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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Αίσωπος, σε έναν από τους μύθους του, αναφέρεται σε έναν μεσήλικα 
άντρα οποίος διατηρούσε σχέση με δύο γυναίκες ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα, 
περιγράφει :

“ Ο μεσήλικας άντρας είχε δύο ερωμένες, η μία ήταν νέα και όμορφη και η 
άλλη μεγαλύτερη του σε ηλικία. Η τελευταία επειδή αισθανόταν αμήχανα που είχε 
νεότερο της εραστή, του αφαιρούσε τις μαύρες τρίχες από το κεφάλι του όταν 
ήταν μαζί. Αντίστοιχα, η νεότερη, σε ηλικία ερωμένη ντρεπόταν που διατηρούσε 
σχέση με έναν ηλικιωμένο άντρα, με αποτέλεσμα να του αφαιρεί τις γκρίζες τρίχες. 
Η συγκεκριμένη κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα ο άντρας να γίνει σύντομα 
φαλακρός."

Ο πιο πάνω μύθος αναφέρθηκε όχι για να προβληματίσει τον αναγνώστη 
σχετικά με τα προσωπικά προβλήματα του μεσήλικα άντρα και τις επιπτώσεις τους, 
αλλά αποτελεί μία μεταφορική απεικόνιση της σχέσης των λειτουργικών τμημάτων 
του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής στο εσωτερικό του κάθε οργανισμού. Ο κοινός 
στόχος ενός άντρα με μαλλιά, χάνεται από τους επιμέρους στόχους των δύο 
γυναικών, οι οποίοι αφορούν έναν άντρα με γκρίζα ή μαύρα μαλλιά αντίστοιχα. Σε 
επιχειρήσεις όπου τα τμήματα Μάρκετινγκ και Παραγωγής διαμορφώνουν τους 
δικούς τους διαφορετικούς στόχους, αναπόφευκτα παρουσιάζονται φαινόμενα 
διαλειτουργικών συγκρούσεων (interfunctional conflicts) τα οποία συντελλούν σε 
μειωμένη αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής απόδοσης.

Τα δύο επιμέρους τμήματα, συχνά, προσανατολίζονται αποκλειστικά στην 
αύξηση του όγκου πωλήσεων και της παραγωγικότητας αντίστοιχα. Επακόλουθος είναι 
ο διαχωρισμός ομάδων με διαφορετικές κουλτούρες οι οποίες αποκαλούνται 
"πωλητές" και "άνθρωποι της παραγωγής" μεταξύ τους.

Επειδή όμως, και τα δύο τμήματα αποτελούν στην ουσία τις κύριες 
λειτουργικές γραμμές της επιχείρησης για την εφαρμογή της επιχειρησιακής 
στρατηγικής, επιβάλλεται ο συντονισμός τους για να είναι εφικτή η ικανοποίηση της 
ζήτησης και η διασφάλιση της κερδοφορίας [Konijnedijk, 1992] (βλέπε σχεδιάγραμμα 
I).

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε προσπάθεια καταγραφής και 
ανάλυσης της φύσης των διαλειτουργικών σχέσεων Μάρκετινγκ και Παραγωγής σε 
όλο το μήκος του διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας τους, επειδή αποτελεί μία 
αλυσίδα. Αλλωστε, η δύναμη της αλυσίδας καθορίζεται από την αντοχή του 
ασθενέστερου κρίκου της.

Ένας τέτοιος δίαυλος περιλαμβάνει τα τμήματα Πωλήσεων, Μάρκετινγκ, 
Παραγωγής, Μηχανικών Παραγωγής (Engineering), και Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
(R&D). Κρίθηκε απαραίτητη η εξέταση :

• Των σχέσεων ανάμεσα στις δύο λειτουργίες.

• Της εσωτερικής ιεραρχικής δομής της κάθε λειτουργίας.

• Των σχέσεων με το δίκτυο διανομής.
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• Των σχέσεων με τους πελάτες.

• Του συντονισμού σε περιπτώσεις κρίσεων των προϊόντων (product crises).

Θεωρήθηκε χρήσιμη η αναφορά σε φαινόμενα κρίσης προϊόντων στην αγορά, 
από τη στιγμή που πρέπει να ληφθούν υπόψην οι επιδράσεις του εξωτερικού 
περιβάλλοντος και η αναγκαιότητα έγκαιρης αντιμετώπισης τους.

Η εργασία βασίστηκε τόσο στην ανάλυση της υπόρχουσας βιβλιογραφίας, όσο 
και σε πρωτογενή έρευνα σε συγκεκριμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις, προκειμένου 
να καταγραφεί ενδεικτικό η κατάσταση στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις. 
Τέλος, αναζητήθηκε αρθρογραφία μέσω του δικτύου Internet για τη συλλογή των πιο 
σύγχρονων μελετών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται.

