χώρες από άλλες για να «φροντίσει» τις διαφορετικές 

προτιμήσεις. Τα αεριωθούμενα αεροπλάνα Boeing είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε αε-

ρογραμμή, αν και η βασική τεχνολογία μπορεί να είναι κοινή. Αυτοκίνητα της Mercedes 

διαφέρουν σε χαρακτηριστικά σε κάποιες χώρες, όπως τα επίπεδα του βασικού εξοπλι-

σμού, διαθεσιμότητα χρωματολογίου και τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Κατά συ-

νέπεια, η πραγματική ερώτηση που τίθεται στη διοίκηση δεν θα έπρεπε να είναι «να τυπο-

ποιήσει ή να προσαρμόσει;», αλλά «σε ποιο βαθμό η προσαρμογή στη στρατηγική marketing 

είναι επιθυμητή». Αυτή η απόφαση είναι μια λειτουργία μακροπρόθεσμης ανάλυσης κό-

στους/οφέλους. Οι μόνες εξαιρέσεις στο ανωτέρω συμπέρασμα είναι μερικά καταναλωτικά 

αγαθά πολυτελείας -luxury- και τα ονομαζόμενα ‘αμαρτωλά’ προϊόντα όπως αρώματα, ε-

πώνυμα αξεσουάρ ένδυσης,  δερμάτινα είδη,  ρολόγια,  κοσμήματα,  αλκοόλ και είδη κα-

πνού. Δεν υπάρχει αμφιβολία στο ότι τα αφορολόγητα καταστήματα στους διεθνείς αερο-

λιμένες είναι κοινός τόπος για την πώληση τέτοιων αγαθών υποθέτοντας ότι οι αγοραστές 

αυτών των αγαθών ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό (Jain, 2007). 

 

5.3 Υποδείξεις και Περαιτέρω Μελέτη 

Αφού τόσο η τυποποίηση όσο και η προσαρμογή προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα σε 

μια πολυεθνική εταιρία, ο γενικός στόχος είναι να αποκομισθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτη-

μα στη διεθνή στρατηγική αξιοποιώντας τις ασυμμετρίες κέρδους και απώλειας που έχουν 

να κάνουν με την τυποποίηση και την προσαρμογή του μίγματος μάρκετινγκ. Για παρά-

δειγμα, τυποποίηση στο σχεδιασμό βασικών προϊόντων μπορεί να αποφέρει μεγάλες οικο-

νομίες κλίμακας και δραστηριότητας στην παραγωγή και προμήθεια (Kogut, 1990), ενώ 

ανάπτυξη των προϊόντων για την τοπική αγορά μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένα σχε-

τικά με την αγορά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
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Το ζήτημα της τυποποίησης έναντι της προσαρμογής είναι ζήτημα «κλίμακας» και όχι δι-

χοτομικό, δηλ., δεν είναι θέμα επιλογής της μιας ή της άλλης στρατηγικής (Quelch and 

Hoff, 1986). Κατά συνέπεια, οι βασικές ερευνητικές ερωτήσεις στο διεθνές marketing είναι 

οι ακόλουθες: 

(1) «Ποιες πλευρές του προγράμματος διεθνούς marketing και της διαδικασίας προσαρμό-

ζονται και σε ποιες βαθμό;» 

(2) «Ποια η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στο επίπεδο προσαρμογής του 

μίγματος διεθνούς marketing;» (Buzzel, 1968, Cavusgil and Zou, 1994, Onkvist and Shaw, 

1987). 

Η έρευνα στο διεθνές marketing ασχολήθηκε κυρίως με το ζήτημα στρατηγικής τυποποίη-

σης έναντι προσαρμογής στον προγραμματισμό του marketing. Ειδικότερα, ερευνά τα 

στοιχεία προϊόν και προώθηση του μίγματος marketing και αγνοεί άλλα στοιχεία όπως τιμή 

και τόπος, όπως και την πτυχή διαδικασίας του διεθνούς marketing. Επίσης, τα προηγούμε-

να και οι συνέπειες προσαρμογής του μίγματος marketing σπάνια ερευνώνται  από τους 

ακαδημαϊκούς με χρησιμοποίηση επισήμων πρότυπων μοντέλων του παγκόσμιου market-

ing. 

Σύμφωνα με τους τελευταίους περιορισμούς, υπάρχει η ανάγκη αναβάθμισης της έρευνας 

στο διεθνές marketing σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα, είναι σημαντικό να εξεταστούν όλες 

οι πλευρές του προγράμματος διεθνούς marketing όπως και της διαδικασίας για να επιληφ-

θεί διεξοδικά το ζήτημα διεθνούς στρατηγικής marketing στις διεθνείς επιχειρήσεις.  Κατά 

δεύτερον, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν μοντέλα παγκοσμίου marketing που συνδέουν τα 

στοιχεία στρατηγικής μίγματος marketing με τις παραμέτρους και τις πιέσεις του περιβάλ-

λοντος, όπως και τις συνέπειες της οργάνωσης, δομής και απόδοσης της επιχείρησης. Μια 

τέτοια προσέγγιση έγινε τελευταία από τον Βροντή με τη Διαδικασία «AdaptStand». 

Έχει διευκρινιστεί ότι η παγκόσμια τυποποίηση και η διεθνής προσαρμογή είναι όντως 

πραγματοποιήσιμες και μπορούν να αποφέρουν οφέλη. Εντούτοις, η ακραία πρακτική τους 

δεν είναι απαραιτήτως μια βέλτιστη προσέγγιση σε όλες τις αγορές,  ούτε είναι εμφανές ότι 
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εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε όλα τα προϊόντα της εταιρίας, και ούτε απαραιτήτως στην 

ίδια έκταση στο καθένα από τα στοιχεία του μίγματος marketing. 

Οι «διεθνείς» επαγγελματίες πρέπει να ψάξουν το σωστό σημείο ισορροπίας. Κάτι τέτοιο 

δεν αποτελεί τελικά έναν απλό στόχο, και όπως προσδιορίζεται στην παρούσα, μια δράση 

ισορροπίας μεταξύ της τυποποίησης και της προσαρμογής παρουσιάζει ιδιαιτερότητες κατά 

περίπτωση και αποτελεί μάλλον πρόκληση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Μελέτη Περίπτωσης 1 

“Levi Strauss: Διερεύνηση του Διεθνούς Marketing” 

(Πηγή: Vrontis, D. and Vronti, P., 2006) 

 

Στον προσδιορισμό και την ανάλυση του επιπέδου παγκοσμιοποίησης και στην αξιολόγηση 

της δυνατότητας πραγματοποίησης μιας παγκόσμιας στρατηγικής και τακτικών μάρκε-

τινγκ, η παρακάτω μελέτη περίπτωσης εστιάζει στα “τζιν “ως προϊόν και συγκεκριμένα τα 

Levi’s τζινς ως επωνυμία –brand-.  Η Levi’s είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος κατασκευα-

στής παντελονιών, ειδικότερα στα μπλε τζιν. Αρχικά απευθυνόμενα στους ‘κάουμποϋ’, τα 

μπλε τζιν διαδόθηκαν γρήγορα σε ολόκληρο τον αμερικανικό πληθυσμό και φορέθηκαν 

τελικά παγκοσμίως (Britannica Encyclopaedia, 1999). 

 

Levis Strauss & Co.: Μια επισκόπηση 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Levi Strauss (www.levistrauss.com), η εταιρία 

ιδρύθηκε το 1853 από τον βαυαρό μετανάστη Levi Strauss και είναι σήμερα ένα από τα 

παγκοσμίως μεγαλύτερα ονόματα -brand names- με πωλήσεις σε περισσότερες από 100 

χώρες. Δεν υπάρχει καμία άλλη επιχείρηση με μια συγκρίσιμη διεθνή παρουσία στην αγο-

ρά των τζιν.  

