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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.1.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτομιών είναι απαραίτητη για 

κάθε υγιή επιχείρηση. Η επένδυση σε νέα προϊόντα είναι σαφώς επικίνδυνη, 
αλλά ανταμείβει αδρά. (Urban and Hauser, 1993, σ. 3-6)

Τα νέα προϊόντα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ευνοούν την 
ανάπτυξη της οικονομίας, ανυψώνουν το βιοτικό επίπεδο και οδηγούν τον 
κόσμο στην πρόοδο. Η επιτυχής ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πρόκληση των σύγχρονων μάνατζερ. Η μείωση του cycle time, η 
αποφυγή της διεξαγωγής των πιο κοστοβόρων σταδίων πριν την αξιολόγηση 
και τελικά η έγκαιρη ανάπτυξη νέων προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό κόστος 
και το μέγιστο δυνατό κέρδος είναι ένα καθήκον εξαιρετικά σύνθετο. (Souder, 
1994, σ. 3-5).

1.1.2. ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η επιτυχία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, ορισμένοι από τους οποίους ελέγχονται από την ίδια την 
επιχείρηση, άλλοι απαιτούν άντληση πληροφοριών σχετικά με την αγορά, 
τους ανταγωνιστές, τις σχεδιαστικές δυνατότητες και τους εν δυνάμει πελάτες. 
Τέλος, άλλοι είναι λιγότεροι ελεγχόμενοι, αλλά αντιπροσωπεύουν έναν 
κίνδυνο, που μπορεί να ληφθεί υπόψη και να διαχειριστεί.

Η αντίληψη-κλειδί είναι η κατανόηση της «φωνής του πελάτη» σε όρους 
αντιλαμβανόμενων αναγκών και η θέσπιση μιας σχέσης μεταξύ της εισροής 
από τον πελάτη και του τρόπου σχεδιασμού, παραγωγής και διαχείρισης των 
προϊόντων. Τα προϊόντα πουλάνε επειδή οι πελάτες βρίσκουν πως είναι 
ανώτερα ή υψηλότερης αξίας ή ξεχωριστά. Τα προϊόντα επιτυγχάνουν, επειδή 
μια επιχείρηση μπορεί να ικανοποιήσει τις αντιλαμβανόμενες ανάγκες 
αποδοτικότερα από τον ανταγωνισμό. (Urban and Hauser, 1993, σ. 3-6).

Ο Cooper παρουσιάζει έξι διαφορετικά σενάρια αποτυχίας νέων 
προϊόντων:

• τεχνολογικός προσανατολισμός που αγνοεί τις ανάγκες της αγοράς
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• αντιγραφή ανταγωνιστικών προϊόντων χωρίς κάποιο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα

• αμυντικοί μηχανισμοί των ανταγωνιστών

• χαμηλή αρχική τεχνική απόδοση και

• πολύ υψηλή τιμή. (Cooper, 1990, σ.26-28).
Η εταιρία Βοοζ, Allen και Hamilton σημειώνει κάποια χαρακτηριστικά, 

που συνεισέφεραν σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας των νέων προϊόντων:

• το ταίριασμα του προϊόντος με τις ανάγκες των πελατών

• το ταίριασμα του προϊόντος με τις εσωτερικές λειτουργικές δυνάμεις

• η τεχνολογική υπεροχή του προϊόντος

• η στήριξη της ανώτατης διοίκησης της εταιρίας

• η χρήση επίσημης διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων

• το ευνοϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον και

• η επιχειρησιακή δομή (Βοοζ, Allen and Hamilton, 1982).

1.1.3 ΕΙΔΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι llori, Oke και Sanni, αναφέρουν το διαχωρισμό από τους Stanton et 

al (1994) των νέων προϊόντων σε: α) πραγματικά καινοτομικά, που 
ικανοποιούν ανικανοποίητες ως τώρα ανάγκες, β) αυτά που αντικαθιστούν 

υπάρχοντα προϊόντα, αλλά διαφέρουν σημαντικά από αυτά και γ) όσα 
προέρχονται από την απομίμηση άλλων προϊόντων και είναι νέα μόνο για την 
επιχείρηση. Χρησιμοποιούν ακόμη την κατάταξη των καινοτομιών της εταιρίας 
Βοοζ, Allen και Hamilton (1982) σε: α) μειώσεις κόστους, β) βελτιώσεις, γ) 
ανατοποθετήσεις, δ) επεκτάσεις προϊοντικής γραμμής, ε) νέες προϊοντικές 
γραμμές και στ) νέα προϊόντα για νέες αγορές (llori, Oke και Sanni, 2000).

Αντί να τοποθετεί προϊόντα στην αγορά με την ελπίδα ότι αυτά θα 
επιτύχουν, η επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει μια συστημική προσέγγιση από 
τον έλεγχο μιας νέας ιδέας μέχρι και την απόφαση ανατοποθέτησης ή και 
τερματισμού ενός υπάρχοντος προϊόντος [Urban and Hauser, 1993, σ. 603- 
604).

Οι Dunn and Harnden (1974) χρησιμοποιούν στο ερωτηματολόγιο της 

έρευνάς τους ένα γενικό διάγραμμα της διαδικασίας ανάπτυξης νέων 
προϊόντων (Σχήμα 1), που είχε παρουσιάσει πρώτος ο Adler (1967).
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Σχήμα 1: Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (Dunn and Harnden 

από Adler-1967)
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0 Siomkos (1999) παρουσιάζει μια παραλλαγή της ίδιας γενικής 
μορφής της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων (Σχήμα 2). Περιγράφει 
αναλυτικά το σημαντικότατο ρόλο του πρώτου σταδίου, το οποίο προηγείται 
του σταδίου της γέννησης των ιδεών.

Σχήμα 2: Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (Siomkos)
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Οι Pride και Ferrell (1997) παρουσιάζουν ακόμα μια παραλλαγή της 
γενικής διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων (Σχήμα 3). Θεωρούν, ότι 
ιδέες για νέα προϊόντα μπορούν να προέρχονται είτε από εσωτερικές πηγές, 
όπως είναι τα στελέχη του Μάρκετινγκ, της Έρευνας και Ανάπτυξης και των 
πωλήσεων, είτε από εξωτερικές πηγές, όπως είναι οι πελάτες, οι 
ανταγωνιστές, οι διαφημιστικές εταιρίες, οι σύμβουλοι και οι ιδιωτικές εταιρίες 
ερευνών αγοράς και Μάρκετινγκ.

Σχήμα 3: Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (Pride-Ferell)
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1.2 ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όπως εύστοχα επισημαίνουν οι Gupta et al (1985), η ολοκλήρωση 
του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στις 
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις 
είναι προσανατολισμένες στην τεχνολογία, κατά συνέπεια επιβάλλεται η 
ύπαρξη παραγωγικής επικοινωνίας μεταξύ του Μάρκετινγκ και της Έρευνας 
και Ανάπτυξης, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα εισερχόμενα από το 
Μάρκετινγκ δεδομένα στη διαδικασία σχεδιασμού νέων προϊόντων. Εξάλλου, 
η συνεχής επαφή με την αγορά είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της 

συνεχώς μεταβαλλόμενης τεχνολογίας, η οποία επηρεάζει τις ανάγκες των 
πελατών. Τέλος, η υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της Έρευνας και 
Ανάπτυξης δυσχεραίνει την επικοινωνία με το Μάρκετινγκ. Η αποτυχία της 
ολοκλήρωσης του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη κατατάσσεται στις 

κύριες αιτίες αποτυχίας των νέων προϊόντων.
Το Μάρκετινγκ αναγνωρίζει και αξιολογεί τις ανάγκες των πελατών, 

ενώ η Έρευνα και Ανάπτυξη αναπτύσσει τα μέσα για να ικανοποιηθούν αυτές 
οι ανάγκες. Η επιτυχία της στρατηγικής για τα νέα προϊόντα απαιτεί όμως κάτι 
περισσότερο από την ολοκλήρωση του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και 
Ανάπτυξη (Σχήμα 4). Το Μάρκετινγκ πρέπει να παρέχει την ορθή εισροή των 
αναγκών στην Έρευνα και Ανάπτυξη και αυτή με τη σειρά της πρέπει να 
σχεδιάζει ένα προϊόν που θα καλύπτει τις ανάγκες αυτές. Εξίσου σημαντική 
είναι η συνεργασία της Έρευνας και Ανάπτυξης με την Παραγωγή, με στόχο 
τόσο την εισαγωγή καινοτόμων διεργασιών παραγωγής, όσο και το 
σχεδίασμά νέων προϊόντων. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες όμως πρέπει να 
συνεργάζονται στενά με τα Χρηματοοικονομικά, ώστε το τελικό προϊόν να έχει 
ένα τέτοιο επίπεδο κόστους, που να επιτρέπει την επιχείρηση να 
ανταγωνίζεται με την παγκόσμια αγορά του εικοστού πρώτου αιώνα. Εξάλλου 
η συνεργασία των διαφόρων τμημάτων με τα Χρηματοοικονομικά είναι 
απαραίτητη σε κάθε στάδιο, όπου απαιτείται η διάθεση κάποιων πόρων, ώστε 

να μεγιστοποιείται το όφελος από τη διάθεση των πολύτιμων επιχειρησιακών 
πόρων [Urban and Hauser, 1993, σ.28-33).
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1.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι Griffin και Hauser (1996) ανασκόπησαν και ανέλυσαν τη 
βιβλιογραφία, που σχετιζόταν με την ολοκλήρωση του Μάρκετινγκ με την 
Έρευνα και Ανάπτυξη. Ειδικά για τις οργανωσιακές/διαδικαστικές διαστάσεις, 
αναφέρονται εκτενώς στους παρακάτω έξι τρόπους επίτευξης ολοκλήρωσης.

1. Σχεδιασμός και μετατόπιση των φυσικών εγκαταστάσεων

Η Griffin (1993) διαπίστωσε, ότι η τοποθέτηση Έρευνας και Ανάπτυξης 
και του Μάρκετινγκ στον ίδιο φυσικό χώρο συσχετίζεται θετικά με μια 
αυξημένη εμπορική επιτυχία των προϊόντων.

2. Οι μετακινήσεις προσωπικού
Οι Carroad και Carroad (1982) συμφωνούν με πολλούς άλλους 

μελετητές, ότι οι μετακινήσεις στελεχών αποτελεί μια τεχνική βελτίωσης της 
ροής της πληροφορίας υπεράνω των ορίων κάθε λειτουργίας. Η μετακίνηση 
προσωπικού ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης αυξάνει την 
εμπορική επιτυχία των προϊόντων και μειώνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των 
projects. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με τη μείωση των αντιληπτικών, 
γλωσσικών και φυσικών εμποδίων, τη μείωση της τεχνολογικής αβεβαιότητας 
και την αύξηση της αξιοποίησης της πληροφορίας και του διαλειτουργικού 
συντονισμού. Συνήθως οι μετακινήσεις στελεχών είναι περιορισμένου χρόνου, 
ώστε να μην χάνεται τελικά η λειτουργική ταυτότητα και η ειδίκευση των 
στελεχών, αν και δεν απουσιάζουν και οι «μικτές» καριέρες.

3. Τα άτυπα κοινωνικά συστήματα

Η ανάπτυξη άτυπων διαλειτουργικών δικτύων πληροφόρησης 
ελαττώνει τα αντιληπτικά, γλωσσικά και φυσικά εμπόδια της ολοκλήρωσης, 
διευκολύνει την μεταφορά και αξιοποίηση της πληροφορίας και διευκολύνει 
την αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων.

4. Η οργανωσιακή δομή
Οι επιχειρήσεις οργανώνονται με διάφορους τρόπους για να 

αναπτύξουν νέα προϊόντα. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι 
βέβαια οργανωμένη ανά λειτουργία, αλλά αυτή η δομή κάθε άλλο παρά 

διευκολύνει τη διαλειτουργική ολοκλήρωση. Άλλες προτεινόμενες δομές είναι:
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• η προώθηση των δυαδικών διαλειτουργικών σχέσεων, όπου 
ορίζονται δύο στελέχη (ένα από κάθε λειτουργία) να είναι συνυπεύθυνα για 
ένα project

• οι συντονιστικές ομάδες, που διαχειρίζονται τις διαλειτουργικές ροές 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων

• οι οργανισμοί matrix, όπου οι ειδικοί της κάθε λειτουργίας 
αναφέρονται μεν στο διευθυντή του τμήματός τους, αλλά παράλληλα και στον 
project leader

• οι ομάδες ανά project, είτε είναι αυτές διαλειτουργικές ομάδες, είτε 
επιτροπές νέων προϊόντων, είτε tasks forces.

5. Η παροχή κοινών κινήτρων και αμοιβών
Είναι πλέον σαφές, ότι η αμοιβή, που συναρτάται μόνο με την επίδοση 

τμημάτων δεν συντάσσεται απαραίτητα με τον επιχειρησιακό στόχο της 

μεγιστοποίησης των κερδών. Αξιολογήσεις επιδόσεων, που αναγνωρίζουν 
κοινές αμοιβές στην Έρευνα και Ανάπτυξη και το Μάρκετινγκ βάσει των 
τελικών κερδών της ανάπτυξης νέων προϊόντων, αυξάνουν τα κέρδη της 
επιχείρησης, παρέχοντας κίνητρα επίλυσης των διαφωνιών μεταξύ των 
τμημάτων και ενθαρρύνοντας τη διαλειτουργική λήψη αποφάσεων και 
ολοκλήρωση των καθηκόντων.

6. Οι επίσημες διοικητικές διαδικασίες ολοκλήρωσης
α) Διαδικασία φάσης-ανασκόπησης (phase-review)
Σε αυτή τη μέθοδο, ένας καθορισμένος αριθμός εργασιών επιτελείται- 

συνήθως από το ίδιο τμήμα της επιχείρησης-και τα αποτελέσματά τους 
ανασκοπούνται από την ανώτερη διοίκηση, για να ληφθεί η απόφαση της 
συνέχισης ή διακοπής του project (Σχήμα 5). Εφόσον εγκριθεί η συνέχιση του 
project, αρχίζουν τα επόμενα στάδια ανάπτυξης από άλλα τμήματα. Με αυτόν 
τον τρόπο διασφαλίζεται, ότι οι διάφορες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και 
μειώνεται το ποσοστό αβεβαιότητας. Η διαδικασία αυτή συχνά οδηγεί στην 
επιτυχία των προϊόντων και μειώνει τον χρόνο ανάπτυξής τους, αλλά δεν 
υπερπηδά τα εμπόδια μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Θεωρείται ως η 
κλασσικότερη μέθοδος, αλλά έχει υποστεί και σφοδρή κριτική (Griffin and 

Hauser, 1996).
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Σχήμα 5: Η διαδικασία φάσης-ανασκόττησης (phase-review)
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β) Συστήματα σταδίου-ττύλης
Ο Cooper (1990) προτείνει τα συστήματα σταδίου-πύλης (stage-gate) 

ως λύση στη δυσκολία των επιχειρήσεων να εισάγουν με επιτυχία πραγματικά 
νέα προϊόντα, τα οποία και θα μπορέσουν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις 
το πολυπόθητο διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διαδικασία αυτή 
εντάσσεται στις επίσημες διοικητικές διαδικασίες ολοκλήρωσης, μαζί με το 
QFD, το PACE και τη διαδικασία φάσης-ανασκόπησης (phase-review).

Τα συστήματα σταδίου-πύλης (Σχήμα 6) διαιρούν τη διαδικασία 
ανάπτυξης νέων προϊόντων σε έναν προκαθορισμένο αριθμό τεσσάρων ως 
επτά σταδίων, το καθένα από τα οποία αποτελείται από μια ομάδα 
καθορισμένων και συχνά παράλληλων δραστηριοτήτων. Η είσοδος σε κάθε 
στάδιο είναι μια πύλη, η οποία ελέγχει τη διαδικασία και χαρακτηρίζεται από 
μια σειρά απαιτούμενων εισροών, μια σειρά κριτηρίων εξόδου και μια εκροή. 
Οι πύλες επανδρώνονται από ανώτατα διοικητικά στελέχη, τα οποία ελέγχουν 

την ποιότητα των εισροών, εκτιμούν την ποιότητα του προγράμματος από
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οικονομική και επιχειρησιακή άποψη και εγκρίνουν ή απορρίπτουν το σχέδιο 
δράσης για το επόμενο στάδιο και την ανάθεση των απαιτούμενων πόρων.

