Επικρίζεις και Δεονηολογική Εθαρμογή ηοσ Μάρκεηινγκ
ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην
Μάξθεηηλγθ σο επηζηήκε θαη σο επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή έρεη δερηεί θαη δέρεηαη
αθφκε πνιιέο θξηηηθέο απφ νκάδεο θαηαλαισηψλ, νηθνινγηθά θηλήκαηα θαη άιιεο
θνηλσληθέο νκάδεο. Οη θξηηηθέο απηέο αθνξνχλ βαζηθά ηελ αξλεηηθή επηξξνή ηνπ
ζηνλ θαηαλαισηή σο άηνκν αιιά θαη ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία σο ζχλνιν.
Κχξηεο ηέηνηεο αιιεινζπλδεφκελεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο αλαθέξνληαη :
 ζηε ρεηξαγψγεζε ηνπ θαηαλαισηή ή αθφκε θαη ηελ εμαπάηεζή ηνπ, κε
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηερληηψλ ή «ςεχηηθσλ» αλαγθψλ ζηνλ
θαηαλαισηή θαη «θαθψλ» θνηλσληθψλ πξνηχπσλ (κφδαο, ζπλεζεηψλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ).
 ζηελ ππεξθαηαλάισζε ηελ νπνία δεκηνπξγεί ην κάξθεηηλγθ κέζα απφ ηε
δηαθήκηζε θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαζψο θαη ηε ηερλεηή παιαίσζε
πξντφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο θαηαλάισζεο.
Η επηρεηξεκαηνινγία πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί γηα ην ζέκα απηφ είλαη
πνιχπιεπξε θαη κπνξεί λα βαζηζηεί ζε εθηελή ηφζν ζεσξεηηθή φζν θαη πξαθηηθή
ηεθκεξίσζε. ην παξφλ θείκελν ζα επηθεληξσζνχκε ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο:
(α) Σν δενληνινγηθφ πιαίζην αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο γεληθφηεξα θάζε επηζηήκεο
(β) ηηο πξνυπνζέζεηο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ «αξλεηηθψλ» εθαξκνγψλ θαη
απνηειεζκάησλ ηνπ κάξθεηηλγθ.
Η δεονηολογική εθαρμογή ηοσ μάρκεηινγκ
Σν κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν αξρψλ, ζεσξηψλ, ελλνηψλ, κεζφδσλ
θαη εξγαιείσλ, πνπ απνζθνπεί ζηελ νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θαη εηδηθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο κε ηελ
αγνξά ηνπο. Έηζη, ην κάξθεηηλγθ απνηειεί κέξνο ησλ επηζηεκψλ ηεο δηνίθεζεο
επηρεηξήζεσλ θαη δηακνξθψλεη ηηο βάζεηο θαη ηα εξγαιεία ηνπ φπσο θάζε άιινο
επηζηεκνληθφο ρψξνο. Απηφ πνπ ακθηζβεηείηαη κέζα απφ ηηο επηθξίζεηο είλαη ζηελ
νπζία ν «δενληνινγηθφο», «θαιφβνπινο» ή «κε εζηθφο» ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ θαη
νη «παξελέξγεηεο» πνπ κπνξεί λα επηθέξεη.
Η ζπδήηεζε απηή είλαη θνηλή ζε θάζε επηζηεκνληθφ ρψξν, δεδνκέλνπ φηη θάζε
γλψζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί «ζεηηθά» ή «αξλεηηθά» : ε έξεπλα ζηε γελεηηθή
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζεξαπεία ζνβαξψλ αζζελεηψλ αιιά θαη ζε
πεηξακαηηζκνχο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδίνπ θαη ηελ θαηά παξαγγειία
επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα έρεη έλα παηδί φηαλ γελλεζεί. Έλα απνηέιεζκα
ηεο έξεπλαο ζηε θπζηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ην laser, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα κηθξν-ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ή ηελ θαηαζθεπή ππεξζχγρξνλσλ φπισλ.