Το 1873 o Levi Strauss μαζί με τον ράφτη Jacob Davis από τη Νεβάδα κατοχύρωσαν την 

ευρεσιτεχνία διπλώματος με τοποθέτηση καρφιών στα παντελόνια για μεγάλη αντοχή, κι 

έτσι προέκυψαν τα πρώτα τζινς παγκοσμίως –τα Levi’s® jeans. Σήμερα, το εμπορικό σήμα 

Levi’s®  είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο και κατοχυρωμένο σε περισσότε-

ρες από 160  χώρες. Η επιχείρηση ανήκει ιδιοκτησιακά στους απογόνους της οικογένειας 

του Levi Strauss. Η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό περίπου 12.500 ατόμων παγκοσμί-
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ως, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1.500 ατόμων στην έδρα της, το Σαν Φρανσίσκο. Η 

Levi Strauss & Co. είναι μια παγκόσμια εταιρία που οργανώνεται σε τρία γεωγραφικά 

τμήματα:  

(1) Levi Strauss της Αμερικής (LSA), με την έδρα της στο San Francisco, (2) Levi Strauss 

Europe με έρδα τις Βρυξέλλες και (3) Το τμήμα Asia Pacific (APD), με έδρα τη Σιγκαπού-

ρη. 

Μετά από πιέσεις για μείωση τιμών των προϊόντων ένδυσης, η κατασκευάστρια Levi 

Strauss & Co. προέβη σε αναδιοργάνωση. Η επιχείρηση έφθασε σε μειώσεις μέχρι και 650 

θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη με στόχο να ελαχιστοποιήσει 

τις δαπάνες. Οι περικοπές φθάνουν το 5% του παγκοσμίου εργατικού δυναμικού Levi’s 

από 12.500 υπαλλήλους και συνεχίζει με το σκεπτικό περικοπών  χιλιάδων θέσεων. Το 

2003 η Levi’s έκλεισε έξι  εργοστάσια στις ΗΠΑ σε κίνηση περικοπής 3.600 εργαζομένων 

(Liedtke, 2003). 

Η εταιρία αγωνίσθηκε να αντιστρέψει μια εξάχρονη καμπή στις πωλήσεις της δεδομένου 

ότι οι καταναλωτές άρχισαν να προτιμούν ενδύματα πιο σύγχρονης μόδας ή λιγότερο ακρι-

βά. Σε προσπάθεια να ανακάμψει, η Levi’s σχεδίασε περισσότερα ενδύματα που θα απευ-

θύνονται πλέον στους εφήβους και νέους ενήλικες, και χαμήλωσε τις τιμές. Η επιχείρηση 

εισήχθη επίσης στην αγορά ‘αποθεμάτων’ -stock- τζιν με τη νέα επωνυμία ‘Signature’ που 

πωλούνται πλέον στα πολυκαταστήματα Wal-Mart στην Αμερική. 

Οι αλλαγές αυτές βοήθησαν στην ώθηση πωλήσεων  στα 1,1 δις δολάρια το 2003, μια αύ-

ξηση της τάξης του 7% από την προηγούμενη χρονιά.  

Η Levi Strauss επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιήσει τα supermarkets για τη διακίνηση μιας 

νέα σειράς “εκπτωτικών” ενδυμάτων. Αυτό είναι κάτι που την έφερε σε νομική διαμάχη με 

τα supermarkets “Tesco” στα δικαιώματα της αλυσίδας να πουλά προϊόντα Levis σε πολύ 

χαμηλότερες τιμές προερχόμενα από την αποκαλούμενη “γκρίζα αγορά” έξω από την Ευ-

ρώπη χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή τζιν.  Σε αυτήν τη νομική διαμάχη, η 

Tesco τελικά έχασε με απόφαση του ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2001, αν και δήλωσε ότι 

θα συνεχίσει τις εκπτώσεις σε προϊόντα γνωστών σχεδιαστών από ενδύματα, αρώματα, α-
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θλητικά και σαμπάνια σε πολύ χαμηλές τιμές προμηθευόμενη μέσα από την ΕΕ – μια πρα-

κτική επιτρεπτή ακόμα σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία. 

Η Levi Strauss δηλώνει ότι σχεδιάζει το λανσάρισμα της οικονομικής σειράς προϊόντων 

ένδυσης “Signature” σε πολύ πιο χαμηλή τιμή από τα κανονικά Levi’s. Τα supermarkets 

Tesco και Asda δήλωσαν ότι ήρθαν σε αρχικές συζητήσεις με τη Levi’s για την τοποθέτη-

ση της οικονομικής σειράς στα καταστήματά τους. Η Levi Strauss αποφάσισε να επεκτείνει 

τη συγκεκριμένη σειρά στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Η.Β. για να αποκτήσει μερίδιο α-

γοράς στη συνεχώς αναπτυσσόμενη ζήτηση χαμηλής τιμής και καλής σχετικά ποιότητας 

ενδυμάτων που διακινούνται μέσω των supermarkets. 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την Τυποποίηση ή Προσαρμογή της στρατηγικής και 

τακτικών της Levi’s 

Ένας αριθμός παραγόντων καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το κατά πόσο το μίγμα mar-

keting μπορεί να τυποποιηθεί για όλους τους πελάτες της αγοράς των τζηνς ή εάν χρειάζε-

ται να προσαρμοσθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς. Όπως αναφέρ-

θηκε και στο θεωρητικό μέρος της παρούσης μελέτης, οι παράγοντες αυτοί συμπεριλαμβά-

νουν χαρακτηριστικά κοινωνικά και πολιτιστικά, δημογραφικά, τεχνολογίας, πολιτικά και 

νομοθεσίας, ανταγωνισμού και οικονομικής κατάστασης και περιβάλλοντος.  

 

Παράγοντες κουλτούρας και κοινωνίας 

Στη Levi’s επιθυμούν να μειώσουν το βαθμό στον οποίο η κουλτούρα τους επηρεάζει αρ-

νητικά στο να εφαρμοσθούν τυποποιημένες εκστρατείες προώθησης και διαφήμισης. Η 

Levi Strauss δαπάνησε $550.000 για μια σειρά τηλεοπτικών διαφημιστικών (Jeannet et al., 

1998) για διεθνή εκστρατεία. 

Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί ότι η επιτυχία της Levi’s οφείλεται στη δυνατότητά της να 

δημιουργήσει μια παγκόσμια στρατηγική που όμως δεν καταπνίγει την τοπική πρωτοβου-

λία. Είναι μια πράξη λεπτής ισορροπίας, που συχνά σημαίνει ότι η παροχή απαιτούμενης 
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ελευθερίας στους managers να προσαρμόσουν τις τακτικές τους έτσι ώστε να  καλύπτουν 

τα τοπικά γούστα των εγχώριων αγορών (Business Week, 1990). 

Εκτός από την επίδραση στον σχεδιασμό των διαφημιστικών, οι πολιτιστικές διαφορές έ-

χουν μια επίπτωση στη γλώσσα όσον αφορά στο όνομα προϊόντων. Το brand name αποτε-

λεί στοιχείο κλειδί στην προώθηση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν  

λάθη στη μετάφραση ή κατά τη χρησιμοποίηση συμβόλων που μπορεί να έχουν διαφορετι-

κή κωδικοποίηση και σημασία από τόπο σε τόπο.  