Τα συστήματα σταδίου-πύλης παρέχουν στην ανώτατη διοίκηση της 
εταιρίας μια συνολική άποψη της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων και 
το απαιτούμενο λεξιλόγιο για αποδοτικότερο έλεγχο. Αποτρέπουν τα 
προϊόντα-αποτυχίες από το να προχωρήσουν τόσο στη διαδικασία 
ανάπτυξης, ώστε να καταχραστούν τους επιχειρησιακούς πόρους, που 
μπορούν πλέον να αφιερωθούν εξολοκλήρου στα επιτυχημένα προϊόντα. 
Προϋποθέτουν τη οργανωσιακή δομή ανά project και την ισχυρή ανάμιξη της 
ανώτατης διοίκησης. Η έλλειψη του προσανατολισμού στην αγορά, που 
οδηγεί συχνά τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στην αποτυχία, 
καλύπτεται από τον ισχυρό προσανατολισμό στην αγορά των συστημάτων 
αυτών. Ο επαρκής καθορισμός των projects, που επιβάλλουν τα συστήματα 
αυτά, προφυλάσσει από την κοστοβόρα ανάγκη βελτιώσεων των προϊόντων 
σε προχωρημένα στάδια της ανάπτυξής τους.

γ) Ανάπτυξη Λειτουργίας Ποιότητας (QFD)
Ο Kotler (1994) ορίζει την ποιότητα ως το σύνολο των χαρακτηριστικών 

ενός προϊόντος ή μια υπηρεσίας, που ικανοποιούν ανάγκες που έχουν 
εκφραστεί ή υπονοηθεί.Το 1992, κατόπιν συνεργασίας διευθυντών 
επιχειρήσεων, πρυτάνεων και συμβούλων επιχειρήσεων, παρουσιάστηκε ο 
παρακάτω ορισμός της Ολικής Ποιότητας:

Ολική Ποιότητα είναι ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διοίκησης, το 
οποίο στοχεύει στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης των πελατών με ένα 
διαρκώς ελαττούμενο κόστος. Η Ολική Ποιότητα αποτελεί μια συνολική 
συστημική προσέγγιση και ένα ακέραιο τμήμα της ανώτατης στρατηγικής. 
Λειτουργεί οριζόντια ανάμεσα στις λειτουργίες και τα τμήματα, εμπλέκει όλους 
τους υπαλλήλους της εταιρίας και προεκτείνεται προς τα μπρος και προς τα 
πίσω για να συμπεριλάβει τόσο την αλυσίδα των προμηθευτών, όσο και την 
αλυσίδα των πελατών. Θεωρεί τη μάθηση και την προσαρμογή στη διαρκή 
αλλαγή ως κλειδιά για την επιχειρησιακή επιτυχία (Procter & Gamble, 1992).

Η φιλοσοφία της Ανάπτυξης Λειτουργίας Ποιότητας (QFD-Quality 

Function Deployment) είναι η σταδιακή βελτίωση με μακροπρόθεσμα οφέλη. 
Οι διεργασίες, που χρησιμοποιούνται για το χτίσιμο του «σπιτιού της 
ποιότητας» (House Of Quality ή HOQ) ευνοούν τη συνεργασία και την
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επικοινωνία μεταξύ των λειτουργιών και οδηγούν στη μείωση της 
αβεβαιότητας της αγοράς (Σχήμα 7).

Σχήμα 7: Το σπίτι της ποιότητας

Η ομάδα νέου προϊόντος ξεκινά προσλαμβάνοντας την «φωνή του 
πελάτη» με τη μορφή των αναλυτικών αναγκών 200-300 πελατών. Η μήτρα 
συσχέτισης μεταφράζει τις ανάγκες των πελατών στη γλώσσα των τεχνικών 
της επιχείρησης. Οι τεχνικές παράμετροι παρέχουν τα μέσα ικανοποίησης των 
αναγκών των πελατών. Τα μέτρα της επίδοσης των σχεδιαστικών 
παραμέτρων δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Τέλος, στη μήτρα 
της «στέγης» του «σπιτιού της ποιότητας» ποσοτικοποιούνται οι φυσικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σχεδιαστικών παραμέτρων (Griffin and Hauser, 
1992).

Ο Akao θεωρεί, ότι η QFD παρέχει συγκεκριμένες μεθόδους 

εξασφάλισης της ποιότητας μέσα από κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης 
νέων προϊόντων (Akao, 1988).
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Οι Johnson και Chvala συνοψίζουν τα οφέλη της χρήσης της QFD στη 
διαδικασία ανάπτυξη νέων προϊόντων στα παρακάτω:

• βελτιωμένο χρόνος ανάπτυξης (lead time)

• ευελιξία-προσαρμογή στις ανάγκες των πελατών

• ακριβή και αξιόπιστα μέτρα της επίδοσης των προϊόντων και

• βελτιωμένη ανάλυση των ανταγωνιστών (Johnson and Chvala, 
1996).

δ) PACE (Product And Cycle-time Excellence)
Ουσιαστικά πρόκειται για μια υπό ανάπτυξη ακόμα μορφή συστήματος 

σταδίου-πύλης, όπου όμως μια μόνιμη συντονιστική ομάδα διευκολυντών 
(facilitators) διαχειρίζεται μια δομημένη ανάπτυξη σταδίου-ανασκόπησης σε 
όλες τις επιχειρησιακές μονάδες της επιχείρησης (Griffin and Hauser, 1996).
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1.4 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ/ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όπως ήδη έχει γίνει σαφές, τα νέα ή βελτιωμένα προϊόντα αποτελούν 

ζωτική ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι επίσης γνωστό το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτού που θα καταφέρει πρώτος να εισχωρήσει 
σε μια νέα αγορά (first-mover advantage). Σήμερα η ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, όσο ριψοκίνδυνη και αν είναι, δεν αποτελεί απλά μια επένδυση με 

υψηλή απόδοση (υψηλό ROI), αλλά θεωρείται απαραίτητη για την επιβίωση 
μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα δε στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, η 
διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο στην αγορά, όσο και στην 
επιστήμη και την τεχνολογία, αποτελεί την αδιαμφισβήτη βάση της 
στρατηγικής τους.

Κρίσιμος παράγοντας της επιτυχίας των νέων βιομηχανικών 
προϊόντων-ιδιαίτερα των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας-αποτελεί η 
αποδοτική ολοκλήρωση της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) με το Μάρκετινγκ.

Στόγος της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός των μεθόδων, 

που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες ελληνικές βιομηχανίες, για να επιτύχουν την 
αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της Έρευνας και Ανάπτυξης με το 
Μάρκετινγκ στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Τα επίίΐέρους ερωτήματα, τα οποία θα επιχειρηθεί να απαντηθούν 
είναι τα παρακάτω:

1. Είναι σχεδιασμένες έτσι οι φυσικές εγκαταστάσεις, ώστε να 
διευκολύνεται η επικοινωνία της Έρευνας και Ανάπτυξης με το Μάρκετινγκ;

2. Πραγματοποιούνται ορισμένου χρόνου μετακινήσεις στελεχών 
μεταξύ της Έρευνας και Ανάπτυξης και του Μάρκετινγκ;

3. Συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων στελέχη 
με μικτές καριέρες ή σπουδές;

4. Εφαρμόζεται σύστημα κοινών αμοιβών ή κινήτρων των δυο 
τμημάτων, συνδεδεμένο με την επιτυχία ή όχι της ανάπτυξης νέων προϊόντων;

5. Ποιες οργανωσιακές δομές εφαρμόζονται στη διαδικασία 
ανάπτυξης νέων προϊόντων;

6. Εφαρμόζονται επίσημες διοικητικές διαδικασίες ολοκλήρωσης στη 
διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων;

7. Ευνοείται από την ανώτατη διοίκηση η δημιουργία δυαδικών 
σχέσεων ανάμεσα σε στελέχη των δυο τμημάτων;
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8. Υπάρχει ξεκάθαρη συμφωνία των δύο τμημάτων για τις 
υπευθυνότητες, τα καθήκοντα και τις δικαιοδοσίες στη διαδικασία ανάπτυξης 
νέων προϊόντων;

1.5 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διττή φιλοδοξεί να αποβεί τελικά η αξία της παρούσας εργασίας, που 

σημειώνεται, ότι θα είναι η πρώτη για τα ελληνικά δεδομένα στον ευρύτερο 
θεματικό χώρο αυτό. Από τη μια, η διερεύνηση των μεθόδων, που 
ακολουθούν σήμερα οι μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, για να 
ολοκληρώσουν την Έρευνα και Ανάπτυξη με το Μάρκετινγκ θα αποτελέσει 
σίγουρα έναν οδηγό για τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Από την άλλη, οι 
μέθοδοι, που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα από τις μεγαλύτερες ελληνικές 
βιομηχανίες, μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικά προτάσεις για μελλοντική 
εφαρμογή, τόσο στις ίδιες αυτές τις επιχειρήσεις, όσο και στις υπόλοιπες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2.1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ/ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑΠΛΑΙΣΙΑ

Οι Miaoulis και LaPlaca (1982), παρουσίασαν μια συστημική προσέγγιση 
της ολοκλήρωσης των τριών κύριων σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξης 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Το μοντέλο (Σχήμα 8) παρέχει συστημικές 
οδηγίες για την απόφαση συνέχισης ή διακοπής ενός προγράμματος, την 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Μάρκετινγκ και την παροχή 
επαρκούς ελαστικότητας για την ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε 
υπάρχοντα και σε μελλοντικά προϊόντα. Προτείνουν δύο οργανωσιακές δομές 
για το συντονισμό της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων: project task 
force και venture teams.

Οι Wheelwright και Sasser (1989) ανέπτυξαν μια μέθοδο 
χαρτογράφησης των νέων προϊόντων, η οποία παρουσιάζει την εξέλιξη των 
υπαρχόντων γραμμών προϊόντων, προσφέρει μια κοινή βάση για 

πληροφόρηση και επικοινωνία σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και 
παρέχει ευκαιρίες σε νέες αγορές και νέες τεχνολογίες.

Οι Hart και Baker (1994) πρότειναν την πολλαπλή συγκλίνουσα 
διαδικασία (Σχήμα 9) ως εναλλακτικό πλαίσιο για τη μελέτη της διαδικασίας 
ανάπτυξης νέων προϊόντων. Σε αυτό οι μηχανισμοί διαλειτουργικής 
ολοκλήρωσης τοποθετούνται στα σημεία σύγκλισης της διαδικασίας και 
καθορίζουν τις περιστάσεις μεταφοράς της πληροφορίας. Τα χαρακτηριστικά 
των αλληλεπιδράσεων: τύπος, σκοπός, ένταση, διάρκεια και επισημοποίηση 
της αλληλεπίδρασης, σε συνδυασμό με το παραπάνω μοντέλο διευκολύνουν 
την κατανόηση της αποτελεσματικότητας ή αναποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών.
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Οι Olson, Walker και Ruekert (1995) ανέπτυξαν ένα εννοιολογικό 
πλαίσιο (Σχήμα 10), το οποίο εστιάστηκε στα επιμέρους projects ανάπτυξης 
νέων προϊόντων και εξετάζει τη σχέση μεταξύ των μηχανισμών συντονισμού 
των διαφόρων λειτουργιών και της τελικής έκβασης διαφορετικών τύπων 
projects. Κατέληξαν ότι οι αποκεντρωμένοι συμμετοχικοί μηχανισμοί 
συντονισμού συνδέονται με υψηλότερες αποδόσεις σε projects, που 

αφορούσαν σε πραγματικά καινοτομικά προϊόντα. Αντίθετα, στα συχνότερα 
απαντώμενα οικεία projects επέκτασης γραμμών ή τροποποίησης προϊόντων 
κρίθηκε προτιμότερη η υιοθέτηση πιο γραφειοκρατικών και επίσημων 
μηχανισμών.

2.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ NPD ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Οι Takeuchi και Nonaka (1984) θεωρούν, ότι τα χαρακτηριστικά που 

οδηγούν στην επιτυχή ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι τα παρακάτω:
-αυτόνομες ομάδες projects, με στόχο την αυτοϋπέρβαση των μελών 

τους και τη μεταφορά ιδεών μεταξύ τους
-επιτηδευμένη αστάθεια της διαδικασίας για καλύτερη προσαρμογή 
-επικαλυπτόμενα στάδια ανάπτυξης 
-μάθηση σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορες λειτουργίες 
-εκλεπτυσμένος έλεγχος της διαδικασίας για αποφυγή δημιουργίας 

χάους και
-μεταφορά της γνώσης σε όλα τα οργανωσιακά επίπεδα.

Ο Gehani (1992), αναλύοντας διάφορες όψεις της ταυτόχρονης 
διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, συμπέρανε ότι σε μια ολοκληρωμένη 
και αλληλοεξαρτώμενη αλυσίδα ανθρώπων με κοινό στόχο την ταχύτερη 
ανάπτυξη νέων προϊόντων, η συνολική ισχύς της επιχειρησιακής αλυσίδας 
καθορίζεται από το πιο αδύνατο στοιχείο της αλυσίδας.
Οι Griffin και Page (1993) ανασκόπησαν τις συνηθέστερες μεθόδους 
μέτρησης της επιτυχίας ή αποτυχίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, που 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και τις συνέκριναν με τις αντίστοιχες μεθόδους 
που προτείνουν οι ακαδημαϊκοί ερευνητές. Οι μέθοδοι μέτρησης είχαν ως 

βάση: α) τους πελάτες, β) τα χρηματοοικονομικά, γ) τα επιχειρησιακά 
αποτελέσμάτα, δ) τη διαδικασία και ε) τους στόχους των επιμέρους projects.
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Οι ακαδημαϊκοί εστιάζονταν περισσότερο από ότι οι επιχειρήσεις στα 
συνολικά αποτελέσματα.