2. Η Σχέση Παραγωγής / Μάρκετινγκ

Αν όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται από ένα αποκλειστικό άτομο, δεν 
υφίσταται ανάγκη συντονισμού. Από τη στιγμή που όλες οι βιομηχανικές επιχειρήσεις 
διαθέτουν ξεχωριστό τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, διαφαίνεται η παραπάνω
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αναγκαιότητα. Ο όρος συνεργασία σχετίζεται με τις δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται, ενώ η σχέση αλληλεξάρτησής τους καθορίζει τις πληροφοριακές 
και συντονιστικές τους απαιτήσεις [Thompson, 1967],

Ο τρόπος με τον οποίο οι διαδικασίες επιμερίζονται σε εργασίες 
διαφορετικών ατόμων (ή ομάδων) προσδιορίζει την ανάγκη συνεργασίας τους. 
Επομένως, απαιτείται η μελέτη της οργανωσιακής δομής των επιχειρήσεων. Ο
συντονισμός αποτελεί μία διαδικασία ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι μιλούν κοινή 
γλώσσα, κατανοούν ο ένας τον άλλο απόλυτα και μοιράζονται τις πληροφορίες της 
δουλειάς τους. Η ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα είναι σημαντικός παράγοντας που 
μπορεί να διευκολύνει το συντονισμό.

Αυτές οι τρεις παράμετροι: διαδικασίες, δομή και κουλτούρα είναι
αλληλένδετες. Η αλληλεξάρτηση της ροής εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο 
συμμετοχής στην ομάδα ή ακόμη και στην ίδια τη δομή. Από την άλλη πλευρά, οι 
δράσεις ως συστατικό μέρος των διαδικασιών θα πρέπει να αναθέτωνται στις ήδη 
υπάρχουσες ομάδες. Αλλοι παράγοντες που καθορίζουν τη συμμετοχή σε ομάδα 
αποτελούν οι αντιλήψεις (χαρακτήρας) και οι εργασιακές εμπειρίες των ατόμων. Αν οι 
ομάδες βασίζονται σε αυτά τα κριτήρια, τότε συντελλούν στη δημιουργία
διαφορετικών ειδών (υπο)κουλτούρας.

Οι οργανισμοί επιβιώνουν και αναπτύσσονται ανταγωνιστικά λόγω της ύπαρξης 
ενός κοινού στόχου (common objective), οποίος τους κρατά ενωμένους. Τα 
περισσότερα προβλήματα συντονισμού οφείλονται στην επικράτηση 
αλληλοσυγκρουόμενων επιμέρους στόχων. Μαζί με τους στόχους συγκεντρώνονται οι 
τέσσερις παράμετροι που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής 
στρατηγικής [Payton, 1986] (σχεδιάγραμμα II).

Σχεδιάγραμμα II. Οι Παράμετροι στης Σχέσης Μάρκετινγκ / Παραγωγής::

Πηγή : Konijnendi|k A. Paul, "Coordination of Production and Sales", Maclu Uitgevers, Antwerpen, 1992,

p. 16.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Η πώληση

1. Η Διαδικασία των Πωλήσεων

Η πώληση στη βιομηχανική αγορά μπορεί να προσδιοριστεί ως: η ανάπτυξη και 
διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες, προκειμένου να είναι εφικτή η κερδοφορία 
των πωλήσεων. Συνήθως, διακρίνονται έξι βήματα στη διαδικασία πώλησης [Churchill 
et al, 19851:

• Προσσέγγιση του πελάτη
• Επαφή με το δυνητικό πελάτη
• Αξιολόγηση του πελάτη
• Παρουσίαση των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών
• Συμφωνία (κλείσιμο) της πώλησης
• Υπηρεσίες μετά την πώληση

Αυτά τα βήματα αφορούν τη διαδικασία που ακολουθείται για νέο πελάτη 
(New Task). Σε περιπτώσεις όπου έχει προϋπάρξει πώληση, παρακάμτονται τα πρώτα 
τέσσερα βήματα. Για την καλύτερη κατανόηση των κύριων δραστηριοτήτων πώλησης, 
κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω συζήτηση των επιμέρους σταδίων.