Η κουλτούρα μπορεί επιπλέον να σταθεί εμπόδιο σε θέματα καταλληλότητας του προϊό-

ντος σε συγκεκριμένες τοπικές αγορές. Για παράδειγμα, στις ισλαμικές χώρες οι γυναίκες 

δεν φορούν συνήθως  παντελόνια στενής εφαρμοστής γραμμής. Οι Ιάπωνες καταναλωτές 

προτιμούν πιο στενής γραμμής jeans απ’ ότι οι Αμερικανοί (Czinkota et al., 1995). Είναι 

επομένως εμφανές ότι η εφαρμογή, ο σχεδιασμός και το στυλ των jeans πρέπει να προσαρ-

μοσθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του τοπικού αγοραστή. Τα κατάλληλα χρώ-

ματα που χρησιμοποιούνται τόσο στα προϊόντα όσο και σε προωθητικό και διαφημιστικό 

υλικό παίρνουν επίσης διαστάσεις κουλτούρας. Η Levi Strauss, κατά σύσταση του τμήμα-

τος πωλήσεων πρώτης γραμμής, διαπίστωσε ότι η περίοδος συλλογής ήταν διάρκειας έξι 

μηνών στην Ιαπωνία σε σχέση με τη διάρκεια ενός μήνα που χρειάζεται στη μητρική χώρα 

(Terpstra et al., 1994). Προσαρμογή σε τέτοιες τοπικές εμπορικές συναλλαγές ήταν απα-

ραίτητες προκειμένου να διεισδύσουν τα προϊόντα και η εταιρία στην αγορά της Ιαπωνίας.  

Το λεγόμενο «παζάρεμα» της τιμής αποτελεί πολιτιστική παράδοση σε πολλές κοινωνίες 

όπως στης Αφρικής ή της Τουρκίας αλλά σπανίως χρησιμοποιούνται σε δυτικο-ευρωπαϊκές 

χώρες. Είναι επομένως σημαντικό κατά την τιμολόγηση να ληφθούν υπόψη τέτοιες πολιτι-

στικές συνήθειες πριν καθορισθεί η τελική τιμή στην κάθε χώρα ξεχωριστά.  

 

Παράγοντες Νομοθεσίας 

Οι προωθητικές ενέργειες ρυθμίζονται σε όλες τις χώρες από τη νομοθεσία. Σε μια από τις 

πιο γνωστές τηλεοπτικές καμπάνιες της Levi Strauss χρησιμοποιήθηκε μουσική του Martin 

Gaye ως background μιας εικόνας του 1950 με έναν νέο άνδρα να γδύνεται  και να τοποθε-
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τεί τα «Levis 501» του σε ένα πλυντήριο. Μια σειρά από προσαρμογές έπρεπε να γίνουν 

στις τοπικές αγορές. Για παράδειγμα, το αυθεντικό διαφημιστικό σποτ έπρεπε να ξαναγυ-

ρισθεί στην Αυστραλία και τη Βραζιλία επειδή η τοπική νομοθεσία επιμένει σε διαφημι-

στική εγχώριας παραγωγής. Επιπλέον, πολλές νοτιοανατολικές ασιατικές χώρες με την ά-

σκηση της δύναμης λογοκρισίας τους απαγόρευσαν πλήρως το διαφημιστικό (Jeannet et 

al., 1998). Αναφορικά σε περιορισμούς νομοθεσίας στην επιλογή καναλιών διανομής μπο-

ρεί να αναφερθεί ως παράδειγμα η Γαλλία και η Κίνα που σχεδόν απαγορεύουν την πώλη-

ση πόρτα-πόρτα που  βέβαια δεν είναι εφαρμόσιμη στην προκειμένη περίπτωση των jeans. 

 

Παράγοντες Φυσικού Περιβάλλοντος  

Οι διαφορετικές συνθήκες κλίματος στις διάφορες χώρες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο 

τόσο στη συνολική ζήτηση των  jeans όσο και στον τύπο των jeans που διατίθενται. Το ευ-

ρωπαϊκό κλίμα, κυρίως στις βόρειες περιοχές ταιριάζει απόλυτα για το τυπικό μπλε jeans. 

Άλλα πολύ ζεστά κλίματα απαιτούν πιο λεπτής ύφανσης τζην και σε πιο φωτεινό χρώμα 

ίσως και  σε εκδοχές κοντού παντελονιού. Είναι λοιπόν το στοιχείο «προϊόν» του μίγματος 

marketing που επηρεάζεται  από το κλίμα σε ότι αφορά τα προϊόντα της Levi’s.  

 

Παράγοντες Τεχνολογίας 

Οι τεχνολογικοί παράγοντες έχουν σχέση με το εάν η τοπική αγορά έχει ικανοποιητικώς 

αναπτυγμένες τεχνολογίες ώστε να τις εκμεταλλευθούν πλήρως στην παραγωγή του προϊό-

ντος. Απαιτείται υψηλή τεχνολογία για την πλήρη χρησιμοποίηση των μεθόδων προώθη-

σης χρησιμοποιώντας εναλλακτικά διαφημιστικά μέσα όπως τηλεόραση και διαδίκτυο. 

Παρόμοιες συνθήκες χρειάζονται στη διανομή του προϊόντος. Για παράδειγμα, αναφέρεται 

το κατά πόσο οι καταναλωτές πραγματοποιούν online αγορές από το σπίτι. Στις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες, για παράδειγμα στην Αφρική, όπου τέτοιες τεχνολογίες είναι σε πολύ  

νεοφανές στάδιο, απαιτείται προσαρμογή τόσο ώστε γίνεται πολύ μεγαλύτερης έκτασης 

χρήση πιο παραδοσιακών μεθόδων. Από την άλλη, στις αναπτυγμένες χώρες η  Levi’s έκα-

νε χρήση συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για παραγγελία και έλεγχο ε-
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πιπέδων αποθεμάτων μεταξύ μεγάλων πολυκαταστημάτων ώστε να αποφευχθούν ‘δαπανη-

ρές’ ελλείψεις αποθεμάτων. Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει σε χώρες αναπτυσσόμενες ή ‘τρίτου 

κόσμου’ (Kotler, 1997). 

 

Δημογραφικοί Παράγοντες 

Οι δημογραφικοί παράγοντες και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού μιας χώρας, για πα-

ράδειγμα το φυσικό μέγεθος, μπορεί επίσης να επηρεάσουν την αγορά των jeans. Για πα-

ράδειγμα, τα μεγέθη σε ότι αφορά το ύψος των κατοίκων αλλάζουν σημαντικά από χώρα 

σε χώρα. Στις ασιατικές αγορές της Άπω Ανατολής απαιτούνται μετρήσεις στα παντελόνια 

που απευθύνονται σε καταναλωτές μικρού αναστήματος απ’ ότι στις χώρες της Δύσης. Και 

πάλι δίνεται έμφαση στην προσαρμογή του προϊόντος. Είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο 

ότι η κατασκευή του ανθρωπίνου σώματος και οι αναλογίες δεν είναι ίδιες σε κατοίκους 

περιοχών ανά τον κόσμο. Επομένως η πώληση τυποποιημένων μεγεθών σε προϊόντα ένδυ-

σης οδήγησαν πολλές εταιρίες σε σημαντικές αποτυχίες  κατά τη δραστηριότητά τους διε-

θνώς.  

 

Παράγοντες Ανταγωνισμού 

Ένας ουσιαστικά εδραιωμένος κλάδος σε μια τοπική αγορά τείνει να δημιουργεί πιο έντονο 

ανταγωνισμό σε λιγότερο αναπτυγμένες τοπικές αγορές, εξαιτίας φθηνότερου κόστους πα-

ραγωγής. Ομοίως, όσο πιο εντατικός είναι ο εσωτερικός ανταγωνισμός προϊόντων, τόσο 

πιο υψηλής ποιότητας χρειάζεται να είναι τα εμπορεύματα της Levi’s. Εάν ωστόσο, ο μό-

νος ήδη υπάρχων ανταγωνισμός είναι τοπικός και τα προϊόντα είναι διαφορετικής ποιότη-

τας τότε η ποιότητα έπεται σημαντικότητας. Ως εκ τούτου, το προϊόν θα πρέπει να προ-

σαρμοστεί αναλόγως.  

Η φύση της εκστρατείας προώθησης προκύπτει εν μέρει από τις ενέργειες των ανταγωνι-

στών. Ο προϋπολογισμός διαφήμισης και χρήσης μέσων γίνεται κάποιες φορές έχοντας στο 

μυαλό τα επίπεδα διαφημιστικής δαπάνης και χρήσης που πραγματοποιεί ο ανταγωνισμός. 