Η Donnelon (1993), μελετώντας τις διαλειτουργικές ομάδες ανάπτυξης 
νέων προϊόντων, κατέληξε ότι οι παρακάτω οργανωσιακές δομές επαυξάνουν 
τη λειτουργία τους:

-η επικοινωνία των στρατηγικών προτεραιοτήτων στις ομάδες 
-η μετατροπή των λειτουργικών στελεχών σε προμηθευτές πόρων 
-επένδυση πόρων στην «τεχνολογία» της ομαδικής εργασίας 
-ευθύνη στις ομάδες κι όχι στα επιμέρους μέλη τους 
-εξισορρόπηση της εξουσίας με τη συμμετοχή στην ομάδα 
-ευκολία πρόσβασης των ομάδων στην ανώτατη διοίκηση και 
-παροχή εκπαίδευσης για την ομαδική εργασία.
Οι Barton και Smith (1994), αναλύοντας τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων ου αποκαλούν RTO’s (Real-Time Organisations) συνοψίζουν 
τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι επιτυχημένες τεχνολογικά καινοτόμες 
επιχειρήσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων:

-ενθάρρυνση των εργαζομένων να σκέφτονται εκτός των πλαισίων που 
καθορίζουν (προσωρινά) την επιχειρησιακή δομή 

-διευκόλυνση της μάθησης
-γνωστοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα 
-παροχή ολοκλήρωσης μεταξύ λειτουργιών, τμημάτων και προϊόντων 
-καλλιέργεια μιας κουλτούρας ποιότητας και καινοτομίας 
-συνεχής παρακολούθηση της αγοράς και
-ανάπτυξη μιας ανώτατης ηγεσίας που να δημιουργεί οράματα, να 

καλλιεργεί την αφοσίωση και να παρέχει ενθάρρυνση.
Οι llori, Oke και Sanni (2000), μελετώντας τη διαδικασία ανάπτυξης 

νέων προϊόντων σε δέκα νιγηριανές βιομηχανίες τροφίμων, καταλήγουν στη 
σαφή αναγκαιότητα λειτουργίας μιας διαλειτουργικής ομάδας ειδικών, η οποία 
θα διοικείται από το διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης.
2.1.3 ΜΕΘΟΔΟΙ NPD

Ο Cooper (1990) προτείνει τα συστήματα σταδίου-πύλης (stage-gate) 
ως λύση στη δυσκολία των επιχειρήσεων να εισάγουν με επιτυχία πραγματικά 
νέα προϊόντα, τα οποία και θα μπορέσουν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις 

το πολυπόθητο διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Οι Griffin και Hauser (1992), μελετώντας τους τύπους διαλειτουργικής 
επικοινωνίας κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, συνέκριναν δύο 
μεθόδους ανάπτυξης νέων προϊόντων. Την παραδοσιακή αμερικάνικη phase- 
review (process) με την ιαπωνικής προέλευσης Quality Function ΟβρΙογπιβηί 
(QFD). Η φιλοσοφία της QFD είναι η σταδιακή βελτίωση με μακροπρόθεσμα 
οφέλη. Οι διεργασίες, που χρησιμοποιούνται για το χτίσιμο του «σπιτιού της 
ποιότητας» (House Of Quality ή HOQ) οδηγούν στη μείωση της αβεβαιότητας 
της αγοράς. Η QFD διαπιστώθηκε, ότι ενθαρρύνει την ολοκλήρωση και τη 
συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, μειώνοντας παράλληλα τις συγκρούσεις 
ανάμεσά τους. Οι ομάδες γίνονται περισσότερο αυτάρκεις, αλλά και 
περισσότερο εσωστρεφείς. Παρατηρήθηκε μείωση της επικοινωνίας ομάδας 
με την ανώτερη διοίκηση, καθώς και με όσους δεν μετέχουν σε αυτήν.

Η Griffin (1992) εντόπισε τις διαφορές μεταξύ της QFD και της 
διαδικασίας phase-review και κατάληξε, ότι η εφαρμογή της QFD προϋποθέτει 
την επένδυση σε εκπαίδευση, έρευνα αγοράς και διευκόλυνση των projects. Η 
QFD είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, του οποίου η απόσβεση δεν πρέπει να 
αναμένεται να επέλθει μέσα από ένα μοναδικό project.

Οι Griffin και Hauser (1993) συνέκριναν την QFD με την παραδοσιακή 
διαδικασία phase-review σε δύο ομάδες εργασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων 
σε μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία. Η phase-review διαπιστώθηκε να είναι 
πιο περίπλοκη, ενώ η QFD οδήγησε σε περισσότερη «οριζόντια» επικοινωνία 
μεταξύ των λειτουργιών παρά με την ανώτατη διοίκηση.

Οι Ginn, Jones, Rahnejat και Zairi (1998) πρότειναν μια μεθοδολογία 
αλληλεπίδρασης-συμπλήρωσης της μεθόδου QFD με τη μέθοδο FMEA στη 
διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η μεθοδολογία αυτή προτάθηκε ως 
λύση των δυσκολιών της εφαρμογής της QFD στην επιχειρησιακή πρακτική. Η 
«φωνή του πελάτη» (QFD) ενώνεται με την φωνή του σχεδιαστή (FMEA) και 
οδηγεί στην ικανοποίηση του πελάτη και στη βελτίωση της αξιοπιστίας στη 
σχεδίαση νέων προϊόντων.
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2.2 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2.2.1 ΜΟΝΤΕΛΑ/ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Οι Carroad και Carroad (1982) ανέπτυξαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο 
(Σχήμα 11) απεικόνισης της καινοτομίας, με μεταβλητές την καινοτομία 
τεχνολογίας, προϊόντος και αγοράς. Η απεικόνιση της κάθε φορά 
επιχειρούμενης καινοτομίας καθορίζει τη σύσταση των ομάδων που θα 
σχηματιστούν για την επίτευξή της, και τον απαιτούμενο βαθμό ολοκλήρωσης 
του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη. Οι συγγραφείς τοποθετούν την 
παραπάνω ολοκλήρωση σε περιπτωσιακή βάση και καθορίζουν τις 
απαιτούμενες αλληλεπιδράσεις των δύο τμημάτων που οδηγούν στην επιτυχή 
έκβαση της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων. Προσδιορίζουν το ρόλο 
της διεπιφάνειας τους και προτείνουν συγκεκριμένες μεθόδους του ορθού 
συντονισμού τους:

-κριτική στελέχωση των τμημάτων
-προσέγγιση της ομάδας ανά προϊόν (product ίΘβπι)
-μετακίνηση στελεχών μεταξύ των δύο τμημάτων για ορισμένο χρόνο 
-σύλληψη των εισροών των πελατών και
-προώθηση των δυαδικών σχέσεων μεταξύ ενός στελέχους από το 

Μάρκετινγκ και ενός από την Έρευνα και Ανάπτυξη.
Ειδικά για την τελευταία μέθοδο - που θεωρούν και ως την 

επιτυχέστερη - προτείνουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές:
-διατήρηση της δυάδας ως την τελική επιτυχή ή μη έκβαση του 

προγράμματος για τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης από την επιτυχία ή 
των μαθημάτων από την αποτυχία

-αναφορά σε έναν διευθυντή ή σε μια επιτροπή για την αποφυγή 
δυσκολιών και καθυστερήσεων στην επικοινωνία

-αρχική ανάθεση μιας εργασίας μικρής βελτίωσης για δημιουργία 
θετικού κλίματος για τη συνεργασία

-επίτευξη και ανασκόπηση ενδιάμεσων στόχων 

-δίκαια μοιρασιά της επιτυχίας ή αποτυχίας και

-πρόκληση της διαπίστωσης, ότι οι δυάδες δεν είναι βραχυπρόθεσμοι 
σύνδεσμοι με στόχο την εκμετάλλευση.
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ΣΧΗΜΑ 11 :Προτ€ΐνόμ€νο μοντέλο για καινοτομίες προϊόντος 
αγοράς και τεχνολογίας

Οι Gupta, Raj και Wilemon (1986) ανέπτυξαν ένα μοντέλο (Σχήμα 12) 
μελέτης της διεπιφάνειας μεταξύ του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και 
Ανάπτυξης, συνθέτοντας εμπειρικές και θεωρητικές εργασίες σε συναφείς 
τομείς. Ο βαθμός κατά τον οποίο τα δύο τμήματα θα χρειαστεί ή θα 
καταφέρουν να ολοκληρωθούν στη διάρκεια της διαδικασίας της ανάπτυξης 
νέων προϊόντων μπορεί να μετρηθεί με βάση την έκταση της ανάμιξης και της 
μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ τους, εξαρτάται δε από την επιχειρησιακή 
στρατηγική και την αντιλαμβανόμενη περιβαλλοντική αβεβαιότητα. Με το 
μοντέλο αυτό μπορεί να καθοριστεί ποια οργανωσιακή δομή θα προωθήσει 
τις σχέσεις Μάρκετινγκ και Έρευνας και Ανάπτυξης, αλλά και με ποιες 
μεθόδους θα οργανωθεί καλύτερα η διαδικασία σχεδιασμού νέων προϊόντων
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(task forces, επιτροπές προϊόντων, συστήματα ΡΜ (διοίκησης 
προϊόντων) και venture teams).

Συμπλήρωσαν τις γενικές οδηγίες που είχαν προτείνει σε προηγούμενη 
εργασία τους για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης Μάρκετινγκ και Έρευνας 
και Ανάπτυξης:

-εξισορρόπηση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 
επιχειρησιακών στόχων

-ενθάρρυνση της λήψης ρίσκου και
-παροχή κινήτρων για αλληλοκατανόηση μεταξύ των δυο τμημάτων.
Οι Ruekert και Walker (1987) ανέπτυξαν ένα εννοιολογικό πλαίσιο 

(Σχήμα 13) για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης του Μάρκετινγκ με τα άλλα 
λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης, το οποίο προβλέπει τη μείωση των 
συγκρούσεων και την αύξηση των ροών ανάμεσα στα τμήματα με την αύξηση 
της αλληλεξάρτησης και των επίσημων αλληλεπιδράσεων. Βρέθηκε 
συγκεκριμένα, ότι η αλληλεπίδραση Μάρκετινγκ και Έρευνας και Ανάπτυξης 
πηγάζει και επηρεάζεται από την κάθε φορά αντιλαμβανόμενη αλληλεξάρτηση 
για την ολοκλήρωση των καθηκόντων.

Οι Moenaert και Souder (1990) επιχείρησαν να διευκρινίσουν το ρόλο, 
που διαδραματίζει η μεταφορά πληροφορίας στην ολοκλήρωση του 
Μάρκετινγκ με την Έρευνα & Ανάπτυξη και να εντοπίσουν τους παράγοντες, 
που παρακινούν ή αναχαιτίζουν την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφορίας. 
Πρότειναν ένα νομολογικό μοντέλο (Σχήμα 14), το οποίο συσχετίζει τους 
μηχανισμούς ολοκλήρωσης, τη διαλειτουργική μεταφορά πληροφορίας, τη 
μείωση της αβεβαιότητας (ως προς τον πελάτη, την τεχνολογία, τον 
ανταγωνισμό και τους απαιτούμενους πόρους) και την επιτυχία της 
διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η ολοκλήρωση παρουσιάζεται ως 
συνάρτηση της μείωσης της αβεβαιότητας από το Μάρκετινγκ, της μείωσης 
της αβεβαιότητας από την Έρευνα & Ανάπτυξη και της σύγκλισης των δύο 
τύπων μείωσης της αβεβαιότητας.
Η διαχείριση της μεταφοράς πληροφορίας προτείνεται να επιτευχθεί μέσω του 

καθορισμού των αρμοδιοτήτων, της δημιουργίας κατάλληλου κλίματος και του 

σχεδιασμού της οργανωσιακής δομής με ή χωρίς σύνορα μεταξύ των 
λειτουργιών. Η λειτουργική μείωση της αβεβαιότητας δεν σχετίζεται μόνο με 
την ποιότητα και ποσότητα των κατανεμόμενων πόρων,
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αλλά και με την ποιότητα και ποσότητα των εξωτερικών πηγών πληροφόρησης της 
κάθε λειτουργίας.

Ο Rubenstein (1994), ασχολούμενος με τη καινοτομική διεργασία της 
Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D/I), ισχυρίστηκε ότι η συνεργασία της Έρευνας και 
Ανάπτυξης με το Μάρκετινγκ πρέπει να στοχεύει τόσο στην παροχή πραγματικών 
αναγκών ως στόχους για ανάπτυξη ιδεών, όσο και ρεαλιστικών τεχνικών μέσων 
προσέγγισης των αναγκών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί η παραγωγή 
και η ανάπτυξη νέων ιδεών για καινοτομικά προϊόντα. Σημειώνει, ότι οι 
περισσότερες επιτυχημένες ιδέες προέρχονται από μια στρατηγική έλξης (pull) από 
τον πελάτη κι όχι από μια στρατηγική πίεσης (push) από την τεχνολογία.

Οι Griffin και Hauser (1996) ανασκόπησαν και ανέλυσαν τη βιβλιογραφία, 
που σχετιζόταν με την ολοκλήρωση του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη. 
Επαναξιολόγησαν προηγούμενες έρευνες μέσα από το πρίσμα των σύγχρονων 
τάσεων για επιχειρήσεις με λιγότερα ιεραρχικά επίπεδα και με διαλειτουργικές 
ομάδες. Ανέπτυξαν έναν αιτιολογικό χάρτη (Σχήμα 15) για τη μελέτη της 
διεπιφάνειας του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη σε επίπεδο projects. 
Ειδικά για τις οργανωσιακές/διαδικαστικές διαστάσεις, αναφέρονται εκτενώς στους 
έξι τρόπους επίτευξης ολοκλήρωσης:

-σχεδιασμός και μετατόπιση των φυσικών εγκαταστάσεων 
-μετακινήσεις προσωπικού 
-άτυπα κοινωνικά συστήματα
-οργανωσιακή δομή (coordinating groups, matrix organisations, project

teams)
-παροχή κινήτρων και αμοιβών και
-επίσημες διοικητικές διαδικασίες ολοκλήρωσης (Stage-gate, Phase-review, 

QFD, PACE) .
Οι Fisher et al (1997) εισήγαγαν την έννοια της σχετικής λειτουργικής 

ταύτισης (RFI-relative function identification) ως την έκταση, στην οποία τα στελέχη 
αισθάνονται μια σύνδεση με το τμήμα όπου ανήκουν σε σχέση με τη σύνδεση με 
την επιχείρηση ως σύνολο και μελέτησαν το ρόλο αυτής στην επικοινωνία μεταξύ 

Μάρκετινγκ και Έρευνας και Ανάπτυξης. Εξακρίβωσαν, ότι τα στελέχη του 

Μάρκετινγκ με υψηλό RFI είναι πιο ευαίσθητα στους ολοκληρωμένους στόχους, οι 
οποίοι αυξάνουν την ευθυγράμμιση των
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επιχειρησιακών στόχων με τους λειτουργικούς, ενώ επηρεάζονται σε 
μικρότερο βαθμό από τους άτυπους κανόνες μοιρασιάς της πληροφορίας σε 
επιχειρησιακό επίπεδο.

2.2.2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Οι Dunn και Harnden (1974), διαπίστωσαν ότι οι καναδικές 

επιχειρήσεις αναμιγνύουν το Μάρκετινγκ από τα αρχικά ακόμη στάδια της 
διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων. Μόνο στα στάδια της ανάπτυξης και 
της τεχνικής εξέτασης των προϊόντων δεν συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό το 
Μάρκετινγκ. Η έρευνά τους πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης της 
διεπιφάνειας Μάρκετινγκ-Έρευνας και Ανάπτυξης που διατάχθηκε από τον 
Αμερικανικό Οργανισμό Μάρκετινγκ, λόγω της επικρατούσας δυσπιστίας των 
προβλέψεων του Μάρκετινγκ.

Ο Shapiro (1977), αναζητώντας τον τρόπο της συνύπαρξης του 
Μάρκετινγκ με την Παραγωγή προδιαγράφει τους τρόπους αρμονικότερης 
συνύπαρξης του Μάρκετινγκ με την Παραγωγή, πολλοί από τους οποίους 
βρίσκουν εφαρμογή και στις σχέσεις του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και 
Ανάπτυξη:

-οι σαφείς επιχειρησιακές πολιτικές
-η εφαρμογή συστημάτων αμοιβών, που να καλλιεργούν την 

διαλειτουργική συνεργασία και ολοκλήρωση
-η ενθάρρυνση των άτυπων διαλειτουργικών επαφών και 
-οι «μικτές» καριέρες.
Ο Souder (1980) διεξήγε 312 συνεντεύξεις στελεχών, τόσο της 

Έρευνας και Ανάπτυξης, όσο και του Μάρκετινγκ, σχετικά με 150 projects 
ανάπτυξης νέων προϊόντων, που «έτρεχαν» σε 38 βιομηχανικές επιχειρήσεις. 
Κατηγοριοποίησε τέσσερις διαφορετικούς τύπους προβλημάτων στην 
επικοινωνία των δύο αυτών τμημάτων και πρότεινε δέκα γενικές οδηγίες για 
την υπερνίκησή τους.