Έηζη, θαη ν ηξφπνο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ην κάξθεηηλγθ
εμαξηάηαη απφ ηελ επηρείξεζε ή νξγαληζκφ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί : ε γλψζε ηνπ
θαηαλαισηή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα λα παξαπιαλήζεη ηνλ θαηαλαισηή, λα ηνλ
«παξαζχξεη» ζε κηα κε ζπλεηδεηνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά, ή λα πξνζαξκφζεη ην
πξντφλ ηεο επηρείξεζεο θαη φιε ηε πνιηηηθή ηεο ψζηε λα πξνζθέξεη έλα πξντφλ
πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν,
απμάλνληαο ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ
πειάηε.
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Πνιιά πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ αζθάιεηα, επθνιία, επηπιένλ νθέιε θαη
βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ελφο θαηαλαισηή θαη κηα θνηλσλίαο είλαη απνηέιεζκα
φρη κφλν ηεο πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο αιιά θαη ηεο
επξείαο απνδνρήο θαη ηεο δηάρπζήο ηνπο πνπ επηηξέπεη ην κάξθεηηλγθ. Καη ε
καδηθή δήηεζε πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε πξνυπφζεζε γηα ηε καδηθή παξαγσγή
πνπ ζα κεηψζεη ηα θφζηε θαη ζα θάλεη ην πξντφλ νηθνλνκηθά πξνζηηφ.
Είλαη γεγνλφο φηη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί αθνινπζνχλ πξαθηηθέο
κάξθεηηλγθ γηα λα εμαζθαιίζνπλ πσιήζεηο θαη θέξδε κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα
παξαπιαλήζεη ηνπο πειάηεο ηνπο (παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε ή ζπζθεπαζία,
θαηαρξεζηηθνί φξνη πψιεζεο, θνθ). Όκσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην κάξθεηηλγθ
δελ είλαη απιά κηα εξγαιεηνζήθε κεκνλσκέλσλ πξαθηηθψλ αιιά θαη κηα λννηξνπία
αληηκεηψπηζεο ηεο αγνξάο, απηή ηεο ακνηβαίαο ηθαλνπνίεζεο πσιεηή θαη
αγνξαζηή, θαη απηήλ πξεζβεχεη θαη πξνσζεί ην παξφλ βηβιίν, κέζα απφ ην ζχλνιν
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.
Σσνθήκες ποσ περιορίζοσν ηις «μη δεονηολογικές» ή «αρνηηικές» τρήζεις
και αποηελέζμαηα ηοσ μάρκεηινγκ.
Οη θχξηνη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο απηψλ ησλ κε επηζπκεηψλ ρξήζεσλ, ή
θαηαρξήζεσλ, είλαη:
• νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο. Όζν πεξηζζφηεξν ελεξγνί είλαη νη θαηαλαισηέο ζηελ
αλαδήηεζε θαη ελεκέξσζή ηνπο, ζηηο ζπγθξίζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ
ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο, ζηε αμηνιφγεζή ηνπο
θαη ζηε δηαηχπσζε παξαπφλσλ, πξνβιεκάησλ ρξήζεο θαη ηδεψλ βειηίσζεο, ηφζν
πεξηζζφηεξν νη επηρεηξήζεηο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κάξθεηηλγθ πξνο φθεινο ησλ
πειαηψλ ηνπο θαη ζα πεξηνξηζηνχλ νη αζέκηηεο πξαθηηθέο. Ο ελεξγφο ξφινο ησλ
θαηαλαισηψλ είλαη επίζεο ζπλάξηεζε ηεο «σξηκφηεηάο» ηνπο, κε ηελ έλλνηα ηεο
εμνηθείσζήο ηνπο κε πξντφληα, πξαθηηθέο επηρεηξήζεσλ, ελεκέξσζε θαη
εθπαίδεπζε απφ αξκφδηεο αξρέο ή πξσηνβνπιίεο άιισλ κε θπβεξλεηηθψλ
νξγαλψζεσλ.
• Σν ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή.