Για παράδειγμα, σε προηγμένες χώρες η τηλεόραση είναι το  κυρίαρχο διαφημιστικό μέσο 
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και χρησιμοποιείται σημαντικά από ανταγωνιστές της Levi’s όπως από τη Lee Cooper και 

τη Wrangler. Κατά αυτόν τον τρόπο η Levi Strauss δεν έχει παρά να ακολουθήσει και αυτή 

την επιλογή της τηλεόρασης. Εάν οι υποδομές του ανταγωνισμού ήταν διαφορετικές, θα 

είχε μικρές επιπτώσεις στη χρησιμοποιούμενη στρατηγική προώθησης και τακτική προσέγ-

γισης. Μπορεί να χρειασθεί να πραγματοποιηθούν προσαρμογές στη διακίνηση και διανο-

μή σε περιπτώσεις που οι κατασκευαστές υπέστησαν πιέσεις σε outlets λιανικής με σκοπό 

να αποθαρρυνθούν στην πώληση προϊόντων Levi Strauss. Όταν προκύπτει κάτι τέτοιο, η 

προσαρμογή μπορεί να πάρει τη μορφή μετατροπής στην άμεση πώληση είτε με το άνοιγμα 

καταστημάτων Levi’s ή χρησιμοποιώντας επιπλέον μέθοδο πώλησης όπως το Διαδίκτυο. 

 

Οικονομικοί Παράγοντες 

Οι τοπικές αγορές ποικίλουν κατά πολύ στο διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημά τους. Συ-

νεπώς, τυποποιημένες τιμές θα σήμαιναν ότι οι φτωχές χώρες  τείνουν να έχουν περιορι-

σμένη αγορά στα τζιν. Διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος και αλλαγές σε αυτά θα επηρεά-

σουν τόσο την τιμολόγηση όσο και την  ποιότητα προϊόντος που απαιτεί η κάθε τοπική α-

γορά. Οι τιμές στα jeans ποικίλουν σημαντικά από αγορά σε αγορά  αφού διαφορές μπορεί 

να προκύψουν κάποιες φορές λόγους εισοδήματος ή από ύπαρξη δριμύ ανταγωνισμού και 

μη προσβασιμότητας περιοχής. Για παράδειγμα, ένα τυπικό μοντέλο  jeans της Levi’s στο 

Η.Β. πωλείται περίπου στην τιμή των £46 ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές των Η.Π.Α. μια 

κανονική τιμή θεωρείται αυτή των £20. Η φύση της προωθητικής καμπάνιας επίσης ενδέ-

χεται επηρεασμό από το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας και επομένως ένας 

βαθμός προσαρμογής σίγουρα χρειάζεται. Τα διαφημιστικά των jeans σε εύπορες κοινωνί-

ες είναι κάπως πιο ‘σοφιστικέ’ και στηρίζονται στην επικοινωνία ιδεών σχετικά με τρόπο 

ζωής -lifestyle- και καλολογικά στοιχεία. Αντιθέτως, οι διαφημίσεις σε φτωχές χώρες είναι 

περισσότερο υποτυπωδώς βασισμένες σε παράγοντες όπως η λειτουργία και η αξία του 

χρήματος.  

Τα κανάλια διανομής μπορεί να απαιτούν προσαρμογή σε σχέση με το επίπεδο ανάπτυξης 

της κάθε τοπικής αγοράς. Στις προηγμένες χώρες υπάρχουν πολλά διαφορετικά καταστή-
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ματα λιανικής προϊόντων στοκ ενώ οι επιλογές του καταναλωτή είναι συνήθως πιο περιο-

ρισμένες σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 

Επομένως το σύνολο σχεδίων πώλησης που χρησιμοποιούνται στις προηγμένες αγορές δεν 

μπορούν να επεκταθούν στις φτωχότερες αγορές. Στην Κίνα για παράδειγμα, τα πολυκατα-

στήματα καλύπτουν μόνο ένα 20% της συνολικής αγοράς. Συνεπώς, η προσαρμογή της δι-

ανομής κατά τα πρότυπα της τοπικής αγοράς συμβάλλει σημαντικά στην εξασφάλιση της 

επιτυχίας. 

 

Αγορές-στόχος  και στρατηγική τοποθέτησης 

Στον καθορισμό μιας επιθυμητής αγοράς-στόχου, ποικίλοι παράγοντες πρέπει να εξετα-

σθούν προκειμένου να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου τομέα αγοράς. Για 

τα προϊόντα των jeans τίθεται το θέμα εάν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε τομέα α-

γοράς επιτρέπουν μια τυποποιημένη προσέγγιση που υπονοεί το μη διαφοροποιημένο μάρ-

κετινγκ ή εάν είναι τόσο έντονα ώστε να οδηγούν  σε μεγάλης κλίμακας προσαρμογή με 

μια διαφοροποιημένη προσέγγιση αγοράς. Φαίνεται να ισχύει ότι τα τζιν ‘στοχεύουν’ κατά 

όμοιο τρόπο στη νεολαία της ηλικίας 16-20 ανεξαρτήτως χώρας προορισμού, αν και υπάρ-

χουν διαφορές στην τοποθέτηση του προφίλ τους (Lehone, 1995). 

Για παράδειγμα, στην Αμερική και ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη, η έμφαση στα τζιν 

ως πρόχειρη ενδυμασία τοποθετείται σε πολύ ζεστό κλίμα στην ελευθερία του ανοικτού 

δρόμου προσωποποιημένη μέσω του James Dean μέσα στην ατμόσφαιρα του Eldorado της 

Βορείου Αμερικής. Ομοίως ένα ινδονησιακό διαφημιστικό παρουσιάζει έφηβους ντυμέ-

νους με Levi’s να ταξιδεύουν στην Iowa γύρω στο 1960 (Czinkota et al., 1995). 

Αντιθέτως  στη Ρωσία  όπου η προσφορά σε τζιν είναι περιορισμένη, το να τα φορά κανείς 

υποδηλώνουν  γνώση σε θέματα κοινωνίας και μόδας όπως και υψηλό κοινωνικό status 

(Jeannet et al., 1998). Ομοίως στην Ισπανία η υψηλή τιμή των jeans τα ξεχωρίζει ως στοι-

χεία μόδας σε αντιδιαστολή με την ‘πρόχειρη’ ένδυση. Ο παγκόσμια τοποθέτηση της 

Levi’s διευκρινίζεται στο παρακάτω σχήμα ‘τοποθέτησης’. 
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Οι διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν τη φύση των διαφορετικών αγορών περιλαμβά-

νουν τις κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές μεταβλητές όπως η ηλικία και το φύλο 

που στην αγορά τζιν ενοποιούν και τυποποιούν τις επιρροές. Τέτοιες μεταβλητές, όσον α-

φορά τα τζιν, επιτρέπουν μια μη διαφοροποιημένη προσέγγιση στο μάρκετινγκ του προϊό-

ντος. Εντούτοις, άλλοι παράγοντες όπως ο πολιτισμός, η θρησκεία, οι γεωγραφικοί όροι 

και οι κλιματολογικές συνθήκες ενεργούν ως διαχωριστικές επιρροές, οι οποίες απαιτούν 

μια προσαρμογή της αγοράς, της εικόνας και του προσδιορισμού θέσης στόχων του προϊό-

ντος. Κατά συνέπεια, ένα στοιχείο τυποποίησης και  προσαρμογής είναι προφανές ότι α-

παιτεί τον προσδιορισμό και την εφαρμογή μιας σωστής ισορροπίας. 