-διατήρηση των projects σε μικρό μέγεθος 

-λήψη προληπτικής στάσης στα προβλήματα της διεπιφάνειας 
-εξάλειψη των ήπιων προβλημάτων πριν γίνουν ισχυρά 

-θέσπιση πολιτικής διαφάνειας για όλα τα τμήματα (open door policy) 
-πρώιμη ανάμιξη και των δύο τμημάτων στα projects
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-προώθηση των δυαδικών σχέσεων μεταξύ ενός στελέχους από το 
Μάρκετινγκ και ενός από την Έρευνα και Ανάπτυξη μέσα από ανάθεση 
κοινών εργασιών

-ίδρυση Επιτροπής Νέων Προϊόντων για συντονιστή 
-αποκλειστικός διορισμός στελεχών με υψηλά προσόντα ως 

υπεύθυνους των projects (project π^ηθςβΓβ)
-επίτευξη ξεκάθαρης συμφωνίας για τις συγκεκριμένες δικαιοδοσίες 

απόφασης, που έχει κάθε τμήμα στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, 
ώστε να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες τριβές για την επίτευξη κάθε 
φορά μιας μεμονωμένης απόφασης για ένα μεμονωμένο πρόβλημα και

-εγκατάσταση κατάλληλης οργανωσιακής δομής ανάπτυξης νέων 
προϊόντων, ανάλογης με την τεχνολογία και την αγορά. Όταν η τεχνολογία 
είναι ανεπαρκώς ορισμένη, η διοίκηση projects φέρεται ως η επιτυχέστερη 
επιχειρησιακή μορφή. Όταν η τεχνολογία είναι επαρκώς ορισμένη, ενώ η 
αγορά ανεπαρκώς, απαιτείται να χειριστεί τις στρατηγικές αποφάσεις η 
Επιτροπή Νέων Προϊόντων. Τέλος, όταν τεχνολογία και αγορά είναι 
ανεπαρκώς ορισμένες, ως επαρκέστερες φέρονται οι παραδοσιακές μέθοδοι 
διοίκησης.

Ο Souder (1981) εξέτασε τα επικοινωνιακά προβλήματα, που 
αντιμετωπίζει η διεπιφάνεια Μάρκετινγκ-Έρευνας και Ανάπτυξης και πρότεινε 
μια σειρά γενικών λύσεων. Παρατήρησε, ότι η αρμονία - είτε αυτή βασίζεται 
στην κυριαρχία ενός από τα τμήματα στο άλλο είτε όχι - στις σχέσεις μεταξύ 
των δυο αυτών τμημάτων οδηγεί στην επιτυχία τη και κατηγοριοποίησε τη 
δυσαρμονία σε ήπια και οξεία. Η οξεία δυσαρμονία στις σχέσεις Μάρκετινγκ- 
Έρευνας και Ανάπτυξης των αμερικανικών επιχειρήσεων που μελέτησε 
οδήγησε το 60% των projects ανάπτυξης νέων προϊόντων σε εμπορική 
αποτυχία.

Συμπλήρωσε τις παρακάτω γενικές οδηγίες για την καλλιέργεια της 
αρμονίας στις σχέσεις Μάρκετινγκ-Έρευνας και Ανάπτυξης:

-παροχή κοινών αμοιβών για ενθάρρυνση της εξαρχής συνεργασίας 

-εναλλαγή προσωπικού μεταξύ των δύο τμημάτων.
Έρευνα και Ανάπτυξη και Μάρκετινγκ συμφώνησαν κατά την έρευνα 

των Gupta et al (1985), για την ανάγκη της ολοκλήρωσής τους:
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α) στην ροή πληροφοριών από το Μάρκετινγκ στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη για τις απαιτούμενες προδιαγραφές των προϊόντων, την επίδοση 
των προϊόντων και τις στρατηγικές των ανταγωνιστών,

β) την ανάμιξη του Μάρκετινγκ στην θέσπιση στόχων και 
προτεραιοτήτων για τα νέα προϊόντα και

γ) την ανάμιξη της Έρευνας και Ανάπτυξης στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων βάσει των αναγκών των πελατών.

Στελέχη της Έρευνας και Ανάπτυξης και του Μάρκετινγκ συμφώνησαν 
κατά την έρευνα των Gupta, Raj και Wilemon (1985), ότι τα κύρια εμπόδια 
στην ολοκλήρωσή τους είναι:

-η δυσκολία στην επικοινωνία σε θέματα όπως οι απαιτήσεις των 
πελατών, τα χρονοδιαγράμματα και οι ανάγκες της αγοράς, λόγω πίεσης 
χρόνου, φτωχή ανταλλαγή πληροφοριών και διαφορές στις προτεραιότητες 
των δυο τμημάτων

-η έλλειψη ευαισθησίας στις δυνατότητες και τις οπτικές γωνίες του 
κάθε τμήματος του κάθε τμήματος

-η έλλειψη υποστήριξης από την ανώτατη Διοίκηση (δέσμευση, 
κατεύθυνση, ενθάρρυνση)

-οι διαφορές στην κουλτούρα και την προσωπικότητα και 
-η άγνοια της αγοράς.
Οι συγγραφείς πρότειναν τις εξής γενικές οδηγίες για τη διευκόλυνση 

της ολοκλήρωσης Μάρκετινγκ και Έρευνας και Ανάπτυξης:
-δημιουργία ευνοϊκού επιχειρησιακού κλίματος
-εφαρμογή συστήματος κοινών αμοιβών και
-παροχή κατάλληλων διαδικασιών για την ολοκλήρωσή τους.
Οι Gupta, Raj και \Λ/ίΙθπιοη (1986), μελετώντας τη διεπιφάνεια 

Μάρκετινγκ - Έρευνας και Ανάπτυξης σε 167 επιχειρήσεις υψηλής 
τεχνολογίας, κατάληξαν σε τέσσερις παράγοντες, που διαχώριζαν τις εταιρίες 
υψηλής ολοκλήρωσης των δύο τμημάτων από εκείνες χαμηλής ολοκλήρωσης.

Η ποιότητα των σχέσεων των δύο τμημάτων ήταν υψηλότερη και 
χαρακτηριζόταν από τον υψηλού βαθμού ανταλλαγής πληροφοριών, την 

πρώιμη ανάμιξη και των δύο τμημάτων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων και τη γρήγορη επίλυση των διαφορών τους.
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Η οργανωσιακή δομή παρείχε σαφείς ορισμούς των ρόλων του κάθε 
τμήματος και αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, ενώ καλλιεργούσε υψηλό 
βαθμό συμμετοχής και ελαχιστοποιούσε την φυσική απόσταση των δύο 

τμημάτων.
Η ανώτατη διοίκηση προωθούσε την ολοκλήρωση, ανεχόταν την 

αποτυχία, παρείχε ευκαιρίες επικοινωνίας και εφάρμοζε κοινά συστήματα 
αμοιβών.

Οι μέθοδοι οργάνωσης της ανάπτυξης νέων προϊόντων περιλάμβαναν 
προσωρινές task forces, product/project/matrix managers, ξεχωριστά τμήματα 
ανάπτυξης νέων προϊόντων και venture teams. Τη διαδικασία διοικούσε ο 
πρόεδρος της εταιρίας, ο διευθυντής Ε&Α, ο διευθυντής Μάρκετινγκ ή μια 
επιτροπή νέων προϊόντων.

Ο Souder (1988) απέδειξε μέσα από μια δεκαετή μελέτη 289 projects 
ανάπτυξης νέων προϊόντων σε 56 επιχειρήσεις, ότι η αρμονική επικοινωνία 
και συνεργασία μεταξύ Μάρκετινγκ και Έρευνας και Ανάπτυξης συσχετιζόταν 
ισχυρά με την επιτυχή έκβαση των projects. Στην πραγματικά μνημειώδη αυτή 
εργασία του ο Souder ανέλυσε τα χαρακτηριστικά των καταστάσεων 
αρμονίας, ήπιας δυσαρμονίας και ισχυρής δυσαρμονίας μεταξύ του 
Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης. Στην κατάσταση ήπιας 
δυσαρμονίας απέδωσε τα χαρακτηριστικά της έλλειψης αλληλεπίδρασης, 
έλλειψης επικοινωνίας και υπερβολικά καλών σχέσεων στερούμενων της 
απαιτούμενης κριτικής. Στην κατάσταση ισχυρής δυσαρμονίας απέδωσε τα 
χαρακτηριστικά της έλλειψης εκτίμησης και της δυσπιστίας και στην 
κατάσταση αρμονίας βρήκε περιπτώσεις όπου ένα από τα δύο τμήματα ήταν 
το κυρίαρχο και περιπτώσεις όπου επιτυγχανόταν συνεργασία ίσων.

Συμπλήρωσε τις γενικές οδηγίες που είχε προτείνει σε προηγούμενες 
εργασίες του (15,9) για την καλλιέργεια της αρμονίας στις σχέσεις 
Μάρκετινγκ-Έρευνας και Ανάπτυξης με την χρήση των interlocking task 
forces.

Ανέπτυξε τέλος το μοντέλο συνθηκών πελάτη-σχεδιαστή (Customer 
Developer Conditions ή CDC) (Σχήμα 16), όπου καθορίζονται οι ρόλοι που θα 
πρέπει να παιχτούν από κάθε τμήμα, ανάλογα με το κελί στο οποίο κάθε 

φορά εντάσσεται το project ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την χρήση δύο μεταβλητών για τον χαρακτηρισμό του
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επιπέδου της επιτήδευσης (sophistication) του πελάτη-επίγνωση ανάγκης και 
ικανότητα μετάφρασής της-και δύο μεταβλητών για τον χαρακτηρισμό του 
επιπέδου της επιτήδευσης του σχεδιαστή-τεχνογνωσία προϊόντος και τεχνογνωσία 
μέσων. Κάθε κελί προϋποθέτει και διαφορετικό βαθμό ολοκλήρωσης του 
Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη.

Οι Hise et al (1990), αναλύοντας τις διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων 
252 μεγάλων βιομηχανιών, κατέληξαν πως η συνεργασία του Μάρκετινγκ με την 

Έρευνα και Ανάπτυξη κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων προϊόντων είναι 
παράγοντας-κλειδί στην επιτυχία τους. Συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις να μην 
γενικεύουν την ευνοϊκή επίδραση της ανάμιξης του Μάρκετινγκ στη διαδικασία 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, αλλά να προσπαθούν κάθε φορά να καθορίζουν οι 
ίδιες το βέλτιστο βαθμό ανάμιξής του. Η επιλεκτική ανάμιξη του Μάρκετινγκ με την 
Έρευνα και Ανάπτυξη, κύρια μάλιστα κατά τον φυσικό σχεδίασμά του προϊόντος, 
φέρεται ως το κλειδί της αύξησης του ποσοστού επιτυχίας των νέων προϊόντων.

Οι Song και Parry (1993) μελέτησαν τους τρόπους, με τους οποίους 274 
ιαπωνικές επιχειρήσεις διαχειρίζονταν τη διεπιφάνεια Μάρκετινγκ-Έρευνας και 
Ανάπτυξης και τους συνέκριναν με όσους χρησιμοποιούσαν αντίστοιχες 
αμερικανικές εταιρίες. Τα ευρήματά τους γενικά συμφωνούν με εκείνα του Souder 
(9) και των Gupta, Raj και Wilemon (28), αλλά αναφέρουν ενδείξεις, ότι οι 

ιαπωνικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν μέσω της επιχειρησιακής κουλτούρας όσα 
επιτυγχάνουν οι αμερικανικές μέσω της οργάνωσης της διαδικασίας ανάπτυξης 
νέων προϊόντων. Στις επιχειρήσεις εκείνες που οι Song και Parry κατέταξαν ως 
υψηλής ολοκλήρωσης (Μάρκετινγκ-Έρευνας και Ανάπτυξης), διαπίστωσαν ότι τα 
δύο τμήματα αναμιγνύονται από νωρίς στη ανάπτυξη νέων προϊόντων και οι 
συγκρούσεις μεταξύ τους επιλύονται στα κατώτερα επιχειρησιακά επίπεδα.

Οι Moenaert, Souder, De Meyer και Deschoolmeester (1994) διερεύνησαν 
σε σαράντα υψηλής τεχνολογίας βελγικές επιχειρήσεις την επίδραση της 
επισημοποίησης (formalisation), της συγκέντρωσης, της ελαστικότητας των ρόλων 
και του διαλειτουργικού κλίματος στην διαλειτουργική επικοινωνία και στην επιτυχία 
της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Μελέτησαν ένα εμπορικά επιτυχημένο κι ένα 
εμπορικά αποτυχημένο project και συγκέντρωσαν στοιχεία από ένα στέλεχος 

Μάρκετινγκ κι από ένα στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης για κάθε project 

ξεχωριστά. Διαπίστωσαν, ότι μόνο η επισημοποίηση του προγράμματος και η 
ποιότητα του διαλειτουργικού κλίματος έχουν σημαντική επίδραση στην επιτυχία
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των projects. Κατέληξαν στις παρακάτω προτάσεις για τη διαχείριση της 
διεπιφάνειας Μάρκετινγκ- Έρευνας και Ανάπτυξης:

-την άσκηση εκλεπτυσμένου ελέγχου, που επιτρέπει την ταυτόχρονη 
επίτευξη επισημοποίησης και συγκέντρωσης

-τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού κλίματος (από τον υπεύθυνο του 
project)

-την καλλιέργεια της προγραμματισμένης ελαστικότητας των ρόλων.

2.2.3 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ο Souder (1994), παρέχοντας τις κατευθύνσεις του για τη μελλοντική έρευνα 

στη διαχείριση της ανάπτυξης νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, εντόπισε το 
διαχωρισμό του Μάρκετινγκ από την Έρευνα και Ανάπτυξη στην εξειδίκευση των 
λειτουργιών, η οποία τείνει τελικά να εμποδίζει την τόσο κρίσιμη διαλειτουργική 
συνεργασία. Η ιδανική ολοκλήρωση μεταξύ των δύο παραπάνω τμημάτων 
προτείνεται συνοπτικά να επιτευχθεί με τους παρακάτω τρόπους:

-αποκεντρωμένη άτυπη επικοινωνία
-δημιουργία συνδετικών θέσεων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και 

του συντονισμού μεταξύ των λειτουργιών
-δημιουργία τακτικών ή προσωρινών task groups 
-δημιουργία τμήμάτος ανάπτυξης νέων προϊόντων και 
-οργάνωση της επιχείρησης ανά προϊόν (product management).
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2.3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

α) Η οργανωσιακή δομή και, που θα είναι κάθε φορά η καταλληλότερη και ο 
απαιτούμενος βαθμός ολοκλήρωσης του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, αποτελούν συνάρτηση τόσο του βαθμού 
δυσκολίας, όσο και του τύπου της εισαγόμενης καινοτομίας.

β) Η ελεγχόμενη διαλειτουργική διάχυση της πληροφορίας και η ενθάρρυνση 
της διαλειτουργικής ομαδικής εργασίας είναι παράγοντες, που κατά κανόνα 
συμβάλουν στην επιτυχή ανάπτυξη νέων προϊόντων.

γ) Η μείωση των συγκρούσεων και η αύξηση των πληροφοριακών ροών 
ανάμεσα στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα και Ανάπτυξη επιτυγχάνεται με τον σαφή 
καθορισμό των ρόλων τους την αύξηση της αλληλεξάρτησής τους.

δ) Η επιλεκτική ολοκλήρωση του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
επιτρέπει τη μείωση της αβεβαιότητας των στελεχών και των δυο τμημάτων και 
συνεισφέρει στην εύστοχη ανάπτυξη νέων προϊόντων, με ταυτόχρονη ικανοποίηση 
των πελατών και μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

ε) Ο αιτιολογικός χάρτης των Griffin και Hauser (1996) (Σχήμα 16) επιτρέπει 
τη μελέτη της διεπιφάνειας του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη σε 
επίπεδο project και παρουσιάζει συνοπτικά τους κύριους τρόπους επίτευξης της 
ολοκλήρωσης των δύο λειτουργιών αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα, που διεξήχθη ήταν εξερευνητική με ανάλυση επιλεγμένων 
περιπτώσεων (case studies). Με αυτό τον τρόπο αποσκοπείται αρχικά η 
εξοικείωση με το υπό παρατήρηση φαινόμενο και στη συνέχεια η εκπλήρωση 
του στόχου της παρούσας εργασίας και η απάντηση στα επιμέρους 
ερωτήματα-όπως διατυπώνονται στο πρώτο κεφάλαιο- μέσα από την εντατική 
μελέτη των επιλεγμένων επιχειρήσεων (Churchill, 1995).
3.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια δομημένη συνέντευξη 
(έκθεμα 1), που σχεδιάστηκε ειδικά για τους σκοπούς αυτής της έρευνας. Οι 
απαντήσεις των ερωτώμενων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
συμπληρώθηκαν από τον ερευνητή. Σε δύο μόνο από τις επτά περιπτώσεις, 
το κείμενο της συνέντευξης αυτό διανεμήθηκε στους ερωτώμενους, αλλά 
συμπληρώθηκε με τη βοήθεια του ερευνητή.
3.3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μελετήθηκαν επτά επιχειρήσεις, από τις οποίες τέσσερις παραγωγής 
καταναλωτικών και τρεις παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων. Από το 
σύνολο των επιχειρήσεων παραγωγής βιομηχανικών ή καταναλωτικών 
προϊόντων, επιλέχθηκαν όσες είχαν είτε τη βάση τους ή σημαντικές 
παραγωγικές μονάδες στο νομό Θεσσαλονίκης, και οι οποίες είχαν όγκο 
πωλήσεων μεγαλύτερο από 18 δις δραχμές για το οικονομικό έτος 1999.