ην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο λα ξπζκίδεη θαη λα ειέγρεη ηνπο
θαλφλεο ηεο αγνξάο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ, ππάξρεη έλα ζχλνιν
λφκσλ, θαλφλσλ θαη ζεζκψλ πνπ, κεηαμχ άιισλ, δηαζθαιίδνπλ ηνλ θαηαλαισηή
απφ αζέκηηεο πξαθηηθέο. Σν παξαηεξεηήξην ηηκψλ, ν πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή,
ην ξαδηνηειενπηηθφ ζπκβνχιην απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζεζκηθψλ
νξγάλσλ. Όπσο επίζεο θνξείο πνπ πξνζηαηεχνπλ "έκκεζα" ηνλ θαηαλαισηή, είλαη
ν ΕΦΕΣ (Εληαίνο Φνξέαο Ειέγρνπ Σξνθίκσλ) θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Καηαλαισηή. Όζν πην νξγαλσκέλν θαη πην απνηειεζκαηηθφ είλαη έλα ηέηνην
πιαίζην, ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζηαηεχεηαη ν θαηαλαισηήο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ.
• Ο πγηήο αληαγσληζκφο. Οη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα
αγνξά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πξνο φθεινο ηνπ
θαηαλαισηή. Μνλνπσιηαθέο θαη νιηγνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο θέξλνπλ ζε ζέζε
ηζρχνο ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ φζν πεξηζζφηεξνη αληαγσληζηέο ππάξρνπλ ηφζν
πεξηζζφηεξεο επηινγέο έρεη ν θαηαλαισηήο. Επίζεο, έλαο ειεχζεξνο θαη πγηήο
αληαγσληζκφο πεξηνξίδεη αζέκηηεο θαη κε δενληνινγηθέο πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ
κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ γηαηί νη αληαγσληζηέο “αιιειν-παξαθνινπζνχληαη” θαη
ν έλαο αληαγσληζηήο θαηαγγέιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηνλ άιινλ.
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Το μάρκεηινγκ και η δημιοσργία αναγκών.
Η δεκηνπξγία αλαγθψλ, θαη κάιηζηα «πιαζηψλ» απφ ην κάξθεηηλγθ είλαη έλα
άιιν επίκαρν ζέκα. Οη αλάγθεο αλαθέξνληαη ζε έλα βαζχ επίπεδν θηλήηξσλ πνπ
νδεγνχλ έλαλ άλζξσπν ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ ηθαλνπνίεζήο ηνπο, είλαη
ζπλδεδεκέλεο κε ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ή λα
εμαιεηθηνχλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Απηφ πνπ κπνξεί λα θάλεη ην κάξθεηηλγθ
είλαη (α) λα ζπλδέζεη έλα πξντφλ κε κηα ή πεξηζζφηεξεο πθηζηάκελεο βαζηθέο
αλάγθεο, (β) λα αλαδείμεη ζε ζπλεηδεηφ επίπεδν αλάγθεο πνπ βξίζθνληαη ζε
ιαλζάλνπζα, ππνζπλείδεηε, κνξθή θαη (γ) λα δεκηνπξγήζεη ή λα θάλεη πην έληνλε
ηελ επηζπκία γηα έλα πξντφλ. Σα αθφινπζα παξαδείγκαηα επεμεγνχλ απηνχο ηνπο
ξφινπο.
Η ηφζν κεγάιε εμάπισζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηα έμνδα ηεο ρξήζεο ηνπ
κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο ε δεκηνπξγία κηαο λέαο αλάγθεο θαη κηα πεξίπησζεο
ππεξθαηαλάισζεο ζηε ρξήζε ηνπ θαη ηε ζπλερή αλαλέσζε ησλ ζπζθεπψλ πνπ,
θαθψο, δεκηνχξγεζε ην κάξθεηηλγθ. Σν θηλεηφ ηειέθσλν φκσο αληηζηνηρεί ζε κία
ζεκειηψδε αλάγθε πνπ είλαη ε επηθνηλσλία. Οη θαηαλαισηέο θάιππηαλ
πξνεγνπκέλσο απηή ηελ αλάγθε κε ην ζηαζεξφ ηειέθσλν θαη ην ηαρπδξνκείν – θαη
πνιχ παιαηφηεξα κε αγγειηνθφξνπο θαη ηαρπδξνκηθά πεξηζηέξηα. Η θηλεηή
ηειεθσλία απνηειεί απιά έλα λέν κέζν, κηα λέα ηερλνινγία, γηα ηελ θάιπςε απηήο
ηεο αλάγθεο. Γη απηφ παξαηεξείηαη κάιηζηα θαη κηα νξηζκέλε ππνθαηάζηαζε ηνπ
ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ απφ ην θηλεηφ – αξθεηνί πιένλ θαηαλαισηέο έρνπλ κφλν
θηλεηφ ηειέθσλν.