 

Παγκοσμιοποιημένη στρατηγική marketing 

Έχει ήδη γίνει ξεκάθαρο ότι ο κύκλος ζωής προϊόντων μπορεί μόνο να έχει έννοια σε μια 

συγκεκριμένη εθνική αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή τα προϊόντα δεν καταλαμβάνουν  πά-

ντα το ίδιο στάδιο στον κύκλο ζωής μεταξύ των διαφορετικών χωρών. Τα jeans είναι κατά 

κοινή συγκατάθεση, στο ώριμο στάδιο στην Αμερική αλλά στη φάση ανάπτυξής τους στις 

ανατολικές χώρες. Ως εκ τούτου, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την ανάγκη για εφαρμογή 

διαφορετικών στρατηγικών μάρκετινγκ στις διαφορετικές χώρες. Ομοίως, η μήτρα που 
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χρησιμοποιείται από την ‘Boston Consulting Group’ δείχνει ότι οι διαφορετικές κατηγορίες 

που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το προϊόν μιας επιχείρησης δεν μπορούν να ε-

φαρμοστούν στα εθνικά όρια.  Αυτό συμβαίνει επειδή τόσο το “σχετικό μερίδιο αγορών” 

όσο και η “ανάπτυξη της αγοράς” ποικίλουν αρκετά μεταξύ των χωρών.  Για παράδειγμα, 

για τις χώρες που διαφέρουν στο επίπεδο ανάπτυξης, κάποια ανάπτυξη στη μια αγορά μπο-

ρεί να αποτελέσει μια πολύ ώριμη αγορά κάπου αλλού. Ένα προϊόν που εμπίπτει στην κα-

τηγορία ‘αστεριών’ σε μια λιγότερο αναπτυγμένη χώρα μπορεί να θεωρείται ως ‘αγελάδα’ 

σε μια πιο προηγμένη χώρα. 

 

Συμπεράσματα 

Στο πεδίο τυποποίησης εναντίον προσαρμογής, μια τοποθέτηση πιο κοντά στην πολικότητα 

της παγκοσμιοποίησης εμφανίζεται να είναι κατάλληλη για τη Levi Strauss. Μπορεί να φα-

νεί ότι υπάρχει μια παγκόσμια αγορά για τα τζιν και η κεφαλαιοποίηση στην αγορά τους 

μεγιστοποιεί τη δυνατότητα της Levi Strauss για να ωφεληθεί από τις οικονομίες κλίμακας, 

τη σφαιρική ομοιομορφία και τη συνέπεια στον καταναλωτή που συνεχώς μεταβάλλεται. 

Μια προσέγγιση παγκόσμιας στρατηγικής και τακτικών λοιπόν επιτρέπει στη Levi Strauss 

να μεγιστοποιήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα διεθνώς. 

Εντούτοις, τυποποίηση σε πλήρη βαθμό δεν είναι δυνατό να επιτύχει στην αγορά για τα 

τζιν. Ενώ η αγορά στόχος είναι παρόμοια σε όλο τον κόσμο, η τοποθέτηση στην αγορά και 

τα στοιχεία του μίγματος marketing πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με ποικίλους οργανω-

τικούς και μικρο- και μακρο-περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

Σύμφωνα με τον Vrontis (2004), στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη της «AdaptStanda-

tion», δηλαδή η κατάλληλη ισορροπία  μεταξύ μεγιστοποίησης των κερδών της τυποποίη-

σης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της μεγιστοποίησης του μεριδίου αγοράς μέ-

σω της επαρκούς προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες στην αγορά. 
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Μελέτη Περίπτωσης 2 

Kellogg’s: Internationalisation versus globalisation of the marketing mix 
(Πηγή: Vignali, 2001) 

 

Situational summary 

The Kellogg’s company is the largest ready-to-eat cereal manufacturer in the world, em-

ploying over 13,000 people and producing over 1 billion kilos of ready-to-eat cereals annu-

ally for distribution in over 160 countries. From small beginnings in Battle Creek, Michi-

gan the company has grown into a global organisation with factories, distribution networks 

and markets worldwide. Its founders Dr John Harvey Kellogg and his brother William 

Keith Kellogg invented the cornflake in 1894 as a healthy breakfast alternative for Dr 

John’s patients at his sanatorium. Over 100 years later it remains the most popular breakfast 

cereal around the world. This has been largely due to the Kellogg commitment to quality 

and its refusal to make cereals for anyone else at a time when many of their closest rivals 

have succumbed to pressure from large retailers and started to produce stores’ own brand 

versions of popular breakfast cereals. 

 

SWOT analysis 

(1) Strengths: 

Kellogg’s is the largest manufacturer in the industry. They have the biggest market share in 

the world. They currently control a 38 per cent share of the global ready-to-eat cereal mar-

ket, which is more than triple the market share of any of their competitors. They have the 

strongest brand recognition and advertising recollection of all the cereal manufacturers. 

Their advertising has created a strong brand name and their advertising is the most effective 

in the industry. This has resulted in not only a powerful name but also higher levels of 

brand loyalty than any other cereal manufacturer. 
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Kellogg’s is very focused on global growth. Currently they are the leader in foreign sales 

and were the first to hit the international market. They view global growth as the key to 

their future and are seeking foreign expansion aggressively. 

 

(2) Weaknesses: 

Kellogg’s have in the past been slow to develop new products. They have depended upon 

the strength of their current product lines and have not aggressively developed many new 

cereal lines in the past three years. There has been slow erosion of their US market share in 

the past few years. This can be attributed to the rapid growth of Post and their lack of ag-

gressive new product development and promotion. Kellogg’s is a follower in pricing strat-

egy. When recent price changes have occurred in the industry Kellogg’s is typically last to 

act and fails to gain the sales increase that the other companies gain. 

 

(3) Opportunities: 

International expansion is the biggest area for growth for Kellogg’s. Since they have a 

strong global focus, it should prove to be an easy expansion for them. Continued diversifi-

cation in the breakfast food industry. They have slowly diversified, while still remaining in 

their core business area. They can continue this trend and realise economies of scope, 

which will increase their profitability. 

 

(4) Threats: 

Post, Quaker Oats, and General Mills are using price competition and product proliferation 

to erode Kellogg’s share of the market. Revaluation of their premium pricing strategy may 

be necessary. Discount imitation cereals are growing in popularity. Many of these brands 

have been successful at reducing premium brands in the more commodity like cereals (for 

example, Rice Krispies). By way of classification we use globalised (standardised) and in-

ternationalised (localised) to refer to the two extremes of marketing. According to Terpstra 
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and Sarathy (1994) when adopting a “completely’’ localised marketing strategy only coin-

cidental similarities exist. “Completely’’ standardised marketing is identical in all markets. 

Neither extreme is usually used. For the purpose of this case the phrases will be used when 

more towards one end of the spectrum or the other. 

 

The Marketing Mix 

Product 

Traditionally, Kellogg’s principal products are ready-to-eat cereals, where the company 

currently leads the global ready-to-eat cereals category with an estimated 38 per cent annu-

alised share of the worldwide volume. Although this is a considerable market share, it is the 

first time that these statistics have been below 40 per cent. For many years it has been qual-

ity and consistency that have set Kellogg’s apart from the competition; however, there has 

been an increase in competition in the market, with the private label ready-to-eat cereals 

increasing their market share (see Table I). Kellogg’s have therefore launched a range of 

new and innovative products under the convenience foods label and have looked towards 

entrance into new markets. 

 

New product development 

An important element of new product development of any product strategy is the modifica-

tion of an existing product and the development of new ones. There are two ways in which 

new products can be added to the range (Vignali et al., 1999): 

(1) Externally, Kellogg’s has acquired various brand names including Salada Foods Ltd, 

Fearn International Inc., Mrs Smith’s Pies Co., Pure Packed Foods, Inc., Kellogg-Figueras 

EspanÄ a, SA, Northern Gold Brand, Bluhill-American Foods Co., McCamly Square 

Corp., and Foods Inc. 

(2) Internally, by developing new products: Kellogg’s have launched a new range of con-

venience foods, such as Nutri-grain bars and more recently the complete cereal snack bars. 
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Kellogg’s are able to minimise the cost of the new products as they are using an existing 

Kellogg’s product as a base (e.g. Rice Krispies). These products are aimed at meeting the 

needs of what has been identified as a growing market: NOP has obligingly found out that, 

although 80 per cent of people know that breakfast is good for you, 20 per cent of them 

never eat it and 46 per cent skip it at least once aweek, citing pressure of time as the cause 

(Freud, 1997). 