Οι ερωτώμενοι ήταν στελέχη είτε του Μάρκετινγκ είτε της Έρευνας και 

Ανάπτυξης, τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας ήταν οι μήνες Μάιος 
και Ιούνιος του 2001.

Αρχικά ο στόχος ήταν η διεξαγωγή δύο συνεντεύξεων ανά μελετώμενη 
επιχείρηση: μία με ένα στέλεχος από το Μάρκετινγκ και μία με ένα στέλεχος 
από την Έρευνα και Ανάπτυξη, καθώς οι Holger και Thorsten (Holger και 
Thorsten, 1998) εντοπίζουν την έλλειψη αξιοπιστίας των μελετών της 
διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, οι οποίες βασίστηκαν σε μια 

μοναδική πηγή πληροφόρησης. Οι αντιλήψεις για τη διαδικασία αυτή 
εξαρτώνται από το τμήμα και την θέση του ερωτώμενου, κατά συνέπεια η 
μονομερής πληροφόρηση για αυτήν μόνο από στελέχη της Έρευνας και
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Ανάπτυξης ή μόνο από στελέχη του Μάρκετινγκ ή (συχνότερα) μόνο από 
ανώτατα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης εισάγει προκατάληψη στα 
ευρήματα της έρευνας.

Στην πράξη οι επιχειρήσεις αντέδρασαν στη διενέργεια των δύο 
συνεντεύξεων, αλλά παραχώρησαν μια συνέντευξη με ένα στέλεχος είτε από 
το Μάρκετινγκ είτε από την Έρευνα και Ανάπτυξη. Θεωρούμε κατά συνέπεια 
τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης ανά επιχείρηση περιορισμό της παρούσας 
έρευνας, ο οποίος μερικά όμως αίρεται από τη διμερή προέλευση των 
απαντήσεων. Συγκεκριμένα, τρεις από τις έξι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν σε 
στελέχη της Έρευνας και Ανάπτυξης και τέσσερις σε στελέχη του Μάρκετινγκ

Βασικός περιορισμός στην έρευνα αποτέλεσε η ανάγκη οι μελετούμενες 
επιχειρήσεις να είναι εγκατεστημένες στο νομό Θεσσαλονίκης, καθώς δεν 
υπήρχε η δυνατότητα μετακινήσεων εκτός νομού. Τελικά σε δύο από τις πέντε 
επιχειρήσεις χρειάστηκε να αποσταλεί η δομημένη συνέντευξη στην Αθήνα με 
τη βοήθεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς δεν ήταν δυνατή η 
διεξαγωγή συνέντευξης με κάποιο στέλεχος στην Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται τέλος η άκαρπη προσπάθεια της επικοινωνίας και με άλλες 
επιχειρήσεις παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων (π.χ. Ελληνικά Πετρέλαια), 
οι οποίες μας απάντησαν, ότι ο χαρακτήρας του προϊόντος που παράγουν 
(π.χ. πετρέλαιο) είναι τέτοιος, που δεν επιτρέπει ούτε απαιτεί την αναγνώριση 
αναγκών του βιομηχανικού πελάτη μέσω λειτουργιών Μάρκετινγκ, και δεν 
περιλαμβάνει το σχεδίασμά νέων προϊόντων. Μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά, 
ότι: «εμείς κάνουμε πωλήσεις κι όχι Μάρκετινγκ».
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ΕΚΘΕΜΑ 1: ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (διάρκεια <30 λεπτά)

1. Θεωρείτε ότι οι εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας είναι σχεδιασμένες 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία του Μάρκετινγκ

με την Έρευνα και Ανάπτυξη;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Τα δύο παοαπάνω είναι τοποθετηυένα:

Σε διαφορετικές πόλεις

Σε διαφορετικές εγκαταστάσεις στην ίδια πόλη 

Σε διαφορετικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή 

Στο ίδιο κτίριο □

Στον ίδιο όροφο □

□
□

2. Πραγματοποιούνται μετακινήσεις στελεχών μεταξύ του Μάρκετινγκ και 

της Έρευνας και Ανάπτυξης;

Συχνά □ Αορίστου χρόνου (career change) □
Μερικές φορές □ Ορισμένου χρόνου (πιϊχβά careers) □
Σπάνια □
Ποτέ □

3. Συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων στελέχη με 

μικτές καριέρες ή μικτές σπουδές;

ΟΧΙ □ με μικτές καριέρες \^\ με μικτές σπουδές) |
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4. Παρέχονται στα στελέχη του Μάρκετινγκ και εκείνα της Έρευνας και 

Ανάπτυξης, που συνεργάζονται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 

προϊόντων κοινά υλικά κίνητρα;

ΟΧΙ ΝΑΙ Q

Αν ναι, με ποια μορφή παρέχονται;

άλλη □......κοινών bonus

5. Υπάρχει επίσημη καταγεγραμμένη διαδικασία σχεδιασμού νέων ή 

τροποποίησης υπαρχόντων προϊόντων; (να δω αν έχουν ISO)

ΟΧΙ __ Σχεδιασμού __ Τροποποίησης □

6. Ποια από τα παρακάτω στάδια περιλαμβάνει η διαδικασία σχεδιασμού 

(καταγεγραμμένη ή μη) στην πράξη και ποιο τμήμα ή στέλεχος την 

εκτελεί;

Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1 Έρευνα αγοράς τεκμηριωμένη;

2 Προέλεγχος ιδεών (ξεσκαρτάρισμα)

3 Αξιολόγηση ιδεών

4 Αρχική οικ. ανάλυση go or no-go

5 Ανάπτυξη προϊόντος

6 Έλεγχος

πρωτοτύπου

(από άλλο 

τμήμα)

7 Τεστ Μάρκετινγκ

8 Κύρια οικ. ανάλυση

9 Λανσάρισμα
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7. Ποιόν ή ποιους από τους παρακάτω τύπους οργάνωσης εφαρμόζετε

στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων;

A/A ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1 Product management Οργάνωση ανά προϊόν

2 Matrix Οι ειδικοί αναφέρονται, τόσο 

στον Δντή του τμήματός 

τους, όσο και στον project 

leader

3 Project management

Διαλειτουργικές ομάδες

Επιτροπές νέων 

προϊόντων

Tasks forces

4 Δυαδικές σχέσεις

5 Άλλο

8. Εφαρμόζονται/δημιουργούνται διαφορετικές οργανωσιακές δομές 

ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τον τύπο της εισαγόμενης 

καινοτομίας;

ΟΧΙ □ ΝΑΙ □ .....................................................

9. Ποιος συντονίζει (διευθύνει) τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων; 

R&D Manager ΕΠ
R&D Director EH

MKT Manager Q
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MKT Director

Επιτροπή..................

Διευθύνουν Σύμβουλος 

Πρόεδρος

□
□
□
□

10. Σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, όπου το 1 σημαίνει άτυπη και το 5 

σημαίνει τυπική (καταγεγραμμένη), πού θα τοποθετούσατε την 

επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη;

1 □ 2 □ 3 4 5

11. Σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, όπου το 1 σημαίνει 

συγκεντρωμένη και το 5 σημαίνει αποκεντρωμένη, πού θα 

τοποθετούσατε τη λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 

προϊόντων;

1 2

12. Ποιοι από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας μεταξύ του 

Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης εφαρμόζονται στη 

διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων;

Συναντήσεις (meetings) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Fax

Τ ηλέφωνο

Επίσημη διανομή εγγράφων 

Άλλο....................................

□
□
□
□
□
□
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13. Εφαρμόζετε κάποια από τις παρακάτω μεθόδους επίσημης 

επικοινωνίας (ολοκλήρωσης) των τμημάτων Μάρκετινγκ και Έρευνας 

και Ανάπτυξης στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων; 

phase-review Q stage-gate Q PACE Q QFD Q Καμία I I

14. Υπάρχει ξεκάθαρη συμφωνία μεταξύ Μάρκετινγκ και Έρευνας και 

Ανάπτυξης (π.χ. JD’s/tasks καταγεγραμμένα) για τις αρμοδιότητες και 

τις υπευθυνότητες στη λήψη αποφάσεων για το κάθε τμήμα στη 

διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

15. Με ποια από τις παρακάτω εκφράσεις θεωρείτε, ότι θα χαρακτηριζόταν 

καλύτερα η σχέση Μάρκετινγκ και Έρευνας και Ανάπτυξης στην 

επιχείρησή σας;

εχθρική ανταγωνιστική [^J αρμονική |^| φιλική 

κάποια άλλη έκφραση .............................................

16. Καταγράφεται κάποιο σχέδιο δράσης (action plan) για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων, το οποίο να περιλαμβάνει: καθήκον, υπεύθυνο 

εκτέλεσης και ημερομηνία;

ΝΑΙ Q ΟΧΙ Q
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17. Πόσο συχνή είναι η επικοινωνία μεταξύ Μάρκετινγκ και Έρευνας και

Ανάπτυξης;

Πολλές φορές/μέρα 

1 φορά/εβδομάδα

□
□

1 φορά/μέρα 

Σπανιότερα

I | 2-3 φορές/εβδομάδεΙ |

□

18. Η επικοινωνία μεταξύ Μάρκετινγκ και Έρευνας και Ανάπτυξης γίνεται 

κατά κανόνα μεταξύ:

Διευθυντών τμημάτων [^] Στελεχών τμημάτων | |

Μέσω integrators Άλλο \^\ ........................

19. Υπάρχει ενημέρωση (feedback) στο τμήμα μας για την τελική εμπορική 

επιτυχία ή αποτυχία του νέου προϊόντος, στου οποίου την ανάπτυξη 

συμμετείχατε;

ΝΑΙ ΟΧΙ Ο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4.1 ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σκόπιμο θεωρήθηκε να δοθούν κάποια συνοπτικά στοιχεία για τις 

εταιρείες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα πριν να διεξαχθεί η πλήρης 
ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν.

4.1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Η νέα ενοποιημένη μονάδα της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων 

Α.Ε. έχει προέλθει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των «Χημικών 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος» και διαθέτει ένα εργοστάσιο στη Νέα 

Κάρβαλη Καβάλας, ένα εργοστάσιο στην Θεσσαλονίκη, μια μονάδα 
παραγωγής θειαφιού στην Πάτρα και ιδιόκτητο λιμάνι στη Νέα Κάρβαλη 
Καβάλας. Ηγείται με μεγάλη διαφορά στην ελληνική αγορά λιπασμάτων, 
απασχολεί περισσότερα από 1140 άτομα και πραγματοποίησε το 1999 

πωλήσεις αξίας 54,08 δις. Η μετοχική της δομή αποτελείται κύρια από την 
Εμπορική Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Τράπεζα Πίστεως και την 
Thurania Establishment.

Εκτός των φωσφορικών λιπασμάτων, η Βιομηχανία Φωσφορικών 
Λιπασμάτων παράγει και διάφορα χημικά προϊόντα στο εργοστάσιο της στην 
Θεσσαλονίκη. Μέσα στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα, που 
υλοποιούνται με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Λιπασμάτων και 
των άλλων τμημάτων της εταιρίας, είναι η παραγωγή νέων προϊόντων και η 
ανάπτυξη νέων τύπων λιπασμάτων βραδείας και ελεγχόμενης απόδοσης.

4.1.2 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί μέλος του ολλανδικού ομίλου 

Heineken. Οι βασικές παραγωγικές εγκαταστάσεις είναι στην Αθήνα, την 
Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Το 1999 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 

116,16 δις. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη για το ISO 14001, το ISO 9002 

και το HACCP που εφαρμόζει.
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4.1.3 ΜΕΒΓΑΑ
Η ΜΕΒΓΑΑ ιδρύθηκε το 1950 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και 

σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία της βόρειας 
Ελλάδας και την τρίτη γαλακτοβιομηχανία σε όλη την Ελλάδα. Το 1999 
πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 40,26 δις. Η εταιρία είναι 
πιστοποιημένη για το ISO 9001 και το HACCP που εφαρμόζει.

Εκτός του φρέσκου γάλακτος, η εταιρία παράγει τυροκομικά και 
γιαούρτια παραδοσιακού και ευρωπαϊκού τύπου, ενώ έχει λάβει τιμητικές 
διακρίσεις για όλα τα προϊόντα της.

4.1.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ABE (ΕΛΒΟ)
Η ΕΛΒΟ ιδρύθηκε το 1972 ως ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ, με σκοπό την 

παραγωγή και διάθεση γεωργικών ελκυστήρων, φορτηγών, δικύκλων και 
σταθερών κινητήρων. Εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης 

||στη Σίνδο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες ελληνικές 
βιομηχανίες. Το 1999 πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 59,98 δις. Η 
εταιρία βρίσκεται σε στάδιο πιστοποίησης κατά ISO 9001.
Εκτός των στρατιωτικών οχημάτων, η εταιρία παράγει λεωφορεία, 

φορτηγά, πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα κοινής ωφελείας και ανταλλακτικά. 
Η ΕΛΒΟ διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που είναι μοναδικός στο χώρο 
της βιομηχανίας αυτοκινήτων στην χώρα μας. Η μετοχική της δομή 
αποτελείται σήμερα από το Ελληνικό Δημόσιο, τη Μυτιληναίος Α.Ε, την ΕΤΒΑ, 
τη ΜΕΤΚΑ, τη Γενική Βιομηχανική Ανώνυμο Εταιρεία Αμυντικού Υλικού και 

την I. Λαϊνόπουλος.

4.1.5 HELLENIC CATERING
Η Hellenic Catering ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στη Βιομηχανική 

Περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σίνδο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 
μεγαλύτερες βιομηχανίες του κλάδου. Στην Παλλήνη της Αττικής λειτουργεί 
ένα κέντρο αποθήκευσης και διανομής. Απασχολεί 230 άτομα και το 1999 
πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 17,89 δις. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη 

κατά ISO 9001, ISO 14001 και HACCP.
Η GOODY’S Α.Ε. ελέγχει το 98,46% των μετοχών της και αποτελεί τον 

κύριο, αλλά όχι το μοναδικό πελάτη της. Άλλοι πελάτες της είναι αλυσίδες



supermarkets, ναυτιλιακές εταιρίες και ένα δίκτυο περίπου είκοσι 
χονδρεμπόρων ανά την Ελλάδα.

4.1.6 Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
yyy1 ίτ ■'wr~wn'\ Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1922 στην Αθήνα και

διαθέτει άλλα τρία εργοστάσια: στην Θεσσαλονίκη, το Βόλο και τα 
Οινόφυτα. Απασχολεί περίπου 1000 άτομα και πραγματοποίησε το 1999 
πουλήσεις αξίας 21,63 δις. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη για το ISO 9002 
και το HACCP που εφαρμόζει.
Η εταιρία στηρίζει την πορεία της σε νέες πρωτοποριακές προτάσεις, 

που βασίζονται στην παρακολούθηση των τάσεων της εκάστοτε εποχής και 
την υιοθέτηση των εξελίξεων σε κάθε τομέα. Από το 1980 έχει διευρύνει τη 
γκάμα των προϊόντων της πέρα από τα μπισκότα και στους τομείς της 
αρτοβιομηχανίας, της βιομηχανικής αρτοζαχαροπλαστικής και των σνακ.