Επηπιένλ, ε ηερλνινγία επηηξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην θηλεηφ ηειέθσλν,
ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηνπλ θαη άιινπ είδνπο αλάγθεο, φπσο ε δηαζθέδαζε θαη ε
ελεκέξσζε, κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα λα παίξλεη θάπνηνο θσηνγξαθίεο, λα αθνχεη
κνπζηθή, λα βιέπεη βίληεν, λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Απηέο νη λέεο
ιεηηνπξγίεο ελφο ηειεθψλνπ νδεγνχλ ηνλ θαηαλαισηή λα μνδεχεη ρξήκαηα γηα ηελ
αλαλέσζε ηεο ζπζθεπήο ηνπ, αιιά ηαπηφρξνλα εμνηθνλνκεί ρξήκαηα απφ άιιεο
ζπζθεπέο, αθνχ ν θαηαλαισηήο δε ρξεηάδεηαη λα έρεη επηπιένλ θαη θσηνγξαθηθή
κεραλή θαη ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο (ΜΡ3 player).
Σέινο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ε αλαλέσζε ηεο ζπζθεπήο γίλεηαη θαη φηαλ
δελ ζπληξέρεη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε, αιιά απνθαζίδεηαη γηα ιφγνπο κφδαο ή
εηθφλαο απέλαληη ζε άιινπο ζην θνηλσληθφ πεξίγπξν. Κη εδψ φκσο ηζρχεη ε
πξνεγνχκελε παξαηήξεζε: ε αλάγθε θνηλσληθήο πξνβνιήο πξνυπάξρεη ζηνλ
άλζξσπν θαη κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα απφ ηα ξνχρα πνπ θνξάεη, ην απηνθίλεην
πνπ νδεγεί, ή ην θηλεηφ ηειέθσλν πνπ έρεη. Ο ξφινο πνπ παίδεη ην κάξθεηηλγθ ζε
απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λα ζπλδέζεη έλα πξντφλ πνπ κπνξεί λα έρεη κφλν
πξαθηηθή ρξήζε κε κηα άιινπ είδνπο αλάγθε θνηλσληθήο απνδνρήο, κέζα απφ ηελ
εηθφλα θχξνπο, πξσηνπνξίαο ή ηειεπηαίαο ιέμεο ηεο κφδαο.
Παξαδείγκαηα αλάδεημεο κηαο αλάγθεο πνπ βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα κνξθή
απνηεινχλ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βαζηθή αλάγθε γηα
αζθάιεηα. Ελψ φινη νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα είλαη αζθαιείο, νη ίδηνη
θαη ηα νηθεία ηνπο πξφζσπα, είλαη δπλαηφλ απηή λα κελ έρεη εθθξαζηεί ζπλεηδεηά
ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ζηηο δηάθνξεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ πιήζνο
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη πφξηεο αζθαιείαο, έλα ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη νη
ζπλνδεπηηθέο ππεξεζίεο κηαο εηαηξείαο αζθάιεηαο (security), έλα αζθαιηζηηθφ
πξντφλ θάιπςεο δεκηάο απφ θινπή, αληηζηνηρνχλ φια ζηελ θάιπςε απηήο ηεο
αλάγθεο ηελ νπνία κπνξεί λα αλαδείμεη ζηνλ θαηαλαισηή έλαο πσιεηήο, κηα
δηαθήκηζε θαη έλα θαινζρεδηαζκέλν πξντφλ.
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πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζε κηα θνηλσλία θαη νηθνλνκία
ελεξγψλ θαηαλαισηψλ, κε απνηειεζκαηηθνχο ζεζκνχο θαη πγηή αληαγσληζκφ, ε
ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθή παξά αξλεηηθή.
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