Another new product range introduced is the Kellbowls, small bowls of cereal attached to a 

portion of milk that can be mixed together to create a bowl of Kellogg’s cereals for people 

on the go. 

Kellogg’s global strategic plan remains focused upon their two core product lines, ready-to-

eat cereals and grain based convenience foods. Both of these core product lines combine 

nutrition, taste and convenience to cut across demographic boundaries. The company’s 

primary markets are located in North 

 

 

 

America and Europe (of which the UK is currently the largest) but Kellogg’smhas also ex-

panded internationally into countries such as China, Argentina, Thailand, South America 

and, more recently, India. 

Kellogg’s has two critical advantages in meeting the global taste challenge: 

(1) Many of the cereal products have taste and texture profiles widely accepted across cul-

tural boundaries. For example, Kellogg’s Cornflakes can be found in all of the countries 

where Kellogg’s distribute their products. The manufacturing techniques have been stan-

dardised across the world, giving the product their unique and uniform taste across the 
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global market. However, due to trade constraints and geographical limitations the Corn-

flakes distributed across Europe are produced using a different type of corn from those in 

the USA, which means that the texture and appearance of the product alter. If you were to 

buy Kellogg’s Cornflakes in the USA, they would be paler yellow compared to the more 

golden brown Cornflakes distributed across Europe. 

 

(2) Kellogg’s global marketing expertise, combined with expertise in grain and fruit tech-

nology, has positioned Kellogg’s to develop cereals and convenience foods that will meet 

the unique preferences of the selected high potential markets. For example, Kellogg’s prod-

ucts which have a chocolate coating are produced using the same Kellogg’s product as a 

base (i.e. Coco Pops are produced using Rice Krispies as a base); however, the chocolate 

coating placed on the product alters dependent upon the tastes of the country or region. The 

Spanish prefer a sweeter type of chocolate than consumers in the UK, whereas consumers 

in Greece prefer a chocolate that is less sweet. 

Kellogg’s adjusted their development strategies in emerging Asian markets to better re-

spond to local taste preferences; however, they found that introducing breakfast cereals into 

India was a slow process as only 3 per cent of Indian households ate such products. Most 

middle-class Indians eat traditional hot breakfasts that include dishes such as chapatis and 

dosas; therefore in order to introduce the product it meant creating new eating habits. Once 

the company had persuaded the Indians to eat cereals, at great expense, local competitors 

were able to ride on Kellogg’s back by introducing breakfast cereals with local flavours 

(Prahalad and Lieberthal, 1999). 

Another example against the argument for a homogeneous world culture is that of Brazil 

where Kellogg’s found that “big” breakfasts are not traditional and cereals are more com-

monly eaten as a dry snack. This led to marketing initiatives that promoted cereals as an all-

day food and as a health snack alternative (Soloman, 1996). The product life-cycle (PLC) 

(Figure 1) has been used to analyse the Kellogg’s branded products (Kotler, 1997). These 

are located in the maturity stage of the PLC for the UK, Europe and the USA, whereas, for 

emerging and new markets such as India, the products are located in the growth stage of the 
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PLC. It is important to note that the Kellogg’s brand name is continually used to name and 

launch new products. The PLC above has been focused upon the Kellogg’s cereal category, 

as convenience foods would be at an entirely different stage of the PLC. Using the Boston 

Group matrix (Figure 2) it can be shown that Kellogg’s principal strategies are in line with 

the matrix. For example, Kellogg’s in India would be seen to be a star, these products are 

normally market leaders, growing fast, but needing substantial investment to maintain their 

market share. The matrix recommends an aggressive marketing policy for these products. 
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Price 

The pricing of goods performs a strategic role in Kellogg’s business functions as a conse-

quence of deregulation, intense global competition, slow growth, and the opportunity to 

strengthen market position. Price impacts upon financial performance and has an important 

influence on buyers’ perceptions and positioning of the brand. The role of price in Kel-

logg’s marketing strategy depends mainly on the target market, he product and the distribu-

tion strategies. Strategic choices about products and distribution often set important guide-

lines for both price and promotion strategies. Kellogg’s analysis of the product mix, brand-

ing strategy, and product quality and features determines the effect of these factors on price 

strategy. The pricing strategy of Kellogg’s requires continuous attention because of chang-

ing external conditions, the actions of competitors such as Nestle and own brand varieties, 

and the opportunities for gaining a competitive edge through pricing actions. Pricing situa-

tions include: deciding how to price a new product (often considerable flexibility exists in 
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the selection of a price); evaluating the need to adjust price because of external forces and 

changes in the PLC; and changing a positioning strategy that requires modifying the current 

price strategy. The cereal oligopoly has become more consolidated with General Mills’ ac-

quisition of Ralcorp in May 1997. In 1996, five branded manufacturers 

 

 

 

controlled about 85 per cent of the US cereal market. Today, four companies -Kellogg, 

General Mills, Post and Quaker- hold that market share. This level of concentration allows 

these companies to exercise extraordinary power over cereal prices, which would not be 

possible in a competitive market. Fewer participants in this market is not a good sign for 

consumers. But a recent price cutting initiative in the UK was rejected by some of the lar-

ger retailers, as it would enable Kellogg’s to compete more directly with their own brand 

cereals. This fact illustrates the increasing influence that some large retailers have over 

manufacturing companies and large elements of their marketing mix. According to Zik-

mund and D’Amico (1993), price may serve as a substitute for selling effort, advertising, 
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and product quality. Alternatively, price may be used to reinforce other activities in the 

marketing mix programme, e.g. the usually inflated price charged for Kellogg’s and the re-

sulting association with product quality. In many cases price can provide an incentive to 

intermediaries and company salespeople, the focus of promotional strategy, and a sign of 

value. 

Price is also related to marketing effectiveness. The fact that Kellogg’s is able to obtain and 

maintain a relatively high price for the brand indicates that the marketing plan is sound and 

well conceived. Pricing objectives must be co-ordinated with the firm’s other marketing 

objectives. A clear example of this would be the fact that 55 per cent of the price of a 

packet of Kellogg’s cereal is allocated to marketing and profits, while 45 per cent is paid 

for all the ingredients, packaging, labour and capital costs associated with manufacturing 

and distributing the product. Kellogg’s uses this pricing strategy in all of its markets, show-

ing that the pricing strategy is standardised. 
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In 1996, both Kellogg and Post cut cereal prices by 19 per cent to keep profits up. The giant 

price war is being fought between Kellogg’s, General Mills and Post. Price is the leading 

factor causing loss of market share to private labels in the cereal market. This subject de-

scribes the unprecedented changes which took place in the US cereal industry in 1996. For 

the first time in memory, each of the major producers ± Kellogg, General Mills, Post and 

Quaker ± announced price cuts ranging between 11 and 20 per cent per box. Although the 

announced price reductions offered consumers some welcome relief, analysis shows that 

the cereal companies gave with one hand and took away with the other. Prices are going up 

for some best-selling cereal brands. Kellogg says that prices are going up on average by 2.7 

per cent to help pay for new products and more advertising and marketing. That increase is 

the first since 1994 for the market for Frosted Flakes, Rice Krispies and other cereals. That 

increase is the first increase in four years. Kellogg’s is exposed to price fluctuations primar-

ily as a result of anticipated purchases of raw and packaging materials. Primary exposures 

include corn, wheat, soybean oil, and sugar. The company uses the combination of long 

cash positions with vendors, and exchange-traded futures and option contracts to reduce 

price fluctuations in a desired percentage of forecast purchases over a duration of generally 

less than one year. Kellogg’s price increase, effective in 1998, was unexpected, because the 

company has been trying to reduce prices paid by customers by issuing more coupons and 

price promotions, especially in the USA, where, according to company sources, price-led 

promotions are most effective. 