4.1.7 TITAN

V ·:

Ο TITAN ιδρύθηκε το 1902 στην και αποτελεί σήμερα μία από τις 
κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες.

Ο TITAN είναι πλέον ένας πολυεθνικός όμιλος με τέσσερα εργοστάσια 
στην Ελλάδα (Ελευσίνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Καμάρι Βοιωτίας) και από 
ένα εργοστάσιο στις Η.Π.Α., τη Βουλγαρία, τα Σκόπια και την Αίγυπτο. Οι 
ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου TITAN το 1999 ανήλθαν σε 190,15 δις. Η 
εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14001.Εκτός του τσιμέντου, η εταιρία 
παράγει και διαθέτει έτοιμο σκυρόδεμα και αδρανή, ενώ έχει λάβει ευρωπαϊκό 
βραβείο ως εταιρία υπόδειγμα για την υγεία στους χώρους εργασίας της.
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4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4.2.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να 

διευκολύνεται η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
(Διεύθυνσης Ανάπτυξης Λιπασμάτων), καθώς τα δύο τμήματα αυτά είναι 
τοποθετημένα στον ίδιο όροφο του ίδιου κτιρίου.

Μερικές φορές πραγματοποιούνται αορίστου χρόνου μετακινήσεις 
στελεχών μεταξύ του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, χωρίς όμως 
αν έχει προηγηθεί κάποιος συγκεκριμένος σχεδιασμός καριέρας.

Στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων συμμετέχουν, τόσο στελέχη 
με μικτές καριέρες στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα και Ανάπτυξη, όσο και 

στελέχη με αντίστοιχες μικτές σπουδές.
Στα στελέχη του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, που 

συνεργάζονται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων δεν παρέχονται 
κοινά υλικά κίνητρα.

Η εταιρία δεν εφαρμόζει κάποια επίσημη καταγεγραμμένη διαδικασία 
σχεδιασμού νέων ή τροποποίησης υπαρχόντων προϊόντων.

Από τα καταγεγραμμένα από τη βιβλιογραφία στον πίνακα της ερώτησης 
6 της δομημένης συνέντευξης, η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων 
εφαρμόζει τα οκτώ στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα 
οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 1 μαζί με το τμήμα της επιχείρησης, το 
οποίο είναι αρμόδιο για καθένα από αυτά.

Πίνακας 1
Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ

1 Έρευνα αγοράς Μάρκετινγκ, Έρευνα και Ανάπτυξη, Πωλήσεις

2 Προέλεγχος ιδεών Μάρκετινγκ, Έρευνα και Ανάπτυξη, Πωλήσεις

3 Αξιολόγηση ιδεών Μάρκετινγκ, Έρευνα και Ανάπτυξη, Πωλήσεις

4 Αρχική οικ. ανάλυση Οικονομική Διεύθυνση, τμήμα κοστολόγησης

5 Ανάπτυξη προϊόντος Έρευνα και Ανάπτυξη

6 Τεστ Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ

7 Κύρια οικ. ανάλυση Μάρκετινγκ

8 Λανσάρισμα Μάρκετινγκ
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Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων η εταιρία εφαρμόζει 
κύρια την οργανωσιακή δομή του project management, αλλά και αυτή του 
product management. Οι οργανωσιακές μορφές, που ακολουθούνται δεν 
διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τον τύπο της εισαγόμενης 

καινοτομίας.
Τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων διευθύνουν από κοινού ο 

Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Ανάπτυξης Λιπασμάτων), και 

ο Υπεύθυνος Μάρκετινγκ.
Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 

πραγματοποιείται με συναντήσεις (meetings) και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα 
άτυπη, ενώ η λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων 
επιτελείται με σχεδόν πλήρως αποκεντρωμένο τρόπο.

Δεν εφαρμόζεται κάποια μέθοδος επίσημης επικοινωνίας των τμημάτων 
Μάρκετινγκ και Έρευνας και Ανάπτυξης στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων.

Οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του Μάρκετινγκ και της Έρευνας 
και Ανάπτυξης στη λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων είναι σαφείς και γενικά αποδεκτές, ενώ η σχέση που συνδέει τα 
δύο τμήματα είναι αρμονική.

Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων καταγράφεται κάποιο σχέδιο δράσης, 
το οποίο συμπεριλαμβάνει: καθήκον, υπεύθυνο εκτέλεσης και ημερομηνία 
εκτέλεσης.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
πραγματοποιείται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, κατά κανόνα μεταξύ 
στελεχών των δύο αυτών τμημάτων.

Τόσο το Μάρκετινγκ, όσο και η Έρευνα και Ανάπτυξη ενημερώνονται για 
την τελική εμπορική επιτυχία ή αποτυχία του νέου προϊόντος, στου οποίου 
την ανάπτυξη συμμετείχαν.

4.2.2 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΈ.
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι αδιαμφισβήτη ηγέτιδα της ελληνικής αγοράς 

της μπίρας. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης βρίσκεται στην Ολλανδία και η 
Διεύθυνση Μάρκετινγκ στην Αθήνα, ενώ στο εργοστάσιο της στην 

Θεσσαλονίκη, το τοπικό τμήμα Μάρκετινγκ συνεργάζεται ουσιαστικά

52



περισσότερο με τη Διεύθυνση Παραγωγής για την ανάπτυξη νέων 
συσκευασιών ή την τροποποίηση της ετικέτας της παραγόμενης μπίρας.

Δεν πραγματοποιούνται ποτέ μετακινήσεις στελεχών μεταξύ του 
Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη, ούτε παρέχονται κοινά υλικά 
κίνητρα στα στελέχη του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, που 
συνεργάζονται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων συμμετέχουν στελέχη με 
μικτές καριέρες στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα και Ανάπτυξη. Η εταιρία δεν 
εφαρμόζει κάποια επίσημη καταγεγραμμένη διαδικασία σχεδιασμού νέων ή 
τροποποίησης υπαρχόντων προϊόντων.

Από τα καταγεγραμμένα από τη βιβλιογραφία στον πίνακα της ερώτησης 

6 της δομημένης συνέντευξης, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εφαρμόζει τα πέντε 
στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα οποία παρουσιάζονται 
στον πίνακα 2 μαζί με το τμήμα της επιχείρησης, το οποίο είναι αρμόδιο για 
καθένα από αυτά.

Πίνακας 2
Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ

1 Έρευνα αγοράς Μάρκετινγκ

2 Προέλεγχος ιδεών Μάρκετινγκ

3 Ανάπτυξη προϊόντος Μάρκετινγκ, Παραγωγή

4 Έλεγχος πρωτοτύπου Μάρκετινγκ, Έλεγχος Ποιότητας

5 Λανσάρισμα Μάρκετινγκ

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων η εταιρία εφαρμόζει 
κύρια την οργανωσιακή δομή του product management. Οι οργανωσιακές 
μορφές, που ακολουθούνται δεν διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα 
και τον τύπο της εισαγόμενης καινοτομίας.

Τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων διευθύνουν από κοινού ο 
Διευθυντής Μάρκετινγκ.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
πραγματοποιείται με συναντήσεις (meetings), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 

επίσημη διανομή εγγράφων και χαρακτηρίζεται ως αρκετά τυπική. Η λήψη
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αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων επιτελείται με έναν 
τρόπο ούτε συγκεντρωμένο, αλλά ούτε και αποκεντρωμένο.

Δεν εφαρμόζεται κάποια μέθοδος επίσημης επικοινωνίας των τμημάτων 
Μάρκετινγκ και Έρευνας και Ανάπτυξης στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων.

Δεν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, ότι οι αρμοδιότητες και οι 
υπευθυνότητες του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης στη λήψη 
αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι σαφείς, ενώ η 
σχέση που συνδέει τα δύο τμήματα περιλαμβάνει συχνά κάποιες διαφωνίες.

Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων καταγράφεται κάποιο σχέδιο δράσης, 
το οποίο συμπεριλαμβάνει: καθήκον, υπεύθυνο εκτέλεσης και ημερομηνία 
εκτέλεσης.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα, τόσο μεταξύ διευθυντών, όσο και 
μεταξύ στελεχών των δύο αυτών τμημάτων.

Το Μάρκετινγκ και η Έρευνα και Ανάπτυξη ενημερώνονται για την τελική 
εμπορική επιτυχία ή αποτυχία του νέου προϊόντος, στου οποίου την 
ανάπτυξη συμμετείχαν.

4.2.3 ΜΕΒΓΑΛ
Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να 

διευκολύνεται η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη, 
καθώς τα δύο τμήματα αυτά είναι τοποθετημένα στο ίδιο κτίριο.

Ποτέ δεν πραγματοποιούνται μετακινήσεις στελεχών μεταξύ του 
Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων δεν συμμετέχουν στελέχη με 
μικτές καριέρες στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα και Ανάπτυξη, ούτε στελέχη 
με αντίστοιχες μικτές σπουδές.

Στα στελέχη του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, που 

συνεργάζονται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων δεν παρέχονται 
κοινά υλικά κίνητρα.

Η εταιρία εφαρμόζει επίσημη καταγεγραμμένη διαδικασία σχεδιασμού 
νέων και τροποποίησης υπαρχόντων προϊόντων, σύμφωνα με τις αρχές του 
συστήματος ποιότητας ISO 9001.
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Από τα καταγεγραμμένα από τη βιβλιογραφία στον πίνακα της ερώτησης 
6 της δομημένης συνέντευξης, η ΜΕΒΓΑΛ εφαρμόζει όλα τα στάδια της 
διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα οποία παρουσιάζονται στον 
πίνακα 3 μαζί με το τμήμα της επιχείρησης, το οποίο είναι αρμόδιο για καθένα 

από αυτά.

Πίνακας 3

Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ

1 Έρευνα αγοράς Μάρκετινγκ

2 Προέλεγχος ιδεών Επιτροπή σχεδιασμού νέων προϊόντων

3 Αξιολόγηση ιδεών Επιτροπή σχεδιασμού νέων προϊόντων

4 Αρχική οικ. ανάλυση Μάρκετινγκ, τμήμα κοστολόγησης

5 Ανάπτυξη προϊόντος Έρευνα και Ανάπτυξη

6 Έλεγχος πρωτοτύπου Έλεγχος ποιότητας, Οργανοληπτικός έλεγχος

7 Τεστ Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ

8 Κύρια οικ. ανάλυση Μάρκετινγκ, τμήμα κοστολόγησης

9 Λανσάρισμα Μάρκετινγκ

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων η εταιρία εφαρμόζει 
κύρια την οργανωσιακή δομή του project management. Στην επιτροπή 
σχεδιασμού νέων προϊόντων, η οποία συνεδριάζει δύο φορές ετήσια, 
συμμετέχει η Έρευνα και Ανάπτυξη, το Μάρκετινγκ, οι Πωλήσεις, ο 
διευθυντής του εργοστασίου και ο γενικός διευθυντής της εταιρίας. Οι 
οργανωσιακές μορφές, που ακολουθούνται δεν διαφέρουν ανάλογα με την 
πολυπλοκότητα και τον τύπο της εισαγόμενης καινοτομίας.

Τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων διευθύνει ο Διευθυντής 
Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
πραγματοποιείται με συναντήσεις (meetings) και επίσημη διανομή εγγράφων 
και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα τυπική, ενώ η λήψη αποφάσεων στη 

διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων επιτελείται με μάλλον αποκεντρωμένο 
τρόπο.
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Από τις μεθόδους επίσημης επικοινωνίας των τμημάτων Μάρκετινγκ και 
Έρευνας και Ανάπτυξης, εφαρμόζεται ουσιαστικά η διαδικασία φάσης- 
ανασκόπησης (phase-review) στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του Μάρκετινγκ και της Έρευνας 
και Ανάπτυξης στη λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων είναι σαφείς και γενικά αποδεκτές, ενώ η σχέση που συνδέει τα 
δύο τμήματα είναι αρμονική.

Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων καταγράφεται κάποιο σχέδιο δράσης, 
το οποίο συμπεριλαμβάνει: καθήκον, υπεύθυνο εκτέλεσης και ημερομηνία 
εκτέλεσης.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
πραγματοποιείται πολλές φορές την ημέρα, τόσο μεταξύ διευθυντών, όσο και 
μεταξύ στελεχών των δύο αυτών τμημάτων.

Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση (feedback) στο Μάρκετινγκ και την 
Έρευνα και Ανάπτυξη για την τελική εμπορική επιτυχία ή αποτυχία του νέου 
προϊόντος, στου οποίου την ανάπτυξη συμμετείχαν.

4.2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕ (ΕΛΒΟ)
Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να 

διευκολύνεται κάπως η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και 
Ανάπτυξη, καθώς τα δύο τμήματα αυτά είναι τοποθετημένα σε διαφορετικές 
εγκαταστάσεις της ίδιας περιοχής.

Ποτέ δεν πραγματοποιούνται μετακινήσεις στελεχών μεταξύ του 
Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων δεν συμμετέχουν στελέχη με 
μικτές καριέρες στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα και Ανάπτυξη, ούτε στελέχη 
με αντίστοιχες μικτές σπουδές.

Στα στελέχη του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, που 
συνεργάζονται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων δεν παρέχονται 
κοινά υλικά κίνητρα.

Η εταιρία εφαρμόζει επίσημη καταγεγραμμένη διαδικασία σχεδιασμού 

νέων και τροποποίησης υπαρχόντων προϊόντων, καθώς βρίσκεται στη 
διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ποιότητας 
ISO 9001.
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Από τα καταγεγραμμένα από τη βιβλιογραφία στον πίνακα της ερώτησης 
6 της δομημένης συνέντευξης, η ΕΛΒΟ εφαρμόζει όλα τα στάδια της 
διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα οποία παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4 μαζί με το τμήμα της επιχείρησης, το οποίο είναι αρμόδιο για καθένα 
από αυτά. Σημειώνεται πάντως, ότι τα στάδια 7 και 8 πραγματοποιούνται με 
διαφορετική σειρά από εκείνη που αναφέρεται στη βιβλιογραφία.

Πίνακας 4
Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ

1 Έρευνα αγοράς Μάρκετινγκ

2 Προέλεγχος ιδεών Μάρκετινγκ

3 Αξιολόγηση ιδεών Διοίκηση

4 Αρχική οικ. ανάλυση Διοίκηση

5 Ανάπτυξη προϊόντος Έρευνα και Ανάπτυξη

6 Έλεγχος πρωτοτύπου Έλεγχος ποιότητας, Έρευνα και Ανάπτυξη

7 Κύρια οικ. ανάλυση Οικονομική Διεύθυνση

8 Τεστ Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ

9 Λανσάρισμα Μάρκετινγκ

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων η εταιρία εφαρμόζει 
κύρια την οργανωσιακή δομή του project management. Στην επιτροπή 
σχεδιασμού νέων προϊόντων, συμμετέχει η Διεύθυνση Ανάπτυξης (Έρευνα 
και Ανάπτυξη), η Εμπορική Διεύθυνση (Μάρκετινγκ), η Διεύθυνση Διαχείρισης 
Έργων και η Διοίκηση της εταιρίας. Οι οργανωσιακές μορφές, που 
ακολουθούνται δεν διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τον τύπο 
της εισαγόμενης καινοτομίας.

Τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων διευθύνει η Γενική Τεχνική 
Διεύθυνση.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 

πραγματοποιείται τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με συναντήσεις 
(meetings) και με επίσημη διανομή εγγράφων. Χαρακτηρίζεται ούτε ιδιαίτερα 
τυπική ούτε ιδιαίτερα άτυπη, ενώ η λήψη αποφάσεων στη διαδικασία 

ανάπτυξης νέων προϊόντων επιτελείται με μάλλον συγκεντρωμένο τρόπο.
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Από τις μεθόδους επίσημης επικοινωνίας των τμημάτων Μάρκετινγκ και 
Έρευνας και Ανάπτυξης δεν εφαρμόζεται καμμία.

Οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του Μάρκετινγκ και της Έρευνας 
και Ανάπτυξης στη λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων είναι σαφείς και γενικά αποδεκτές, ενώ η σχέση που συνδέει τα 
δύο τμήματα είναι αρμονική.

Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων συνήθως δεν καταγράφεται κάποιο 
σχέδιο δράσης, το οποίο να συμπεριλαμβάνει: καθήκον, υπεύθυνο εκτέλεσης 
και ημερομηνία εκτέλεσης.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
πραγματοποιείται συνήθως μία φορά την ημέρα, τόσο μεταξύ διευθυντών, 
όσο και μεταξύ στελεχών των δύο αυτών τμημάτων.

Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση (feedback) στο Μάρκετινγκ και την 
Έρευνα και Ανάπτυξη για την τελική εμπορική επιτυχία ή αποτυχία του νέου 
προϊόντος, στου οποίου την ανάπτυξη συμμετείχαν.

4.2.5 HELLENIC CATERING
Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να 

διευκολύνεται η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη, 

καθώς τα δύο τμήματα αυτά είναι τοποθετημένα στον ίδιο όροφο του ίδιου 
κτιρίου.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα μετακινήσεις στελεχών μεταξύ του 
Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, αλλά και τα δύο τμήματα δεν 
έχουν περισσότερο από έναν χρόνο που λειτουργούν.

Στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων δεν συμμετέχουν στελέχη με 
μικτές καριέρες στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα και Ανάπτυξη, ούτε στελέχη 
με αντίστοιχες μικτές σπουδές.

Στα στελέχη του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, που 
συνεργάζονται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων δεν παρέχονται 
κοινά υλικά κίνητρα.

Η εταιρία εφαρμόζει επίσημη καταγεγραμμένη διαδικασία σχεδιασμού 

νέων και τροποποίησης υπαρχόντων προϊόντων, καθώς λειτουργεί σύμφωνα 

με τις αρχές του συστήματος ποιότητας ISO 9001.
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Από τα καταγεγραμμένα από τη βιβλιογραφία στον πίνακα της ερώτησης 
6 της δομημένης συνέντευξης, η Hellenic Catering εφαρμόζει τα έξι στάδια της 
διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα οποία παρουσιάζονται στον 
πίνακα 5 μαζί με το τμήμα της επιχείρησης, το οποίο είναι αρμόδιο για καθένα 
από αυτά.

Πίνακας 5

Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ

1. Έρευνα αγοράς Μάρκετινγκ

2. Αξιολόγηση ιδεών Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Διεύθυνση Παραγωγής

3. Αρχική οικ. ανάλυση Οικονομική Διεύθυνση
4. Ανάπτυξη προϊόντος Έρευνα και Ανάπτυξη, Διεύθυνση Παραγωγής

5. Έλεγχος πρωτοτύπου Έλεγχος ποιότητας, Ομάδα (panel)

εξωτερικών ή εσωτερικών δοκιμαστών

6. Λανσάρισμα Μάρκετινγκ

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων η μητρική εταιρία 
Goody’s εφαρμόζει την οργανωσιακή δομή του project management. Στην 
Hellenic Catering συνεδριάζει η επιτροπή σχεδιασμού νέων προϊόντων, στην 
οποία συμμετέχει η Έρευνα και Ανάπτυξη, η Διεύθυνση Πωλήσεων και το 

Μάρκετινγκ. Οι οργανωσιακές μορφές, που ακολουθούνται δεν διαφέρουν 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τον τύπο της εισαγόμενης καινοτομίας.

Τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων διευθύνει η Διεύθυνση της 
Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
πραγματοποιείται τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με συναντήσεις 
(meetings) και με επίσημη διανομή εγγράφων. Χαρακτηρίζεται ως αρκετά 
τυπική, ενώ η λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων 
επιτελείται με μάλλον συγκεντρωμένο τρόπο.

Από τις μεθόδους επίσημης επικοινωνίας των τμημάτων Μάρκετινγκ και 
Έρευνας και Ανάπτυξης δεν εφαρμόζεται καμία.

Οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του Μάρκετινγκ και της Έρευνας 
και Ανάπτυξης στη λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων
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προϊόντων δεν είναι ακόμα αποσαφηνισμένες, καθώς βρίσκονται σε φάση 
ανάπτυξης, παρ’όλ’αυτά η σχέση που συνδέει τα δύο τμήματα είναι άριστη.

Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων καταγράφεται κάποιο σχέδιο δράσης, 
το οποίο συμπεριλαμβάνει: καθήκον, υπεύθυνο εκτέλεσης και ημερομηνία 
εκτέλεσης.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 
πραγματοποιείται συνήθως δύο με τρεις φορές την εβδομάδα μεταξύ των 
υπευθύνων των δύο αυτών τμημάτων.

Υπάρχει ενημέρωση (feedback), τόσο στο Μάρκετινγκ, όσο και την 
Έρευνα και Ανάπτυξη για την τελική εμπορική επιτυχία ή αποτυχία του νέου 
προϊόντος, στου οποίου την ανάπτυξη συμμετείχαν.

4.2.6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε.
Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να 

διευκολύνεται η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη, 

καθώς τα δύο τμήματα αυτά είναι τοποθετημένα στο ίδιο κτίριο.
Συχνά πραγματοποιούνται ορισμένου χρόνου μετακινήσεις στελεχών 

μεταξύ του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, ενώ στη διαδικασία 
ανάπτυξης νέων προϊόντων συμμετέχουν στελέχη με μικτές σπουδές στο 
Μάρκετινγκ και την Έρευνα και Ανάπτυξη, αλλά όχι και στελέχη με αντίστοιχες 
μικτές καριέρες.

Στα στελέχη του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, που 
συνεργάζονται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων παρέχονται κοινά 
υλικά κίνητρα με τη μορφή χρηματικών επιδομάτων (bonus).

Η εταιρία εφαρμόζει επίσημη καταγεγραμμένη διαδικασία σχεδιασμού 
νέων και τροποποίησης υπαρχόντων προϊόντων, καθώς λειτουργεί σύμφωνα 
με τις αρχές του συστήματος ποιότητας ISO 9001, αν και προς το παρόν είναι 
πιστοποιημένη μόνο κατά ISO 9002.

Από τα καταγεγραμμένα από τη βιβλιογραφία στον πίνακα της ερώτησης 
6 της δομημένης συνέντευξης, η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εφαρμόζει και τα 

εννιά στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα οποία 
παρουσιάζονται στον πίνακα 6 μαζί με το τμήμα της επιχείρησης, το οποίο 

είναι αρμόδιο για καθένα από αυτά.
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Πίνακας 6
Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ

1 Έρευνα αγοράς εξωτερικοί συνεργάτες

2 Προέλεγχος ιδεών Μάρκετινγκ, Έρευνα και Ανάπτυξη

3 Αξιολόγηση ιδεών Μάρκετινγκ, Έρευνα και Ανάπτυξη

4 Αρχική οικ. ανάλυση τμήμα κοστολόγησης

5 Ανάπτυξη προϊόντος Έρευνα και Ανάπτυξη

6 Έλεγχος πρωτοτύπου Δντής εργοστασίου, Έρευνα και Ανάπτυξη

7 Τεστ Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ

8 Κύρια οικ. ανάλυση τμήμα προϋπολογισμών

9 Λανσάρισμα Πωλήσεις

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων η εταιρία εφαρμόζει την 

οργανωσιακή δομή των μητρών (matrix), κατά την οποία τα επιμέρους 

εμπλεκόμενα στελέχη αναφέρονται τόσο στο Διευθυντή του τμήματός τους, 

όσο και στον project leader.

Οι οργανωσιακές μορφές, που ακολουθούνται δεν διαφέρουν ανάλογα 

με την πολυπλοκότητα και τον τύπο της εισαγόμενης καινοτομίας.

Τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων διευθύνει η Διεύθυνση της 

Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 

πραγματοποιείται τηλεφωνικά, με συναντήσεις (oieetings) και με επίσημη 

διανομή εγγράφων. Χαρακτηρίζεται ως ούτε ιδιαίτερα τυπική, ούτε ιδιαίτερα 

άτυπη, ενώ η λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων 

επιτελείται με μάλλον συγκεντρωμένο τρόπο.

Από τις μεθόδους επίσημης επικοινωνίας των τμημάτων Μάρκετινγκ και 

Έρευνας και Ανάπτυξης δεν εφαρμόζεται καμία.

Οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του Μάρκετινγκ και της Έρευνας 

και Ανάπτυξης στη λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 

προϊόντων δεν είναι ακόμα αποσαφηνισμένες, παρ’όλ’αυτά η σχέση που 

συνδέει τα δύο τμήματα είναι αρμονική.
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Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων καταγράφεται κάποιο σχέδιο δράσης, 

το οποίο συμπεριλαμβάνει: καθήκον, υπεύθυνο εκτέλεσης και ημερομηνία 

εκτέλεσης.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 

πραγματοποιείται συνήθως δύο με τρεις φορές την εβδομάδα μεταξύ των 

διευθυντών των δύο αυτών τμημάτων.

Υπάρχει ενημέρωση (feedback), τόσο στο Μάρκετινγκ, όσο και την 

Έρευνα και Ανάπτυξη για την τελική εμπορική επιτυχία ή αποτυχία του νέου 

προϊόντος, στου οποίου την ανάπτυξη συμμετείχαν.

4.2.7 TITAN

Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να 

διευκολύνεται σχετικά η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και 

Ανάπτυξη, καθώς τα δύο τμήματα αυτά είναι τοποθετημένα σε διαφορετικές 

εγκαταστάσεις, αλλά στην ίδια περιοχή.

Μερικές φορές έχουν πραγματοποιηθεί μετακινήσεις στελεχών μεταξύ 

του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, ενώ στη διαδικασία 

ανάπτυξης νέων προϊόντων συμμετέχουν στελέχη με μικτές σπουδές στο 

Μάρκετινγκ και την Έρευνα και Ανάπτυξη, αλλά όχι στελέχη με αντίστοιχες 

μικτές καριέρες.

Στα στελέχη του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης, που 

συνεργάζονται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων δεν παρέχονται 

κοινά υλικά κίνητρα.

Η εταιρία εφαρμόζει επίσημη καταγεγραμμένη διαδικασία σχεδιασμού 

νέων και τροποποίησης υπαρχόντων προϊόντων, αν και δεν είναι 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

Από τα καταγεγραμμένα από τη βιβλιογραφία στον πίνακα της ερώτησης 

6 της δομημένης συνέντευξης, ο TITAN εφαρμόζει οκτώ από τα εννιά στάδια 

της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, τα οποία παρουσιάζονται στον 

πίνακα 7 μαζί με το τμήμα της επιχείρησης, το οποίο είναι αρμόδιο για καθένα 

από αυτά.
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Πίνακας 7
Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ

1 Έρευνα αγοράς Μάρκετινγκ

2 Προέλεγχος ιδεών Μάρκετινγκ

3 Αξιολόγηση ιδεών Μάρκετινγκ

4 Αρχική οικ. ανάλυση Οικονομική υπηρεσία

5 Ανάπτυξη προϊόντος Έρευνα και Ανάπτυξη

6 Έλεγχος πρωτοτύπου Έρευνα και Ανάπτυξη

7 Κύρια οικ. ανάλυση Οικονομική υπηρεσία

8 Λανσάρισμα Μάρκετινγκ

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων η εταιρία Goody’s την 

οργανωσιακή δομή του project management.

Οι οργανωσιακές μορφές, που ακολουθούνται δεν διαφέρουν ανάλογα 

με την πολυπλοκότητα και τον τύπο της εισαγόμενης καινοτομίας.

Τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων διευθύνει η Διεύθυνση της 

Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 

πραγματοποιείται κύρια με συναντήσεις (meetings). Χαρακτηρίζεται μάλλον 

ως τυπική, ενώ η λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 

προϊόντων επιτελείται με μάλλον συγκεντρωμένο τρόπο.

Από τις μεθόδους επίσημης επικοινωνίας των τμημάτων Μάρκετινγκ και 

Έρευνας και Ανάπτυξης εφαρμόζεται ουσιαστικά η διαδικασία φάσης- 

ανασκόπησης (phase-review) στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του Μάρκετινγκ και της Έρευνας 

και Ανάπτυξης στη λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 

προϊόντων είναι σαφείς και γενικά αποδεκτές, ενώ η σχέση που συνδέει τα 

δύο τμήματα είναι καθαρά συναδελφική.

Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων καταγράφεται κάποιο σχέδιο δράσης, 

το οποίο συμπεριλαμβάνει: καθήκον, υπεύθυνο εκτέλεσης και ημερομηνία 

εκτέλεσης.
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Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Έρευνα και Ανάπτυξη 

πραγματοποιείται συνήθως κάθε μέρα μεταξύ των στελεχών των δύο αυτών 

τμημάτων.

Υπάρχει ενημέρωση (feedback), τόσο στο Μάρκετινγκ, όσο και την 

Έρευνα και Ανάπτυξη για την τελική εμπορική επιτυχία ή αποτυχία του νέου 

προϊόντος, στου οποίου την ανάπτυξη συμμετείχαν.
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4.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις στα 

επιμέρους μόνο ερωτήματα της έρευνας, όπως αυτά είχαν δηλωθεί στο 1° 

κεφάλαιο. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις σε 

όλα τα ερωτήματα της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Στις περισσότερες επιχειρήσεις τα δύο τμήματα στεγάζονται είτε σε 

άλλο κτίριο, είτε σε άλλο όροφο του ίδιου κτιρίου. Επομένως οι φυσικές 

εγκαταστάσεις δεν είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να διευκολύνεται η 

επικοινωνία της Ε & Α με το Μάρκετινγκ. Κατά κανόνα δεν 

πραγματοποιούνται ορισμένου χρόνου μετακινήσεις στελεχών μεταξύ της Ε & 

Α και του Μάρκετινγκ.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης 

νέων προϊόντων στελέχη με μικτές καριέρες ή σπουδές. Δεν εφαρμόζεται 

γενικά σύστημα κοινών αμοιβών (bonus) στα στελέχη του Μάρκετινγκ και 

εκείνα της Ε & Α, τα οποία συνεργάζονται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 

προϊόντων.

Οι οργανωσιακές δομές, που κύρια εφαρμόζονται στη διαδικασία 

ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι η διαχείριση έργων (project management) 

και η επιτροπή σχεδιασμού νέων προϊόντων.

Οι επίσημες διοικητικές διαδικασίες ολοκλήρωσης στη διαδικασία 

ανάπτυξης νέων προϊόντων γενικά δεν εφαρμόζονται, αλλά ούτε και είναι 

γνωστές. Η δημιουργία δυαδικών σχέσεων ανάμεσα σε στελέχη των δύο 

τμημάτων δεν ευνοείται από την ανώτατη διοίκηση.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις υπάρχει ξεκάθαρη συμφωνία των δύο 

τμημάτων για τις υπευθυνότητες, τα καθήκοντα και τις δικαιοδοσίες στη 

διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν κάποια επίσημη 

καταγεγραμμένη διαδικασία σχεδιασμού νέων προϊόντων ή τροποποίησης 

υπαρχόντων προϊόντων. Στην πλειοψηφία τους εφαρμόζουν σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας, που διέπεται από τις αρχές της σειράς προτύπων 

ISO 9000, ενώ είτε είναι ήδη πιστοποιημένες είτε βρίσκονται στη διαδικασία 

πιστοποίησης από κάποιον οργανισμό.

Η έρευνα αγοράς διεξάγεται στις περισσότερες επιχειρήσεις από το 

τμήμα Μάρκετινγκ της επιχείρησης. Στο στάδιο του προελέγχου των ιδεών,
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εκτός από το τμήμα Μάρκετινγκ, σε κάποιες επιχειρήσεις συμμετέχει και το 

τμήμα πωλήσεων, η Ε & Α ή ακόμα και η Γενική Διεύθυνση της επιχείρησης.