 

During 1998, Kellogg’s realised declines in earnings per share both with and without un-

usual items. The company experienced significant competitive pressure, to which it re-

sponded by accelerating investments in long-term growth strategies, e.g. expansion into de-

veloping markets such as India and Brazil. The business decline was principally attributable 

to the cereal category softness and competitive pressures in North America and Europe, and 

continued global investments in brand-building marketing activities and streamlining initia-

tives. In Kellogg’s case, price may be less important to the consumer than a distinctive 

product feature or a differentiated brand image. 
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Price related to the demand and the supply 

A very important variable that has a direct influence on the establishment of price strategies 

is the demand. Price allocates available goods within our economy by determining who will 

get them and, from it, price also determines the quantity of goods that will be produced and 

marketed. It is therefore important that Kellogg’s maintains competitive pricing in all of its 

markets. 

Kellogg’s has slashed its prices in an attempt to win back the share of the market they have 

lost to generic brand cereals (in 1998 their market share fell to below 40 per cent for the 

first time). By focusing on value, Kellogg’s hopes to convince customers that top quality 

can be depended on in Kellogg’s product. Previously, consumers have found generic cere-

als to be relatively similar in taste and much less expensive. In the past two years, own-

label cereals have increased their share of the £1 billion UK cereal market to around 33 per 

cent, whereas branded cereals have experienced a decline in market share to 67 per cent. In 

an attempt to address the problems the Company conducted a pilot test on price cutting in 

the UK. It cut the price of one of its brands, Crunchy Nut Cornflakes, by 11 per cent; dur-

ing the period when the brand was sold at a reduced price, sales increased substantially. 

Following the success of the pilot, the company has decided to cut prices on six of its top 

brands by an average of 12 per cent. The price cut, which will not affect its flagship brand, 

Cornflakes, will bring the price of its product closer in line with those of its supermarket 
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own-brand rivals. The company also revealed that its strategy to reinvigorate sales would 

not rely solely on price-cutting. It will increase its advertising spend by about 40 percent. 

 

Euro entry 
The Euro will exist alongside the old national currencies during a transition period from 1 

January 1999 to 1 January 2002. This transition to the Euro currency will involve changing 

budgetary, accounting, pricing, costing, and fiscal systems in companies, as well as the si-

multaneous handling of parallel currencies and conversion of legacy data. During the first 

quarter of 1999, the Euro currency has demonstrated stability. However, this early stability 

needs to be observed over a longer period before conclusions can be drawn on the cur-

rency’s long-term viability. This change required business strategies, marketing strategies, 

systems, and process changes within the Company’s European region; such are under way 

with certain markets already Euro compliant. Management expects to complete financial, 

operational, and manufacturing system conversions during 2001. Although Management 

currently believes that Kellogg’s will be able to accommodate any required changes in its 

operations, there can be no assurance that Kellogg’s, its customers, suppliers, financial ser-

vice providers, or government agencies will meet all the Euro currency requirements on a 

timely basis. Such failure to complete the necessary work could result in material financial 

risk. 

 

Place 

Market entry 

Kellogg’s cereals are currently distributed to over 160 countries making the Kellogg’s 

brand one of the most recognised in the world. 

The company has two distinct market entry strategies: 

(1) foreign direct investment (in the form of wholly owned subsidiaries in over 12 coun-

tries); and 

(2) direct exporting. 
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As of 1998 Kellogg’s owned 32 production plants producing ready-to-eat breakfast cereals 

in 21 countries worldwide including, Germany, Wales, India, Australia and Mexico. (This 

does not include external companies contracted to produce some of Kellogg’s smaller 

product ranges or Kellogg-owned companies manufacturing under a different brand name, 

e.g. “Lender’s Bagels”.) The number has drastically reduced since the early 1990s, when an 

attempt to streamline operations saw the closure of many plants, including Italy, Latvia and 

Denmark. 

Although the Danish plant was one of the most cost-effective of Kellogg’s European plants, 

it was closed due to the high transportation costs it incurred. The plants in the UK, Ger-

many and Spain took up production lost by the closure of these European plants; for exam-

ple, Germany took over the production of corn products for the majority of Eastern Europe 

and the UK took on the production of rice products for Scandinavia from Denmark. The 

Spanish plant has emerged as the most cost-effective plant in Europe; this is partly due to 

the lower wages paid to the Spanish workers and the reduced cost of bringing in raw mate-

rials. The bulk of the corn used in Spanish production is grown in Spain and the rice is 

grown in Italy. Tariffs placed upon goods imported from outside the EU are therefore not 

applicable. Globally, it is the plants in the countries with third-world economies that oper-

ate at the lowest cost, such as India, Mexico and Malaysia, and it has been suggested that, if 

Kellogg’smarket share continues to fall, more production will be moved to these plants. 

This is possible due to the standardised production techniques used by Kellogg’s through-

out the world. 

According to Vignali et al. (1999) there are a number of advantages and disadvantages for 

direct foreign investment in the form of wholly-owned subsidiaries: 

(1) Advantages: the firm itself; maximising profit (“from using the host countries’ assets 

such as cheap materials and labour to lower the cost of production”); control; rates of return 

(stemming fromgreater risk); distribution and transportation; barriers to trade; and govern-

ment incentives. 

(2) Disadvantages: cost; lead time (due to time taken to set up the operation); risk; nation-

alistic preference; and exchange rate risk. 
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Distribution 

The distribution of Kellogg’s products to retail outlets is summarised in Figure 5. In coun-

tries such as the UK where Kellogg’s has production plants, occasionally during periods of 

high demand the three-stage distribution network is used with products being transported 

directly from the plant warehouse to some of the larger retailers; however, more often the 

fourstage network is used. The five-stage network is used when exporting directly 
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into other countries without having to go overseas when it becomes necessary to use the 

six-stage network. Kellogg’s methods of distribution cannot be truly globalised due to the 

different barriers to entry and the costs of transportation in the large number of countries to 

which it exports. 

 

Retail 

Primary placement for Kellogg’s products is still centred on grocery stores, although the 

increase in the number of convenience foods it produces has meant that more impulse loca-

tions are being sought, such as vending machines and petrol stations. This is one area in 

which Kellogg’s has had to adapt its strategy to accommodate cultural differences. In 

Europe and the USA, grocery shopping is usually concentrated around large retail outlets 

such as Walmart, Asda and Tesco but in countries such as India grocery shopping is still 

concentrated around small local stores and markets. This has presented Kellogg’s market-

ing team with problems when trying to standardise promotional ideas for use in retail out-

lets. 

 

Promotion 

While there are clear-cut cases which prevent physical product standardisation, the ability 

to standardise a product often rests on the physiological meaning a physical product has 

for consumers (Onkvist and Shaw, 1989). Such meaning is established by branding and ad-

vertising for the product (Sandler and Shani, 1991). 

The rapidly changing promotion element of the international marketing mix contains more 

than the branding and advertising. The promotion element has constraints from the internal 

situation and the international environment. Figure 6 shows some of the constraints of the 

latter. Simple language translation of a promotion does not constitute a change from a 

global to localised strategy, according to Fifield and Gilligan (1998). Kellogg’s currently 
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use the Leo Burnett Ltd agency to deal with all marketing for Europe. Each region has its 

own marketing agency, apart from the USA, who have separate agencies working on all the 

different aspects of promotion. Many of these ideas are filtered down from the USA to the 

other regions. 

 

 

 

The five components of advertising, public relations, sales promotion, personal selling, and 

direct marketing of the communication mix (Kotler, 1994) are detailed below. 

 

Advertising 

According to Mintel International Group Ltd (1997) the breakfast cereal market is charac-

terised by its high level of ad spend, and the dominance of leading branded cereals. Break-

fast cereal is one of the most advertised products on television and Kellogg’s has been 

ranked as the UK’s second biggest spender’’. In 1996 Kellogg’s spent globally 

$303,557,300 on advertising. “Kellogg’s is ranked seventh in the top brands worldwide, as 

ranked by revenue in millions of US dollars” (Business Ranking Annual, 1996). 