Στο στάδιο της αξιολόγησης των ιδεών, εκτός από το τμήμα 

Μάρκετινγκ, σε κάποιες επιχειρήσεις συμμετέχει και το τμήμα πωλήσεων, η Ε 

& Α, η Διοίκηση, η Διεύθυνση Παραγωγής ή ακόμα και η Γενική Διεύθυνση της 

επιχείρησης.

Στο στάδιο της αρχικής οικονομικής ανάλυσης συμμετέχει κύρια η 

οικονομική Διεύθυνση και το τμήμα κοστολόγησης της κάθε επιχείρησης. Το 

στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος είναι κύρια καθήκον της Ε & Α, ενώ ο 

έλεγχος του πρωτοτύπου διεξάγεται κύρια από το τμήμα Ελέγχου Ποιότητας.

Το τεστ Μάρκετινγκ συχνά δεν διεξάγεται στις επιχειρήσεις, που 

παράγουν βιομηχανικά προϊόντα, ενώ στις επιχειρήσεις, που παράγουν 

καταναλωτικά προϊόντα διεξάγεται και εκτελείται με την ευθύνη του τμήματος 

Μάρκετινγκ.

Η κύρια οικονομική ανάλυση, όπου διεξάγεται, διεκπεραιώνεται από 

την οικονομική Διεύθυνση της κάθε επιχείρησης. Το λανσάρισμα του νέου 

προϊόντος εκτελείται στις περισσότερες επιχειρήσεις με την ευθύνη του 

τμήματος Μάρκετινγκ.

Σε καμία επιχείρηση δεν εφαρμόζονται διαφορετικές οργανωσιακές 

δομές ανάλογα με την πολυπλοκότητα της εισαγόμενης καινοτομίας. Στις 

περισσότερες επιχειρήσεις τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων 

διευθύνει ο Διευθυντής της Ε & Α.

Η επικοινωνία του Μάρκετινγκ με την Ε & Α χαρακτηρίζεται στις 

περισσότερες επιχειρήσεις ως τυπική ή ως μέσα τυπική, ενώ η λήψη 
αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων χαρακτηρίζεται ως 

συγκεντρωμένη.
Οι συνηθέστεροι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ του Μάρκετινγκ και της Ε 

& Α στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι οι συναντήσεις 

(meetings), η επίσημη διανομή εγγράφων και οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Η 

σχέση Μάρκετινγκ και Ε & Α χαρακτηρίζεται από τις περισσότερες 

επιχειρήσεις ως αρμονική.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις καταγράφεται κάποιο σχέδιο δράσης 

(action plan) για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, το οποίο περιλαμβάνει: 

καθήκον, υπεύθυνο εκτέλεσης και ημερομηνία.
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Στις περισσότερες επιχειρήσεις η επικοινωνία μεταξύ Μάρκετινγκ και Ε 

& Α λαμβάνει χώρα 2-3 φορές την εβδομάδα ή και συχνότερα και συμβαίνει, 

τόσο μεταξύ των διευθυντών, όσο και μεταξύ των στελεχών των τμημάτων 

αυτών.

Κατά κανόνα υπάρχει ενημέρωση (feedback) στα επιμέρους τμήματα 

για την τελική εμπορική επιτυχία ή αποτυχία του νέου προϊόντος, στου οποίου 

την ανάπτυξη συμμετείχαν.

Οι διαφορές, που διαφαίνονται μεταξύ επιχειρήσεων, που παράγουν 

καταναλωτικά και εκείνων που παράγουν βιομηχανικά αγαθά είναι οι 

παρακάτω:

1. Οι επιχειρήσεις, που παράγουν καταναλωτικά αγαθά έχουν πιο 

συχνά τα τμήματα Ε & Α και Μάρκετινγκ στεγασμένα στο ίδιο κτίριο, ενώ 

εκείνες, που παράγουν βιομηχανικά αγαθά έχουν πιο συχνά τα τμήματα 

Έρευνας και Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ στεγασμένα απλά στην ίδια περιοχή.

2. Αντίθετα με τις επιχειρήσεις, που παράγουν βιομηχανικά αγαθά, 

όπου μερικές φορές λαμβάνουν χώρα ορισμένου χρόνου μετακινήσεις 

στελεχών μεταξύ της Ε & Α και του Μάρκετινγκ, κάτι ανάλογο πολύ σπάνια 

παρατηρείται στις επιχειρήσεις, που παράγουν καταναλωτικά αγαθά.

3. Στις επιχειρήσεις, που παράγουν καταναλωτικά αγαθά, η 

επικοινωνία μεταξύ της Ε & Α και του Μάρκετινγκ χαρακτηρίζεται περισσότερο 

τυπική και η λήψη αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων 

περισσότερο συγκεντρωμένη.

4. Στις επιχειρήσεις, που παράγουν βιομηχανικά αγαθά, έχει 

επιτευχθεί συνήθως ξεκάθαρη συμφωνία των δύο τμημάτων για τις 
υπευθυνότητες, τα καθήκοντα και τις δικαιοδοσίες στη διαδικασία ανάπτυξης 

νέων προϊόντων. Αντίθετα με ό,τι παρατηρείται στις επιχειρήσεις, που 

παράγουν καταναλωτικά αγαθά.

5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Από τους προαναφερθέντες στο 1° κεφάλαιο (1.3) έξι τρόπους 

επίτευξης της ολοκλήρωσης του Μάρκετινγκ με την Ε & Α εξετάστηκε η 

εφαρμογή των πέντε. Παραλείφθηκε σκόπιμα η εξέταση των άτυπων 

κοινωνικών συστημάτων, λόγω της υποκειμενικότητας και των ιδιαίτερων
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δυσκολιών που εμπερικλείει. Ακολουθούν οι προτάσεις εφαρμογής για τους 

υπόλοιπους πέντε τρόπους, βάσει των συμπερασμάτων που προηγήθηκαν.
1. Δεν έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την φυσική εγγύτητα του 

τμήματος Μάρκετινγκ με εκείνο της Ε & Α, ώστε να διευκολύνεται αλλά και να 

προκαλείται (ακόμα και κατόπιν τυχαίων συναντήσεων) η επικοινωνία και η 

συνεργασία των τμημάτων αυτών. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα 

τμήματα στεγάζονταν στο ίδιο κτίριο ή ακόμα και στον ίδιο όροφο, πολύ συχνά 

η τοποθέτησή τους εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς και κρίνεται λίγο ή πολύ 

τυχαία. Υπάρχει κατά συνέπεια η δυνατότητα της βελτίωσης των ελληνικών 

επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν, ακόμα και με απλές μετακινήσεις και 

ανακατατάξεις.

2. Οι σπάνιες μετακινήσεις στελεχών, που λαμβάνουν χώρα μεταξύ της 

Ε & Α και του Μάρκετινγκ δεν επιτελούνται κατά κανόνα στα πλαίσια κάποιου 

ευρύτερου προγραμματισμού και σχεδιασμού καριέρας, αλλά μάλλον 

ευκαιριακά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των 

τμημάτων αυτών. Χρήζει επομένως η συστηματική μετακίνηση στελεχών 

ανάμεσα στα δύο αυτά κυρίως τμήματα των επιχειρήσεων, με στόχο την 

αύξηση της πιθανότητας της εμπορικής επιτυχίας των προϊόντων και τη 

μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των projects. Συστήνεται μάλιστα οι 

μετακινήσεις στελεχών να είναι περιορισμένου χρόνου, ώστε να μην χάνεται 

τελικά η λειτουργική ταυτότητα και η ειδίκευση των στελεχών.

Αρκετά διαδεδομένη κρίνεται η συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης 

νέων προϊόντων στελεχών με μικτές καριέρες ή σπουδές στον Μάρκετινγκ και 

την Ε & Α. Η διατήρηση ή και αύξηση του ποσοστού επάνδρωσης των 
επιχειρήσεων με τέτοια στελέχη θεωρείται σκόπιμη, καθώς θα οδηγήσει στη 

μείωση των αντιληπτικών, γλωσσικών και φυσικών εμπόδια της ολοκλήρωσης 

των τμημάτων αυτών.

3. Εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό οι ομάδες ανά project και σε κάποιο 

βαθμό οι συντονιστικές ομάδες, που διαχειρίζονται τις διαλειτουργικές ροές 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ δεν ευνοούνται οι δυαδικές 

διαλειτουργικές σχέσεις. Εδώ προτείνεται η προώθηση της ανάπτυξης των 

δυαδικών διαλειτουργικών σχέσεων, με δύο στελέχη (ένα από κάθε 

λειτουργία) να είναι συνυπεύθυνα για ένα project, παράλληλα με τη διατήρηση 

και την ορθολογικότερη διαχείριση των ομάδων ανά project. Οι δυαδικές
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σχέσεις εττισημαίνεται, ότι επιτρέπουν την επίτευξη της σημαντικότατης 

ευελιξίας και ταχύτητας απόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς.
4. Η πολύ σπάνια εφαρμογή ενός συστήματος κοινών αμοιβών (bonus) 

στα στελέχη του Μάρκετινγκ και εκείνα της Ε & Α, που συνεργάζονται στη 

διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων αποτελεί με βεβαιότητα ανασταλτικό 

παράγοντα στη συνεργασία των δύο τμημάτων. Η πιλοτική εφαρμογή ενός 

τέτοιου συστήματος σε κάποιο project μικρής σχετικά πολυπλοκότητας 

αναμένεται να πείσει στελέχη και Διοίκηση για την αποτελεσματικότητά του. Η 

αξιολόγηση των επιδόσεων βάσει των τελικών κερδών της ανάπτυξης νέων 

προϊόντων, θα αυξήσει τα κέρδη της επιχείρησης, παρέχοντας κίνητρα 

επίλυσης των διαφωνιών μεταξύ των τμημάτων και ενθαρρύνοντας τη 

διαλειτουργική λήψη αποφάσεων και ολοκλήρωση των καθηκόντων.

5. Το μεγάλο κενό, που εντοπίστηκε στην ενημέρωση των στελεχών για 

τις επίσημες διοικητικές διαδικασίες, αποτελεί σαφή ένδειξη της ανάγκης, τόσο 

της πληροφόρησης για τον ευρύτατο τομέα αυτόν, όσο και της εκπαίδευσης 

των στελεχών των επιχειρήσεων στη διαχείριση της καινοτομίας και της 

τεχνολογίας γενικότερα. Προτείνεται η έναρξη της πληροφόρησης αυτής στις 

εταιρίες, που είναι ήδη πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και μάλιστα πρώτα με 

την απλούστερη και λιγότερη γραφειοκρατική διαδικασία φάσης-ανασκόπησης 

(phase-review).

Από τα υπόλοιπα συμπεράσματα, που προέκυψαν αξίζει να σημειωθεί 

η παντελής απουσία της εφαρμογής διαφορετικών οργανωσιακών δομών 

ανάλογα με την πολυπλοκότητα του project. Στην κατεύθυνση αυτή 

προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο το μοντέλο συνθηκών πελάτη- 
σχεδιαστή (Customer Developer Conditions ή CDC) (Σχήμα 16), που 

ανέπτυξε ο Souder. Το μοντέλο αυτό αποτρέπει την χρήση ενός ενιαίου και 
δυσλειτουργικού τρόπου οργάνωσης καθορίζοντας τους ρόλους που θα 

πρέπει να παιχτούν από κάθε τμήμα, ανάλογα με το κάθε project ανάπτυξης 

ενός νέου προϊόντος.

Ο συγκεντρωτισμός, που παρατηρήθηκε στη λήψη αποφάσεων στη 

διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, οδηγεί σε ανελαστικότητα και μειώνει 

τον χρόνο ολοκλήρωσης των projects. Η απόδοση της δυνατότητας και 

ευθύνης της λήψης των αποφάσεων, που αντιστοιχούν στο διοικητικό επίπεδο 

και τη λειτουργία του κάθε στελέχους, θα διευκόλυνε την ομαλή ροή των
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projects και θα επέτρεπε την αποσυμφόρηση των ανώτατων στελεχών από 

καθήκοντα, για τα οποία παραμένουν αδικαιολόγητα υπεύθυνα.

Η επικοινωνία των στελεχών είναι απαραίτητο να είναι κατά βάση 

τυπική, ώστε να αποφεύγονται κοστοβόρα σφάλματα στη διαδικασία 

ανάπτυξης νέων προϊόντων. Παραμένει, όμως απαραίτητο συμπλήρωμα η 

άτυπη συνεχής επικοινωνία, που θα διευκολύνει τη γρήγορη και διαρκή ροή 

πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης.

Κύρια στις επιχειρήσεις, που παράγουν καταναλωτικά αγαθά κρίνεται 

απαραίτητη η εκ των προτέρων επίτευξη συμφωνίας Μάρκετινγκ και Ε & Α για 

τις υπευθυνότητες, τα καθήκοντα και τις δικαιοδοσίες στη διαδικασία 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, ώστε να μειωθούν δραστικά οι σχετικές αντιδικίες 

και οι χρόνοι απόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς σε νέα προϊόντα.

5.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παρούσα έρευνα ήταν εξερευνητική και 

διεξήχθη με ανάλυση επιλεγμένων περιπτώσεων (case studies). Επιτεύχθηκε 

αφενός μεν η εξοικείωση με το υπό παρατήρηση φαινόμενο, αφετέρου δε 

προσδιορίστηκαν οι μέθοδοι, που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες ελληνικές 

βιομηχανίες, για να επιτύχουν την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της 

Έρευνας και Ανάπτυξης με το Μάρκετινγκ στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 

προϊόντων.

Μόνο η διεξαγωγή της έρευνας σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων θα 

επιτρέψει την εξαγωγή στατιστικά σημαντικών συμπερασμάτων και θα 

προσφέρει μια πληρέστερη εικόνα της κατάστασης. Κάτι τέτοιο δεν 

αποτελούσε βέβαια στο στόχο της παρούσας έρευνας, αλλά θα μπορούσε να 

αποτελέσει στόχο μιας μελλοντικής εκτεταμένης περιγραφικής έρευνας.

Μια τέτοια εκτεταμένη έρευνα θα έπρεπε βέβαια να μην περιοριστεί στο 

νομό Θεσσαλονίκης, όπως η παρούσα, αλλά να συμπεριλάβει τουλάχιστον 
και το νομό Αττικής. Χρήσιμο κρίνεται εξάλλου θα ήταν να συμμετέχουν σε 

αυτή και στελέχη άλλων τμημάτων των μελετώμενων επιχειρήσεων, τα οποία 

λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων. Έτσι θα 

μπορούσε να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση των μεθόδων, 

που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες ελληνικές βιομηχανίες, για να επιτύχουν στη 

διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.
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Η επανάληψη της έρευνας σε μικρές, αλλά καινοτόμες επιχειρήσεις θα 

αποτελούσε ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον πεδίο, στο οποίο θα μπορούσε να 

διεξαχθεί μια μελλοντική έρευνα. Τέτοιες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας 

βασίζονται κατά κύριο λόγο στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και ως εκ 

τούτου αναμένεται να έχουν μελετήσει περισσότερο τις μέθοδους, που θα 

τους επιτρέψουν να επιτύχουν την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της 

Έρευνας και Ανάπτυξης με το Μάρκετινγκ στη διαδικασία ανάπτυξης νέων 

προϊόντων. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας 

η συνεχής επαφή με την αγορά είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της 

συνεχώς μεταβαλλόμενης τεχνολογίας, η οποία επηρεάζει τις ανάγκες των 
πελατών.

Τέλος, προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή στη βιομηχανία ορισμένων 

τεχνικών και μεθόδων ολοκλήρωσης της Έρευνας και Ανάπτυξης με το 

Μάρκετινγκ, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής τους και η 

αποτελεσματικότητά τους στην ελληνική πραγματικότητα. Η μέτρηση του 

χρόνου απόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς για νέα προϊόντα και κύρια το 

ποσοστό της επιτυχημένης εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά θα 

προσφέρουν σίγουρα ένα καλό μέτρο σύγκρισης για την αποτελεσματικότητα 

των μεθόδων.
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