Kellogg’s operate a “corporate umbrella branding’’, as determined by Fifield and Gilligan 

(1998), where the company name is used to cover the complete spectrum of products of-

fered. Each product has its own domestic name, but with a globally standardised image. For 

example, in the UK we have Frosties, and in the USA they have Frosted Flakes. The prod-
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ucts aimed at a younger audience have characters who are strongly associated with the 

global image of the product. These include Tony the Tiger, Coco Monkey, Captain Rik, 

Snap, Crackle and Pop, and Cornelius the Cockerel. Kellogg’s renamed its Coco Pops ce-

real Choco Krispies in February 1998 to standardise the name across Europe but, when 

feedback indicated that many children preferred the old name, the company put the case to 

a vote in a TV advert. In the adverts, a presenter invited viewers to call in with their vote, or 

contact a specially constructed Web site. The poll suggested that over 85 per cent preferred 

Coco Pops as a name. Kellogg’s has not only turned a flawed attempt to rebrand its Coco 

Pops cereal to its advantage, but has also inspired some imaginative advertising. 

The media availability is another key issue. One in two people in the USA has a television; 

however, in India it is less than one in 50, according to Terpstra and Sarathy (1994). The 

effectiveness of such advertising will be reduced, and the same applies to newspapers and 

magazines. British Telecommunications PLC (BT) have announced an advertising card tie-

in with Kellogg’s Cornflakes. Kellogg’s will be advertised on the BT phonecards. This in-

novative advertising medium will be national in scope, and have repeat viewing. It is ex-

pected to be used by the 16 to 34 age groups, and will not be crowded out by other advertis-

ing, such as TV adverts. Kellogg’s competitive strategy is to differentiate its products from 

that of its competitors on the basis of quality and its policy of not making cereals for any-

one else, backed by the slogan “If it doesn’t say Kellogg’s on the box, it isn’t Kellogg’s in 

the box” (Cowe, 1997). In Germany this policy has backfired because the Aldi supermarket 

chain, which currently takes approximately 30 per cent of Kellogg’s German production, 

will take Kellogg’s products off its shelves by March 2000 if the company continues to re-

fuse to make the Aldi own brand cereals. 

 

A 30-second commercial produced for UK TV, because of differences in European law, 

would end up being approximately five seconds long elsewhere in Europe: 

Kellogg’s have found how European regulations would undermine a 30-second 

commercial produced for British TV. References to iron and vitamins would have to 

be deleted in the Netherlands; a child wearing a Kellogg’s T-shirt would be edited 
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out in France, where children are banned from endorsing products on TV. And in 

Germany, the line “Kellogg’s makes their Cornflakes the best they have ever been” 

would be dropped because of rules against making competitive claims (Terpstra 

and Sarathy, 1994). 

Price-marked packs are available only in the UK (and the USA) in supermarkets; however, 

companies like Safeway have refused to accept them, saying that they will sell at the price 

they decide because of the effect is has on the shop’s own brand. Kellogg’s is packaging 

Fruit Loops in reusable plastic containers for the US market. The plastic boxed cereal was 

introduced in December 1998, according to Packaging Digest (Anon., 1998). It is a test to 

determine if this would be popular, and will be used across Europe and Australia, where 

similar concerns over packaging waste exist. Kellogg’s in 1997 tried to standardise the 

packaging in terms of size to increase economies of scale across Europe. However, the new 

family-sized boxes had to be changed back, as they would not fit into the standard UK 

sized kitchen cupboards. 

 

Public relations 

In 1997 Kellogg’s sponsored the British Heart Foundation ``Britain’s No. 1 Killer’’ health 

drive advertising campaign. Special K promotion was timed to run in line with the advertis-

ing campaign. Kellogg’s sponsorship is usually on a differentiated basis, as is the global 

policy to act locally on behalf of the local community. Kellogg’s Manchester plant annually 

arranges for underprivileged children to attend a Christmas party and pantomime. 

 

Sales promotion 

To introduce Choco Cornflakes across Europe, Kellogg’s gave free samples with every 

750g pack of Cornflakes. However, in Australasia this has proved less productive. This 

promotion was not available in the USA where price-led promotions are popular and the 

market is very price sensitive. 
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In 1994, Kellogg’s celebrated 70 years of Cornflakes in the UK. It was possible to save up 

tokens and get a celebration breakfast set. However, in 1998 Kellogg’s had a global 100 

years anniversary. The result of not differentiating these properly for the UK market meant 

that consumers complained in large numbers. Kellogg’s premium inserts can be global or 

national. The global Star Wars promotion (summer 1999) was not successful due to a gen-

eral overkill of all general Star Wars merchandise. Promotions like “Wallace and Grom-

met” that appeared solely in the UK proved very successful.  

 

Personal selling 

In the growth stage of a product the middlemen share more of the total promotional effort, 

according to Stanton et al. (1994). Sales representatives play a very minor part in the West; 

however, in markets where the products and brands are in an earlier stage of the PLC, like 

India, Thailand and Brazil, sampling is a popular method. A general push strategy is fol-

lowed in these markets, whilst a pull strategy is followed in the third stage of the PLC. 

 

Direct marketing 

 The Danish Consumer Ombudsman claims that: 

Kellogg’s strategy is to make the children connect their experiences from the home 

computer (through Kellogg’s Web page), with the well-known figures on the packages 

in the supermarket and thus make the parents buy the product in question. This kind of 

marketing can be characterised as hidden advertising. 

It is illegal to aim adverts at children in Denmark; however, Kellogg’s have been able to 

skip through this legal problem because the server site is in the USA and it is only in the 

English language. A large number of consumers in the UK who have contacted the com-

pany product helpline have been put on to a database marketing list and receive a magazine, 

money-off vouchers, etc. through the post, because, as Brandenburger and Nalebruff (1996) 

state, “It is up to ten times more costly to generate revenue from a new customer than from 

an existing one. A 5 per cent increase in retention rate can increase profits by 60 % to 100 
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% . . .” This direct marketing strategy was started in the USA where it proved to be a huge 

success. Following further success in the UK, there are now plans for implementation 

across a number of other Kellogg’s markets. 

In conclusion we can see that, as Keegan’s (1969) framework shows, “strategy 2: standard-

ise the brand name, but localise the advertising’’ is used by Kellogg’s because of the many 

internal and external factors that do not allow for full globalisation. A position of “glocali-

sation’’ exists. 

 

Conclusion 

In order to analyse the extent to which Kellogg’s has internationalised or globalised its tac-

tical approach to the marketing mix, the MIXMAP concept can be applied. Although the 

4Ps theory has been developed to include “people’’, “processes’’ and “physical evidence’’, 

we feel that an adequate conclusion can be drawn using the four traditional Ps of “prod-

uct’’, “price’’, “place’’ and “promotion’’. The MIXMAP concept will then be analysed 

against Kellogg’s position in the PLC and the Boston Group matrix. 
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The product MIXMAP for Kellogg’s products (Figure 9) remains the same on a global ba-

sis; all productsworldwide are focused upon the two core aspects of brand and quality; this 

does not differ dependent upon the location. A company that is following the correct strat-

egy will be in the same stage on each of the concepts used, these being the PLC, the Boston 

Group matrix and the MIXMAPs. It has been shown that Kellogg’s are not following a 

consistent strategy, although it is important to note that Kellogg’s are still a very 
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successful company, with the highest market share in the ready-to-eat cereal market. If the 

level of competition becomes more intense, the company will need to rethink its strategies 

in both its domestic and its international markets. There are certain aspects of the marketing 

mix that can and have been standardised, yet not all of them can be standardised due to the 

fact that Kellogg’s have to differentiate certain aspects of price, place, promotion and prod-

uct in line with the different market requirements. It can be said that Kellogg’s must think 

global but act local in order to remain the market leader, therefore adapting a “glocalisa-

tion” strategy. 
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