1.1. Προσσέγγιση του πελάτη

Το πρώτο βήμα απαιτεί αναζήτηση νέων πελατών. Αποτελεί μία συνεχή 
διαδικασία από τη στιγμή που η κατάσταση στην αγορά είναι δυναμική. Όσο 
παραμελείται η προσπάθεια προσέλκυσης νέων λογαριασμών, τόσο μειώνεται ο 
συνολικός όγκος των πωλήσεων και μάλιστα με σταθερούς ρυθμούς. Υπάρχουν 
πολλές τεχνικές προσσέγγισης. Στις βιομηχανοποιημένες οικονομίες υπάρχουν 
λεπτομερείς περιγραφές των επιμέρους αγορών, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται 
τα στοιχεία μελών των εμπορικών ενώσεων, ή οι τηλεφωνικοί κατάλογοι. Οι πωλητές 
οφείλουν να ερευνήσουν και για νέες χρησιμότητες των υπό προώθηση προϊόντων 
για να είναι πιο αποτελεσματική η προσπάθειά τους. Σε άλλες περιπτώσεις, ο ίδιος ο 
πελάτης πραγματοποιεί το πρώτο βήμα στην προσσέγγιση του με την επιχείρηση 
ανταποκρινόμενος σε μία διαφήμιση ή ένα φυλλάδιο προώθησης. Σε βιομηχανικές 
αγορές χρησιμοποιούνται συχνά, εμπορικές εκθέσεις ως κύρια μέθοδος τεχνικής 
προώθησης πωλήσεων.
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1.2. Δημιουργία σχέσης με το δυνητικό πελάτη

Από τη χρονική στιγμή που εντοπίζεται ο δυνητικός πελάτης, η επαφή μαζί 
του είναι αναγκαία. Απαιτείται η συγκέντρωση εξειδικευμένων πληροφοριών σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του. Επίσης, πρέπει να εντοπισθούν οι 
άνθρωποι (ή ομάδες) που επηρεάζουν ή και πραγματοποιούν τις αγοραστικές 
επιλογές (λήψη αποφάσεων) του βιομηχανικού πελάτη. Η συγκεκριμένη εργασία 
εκτελείται από έμπειρα στελέχη πωλήσεων.

1.3. Αξιολόγηση του δυνητικού πελάτη

Αξιολογείται το σύνολο των πληροφοριών που συγκεντρώθηκε κατά τα δύο 
προηγούμενα στάδια, ώστε να διερευνηθεί αν η συνεργασία (ή πώληση) θα είναι 
επικερδής και σε ποιο βαθμό. Το κρίσιμο αυτό σημείο απαιτεί αντικειμενική 
αξιολόγηση των συγκεντρωμένων στοιχείων. Στην αξιολόγηση του πελάτη 
διακρίνονται τρία επιμέρους βήματα [Szymanski, 1988):

• Υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η συνεργασία (ή πώληση);
• Σε ποιο βαθμό ο στόχος αποτελεί συνητικό πελάτη ;
• Τύπος πελάτη: ποιες είναι οι απαιτήσεις του όσον αφορά την επικείμενη συμφωνία

πώλησης και τα προϊόντα που είναι διατεθειμένος να αγοράσει;

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, σχετικά με την πώληση, θα πρέπει να 
εξετασθεί εάν συμπίπτουν με τη στρατηγική Μάρκετινγκ της επιχείρησης, καθώς και 
την γενικότερη στρατηγική της.

1.4. Παρουσίαση tgjv προσφερόμενων προϊόντων

Στο συγκεκριμένο βήμα παρουσιάζονται προϊόντα τα οποία προορίζονται να 
πουληθούν στο συγκεκριμένο πελάτη. Επιχειρείται λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά 
με τις χρησιμότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό 
να πραγματοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα άτομα, σε μία ή πολλές συναντήσεις 
(ανάλογα με τον αριθμό εκείνων που λαμβάνουν τις αγοραστικές αποφάσεις και την 
πολυπλοκότητα των προϊόντων). Σε περιπτώσεις, μάλιστα, πολύπλοκων προϊόντων 
είναι αποτελεσματική η επίσκεψη στο χώρο παραγωγής, ή σε παλιότερους 
ικανοποιημένους πελάτες. Σκοπός της παρουσίασης είναι να πειστεί ο υποψήφιος 
πελάτης για την ανωτερότητα ή τη διαφοροποίηση των προϊόντων της επιχείρησης. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις το χαμηλό επίπεδο τιμών αποτελεί σημαντικό κριτήριο 
επιλογών για τον πελάτη, ενώ σε άλλες δίνει έμφαση στην ποιότητα.

Το στάδιο αυτό καταλήγει στην προσφορά ενός συγκεκριμένου πακέτου 
προτάσεων από την εταιρία αναφορικά με τις τιμές και τις ημερομηνίες παραδόσεων
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προκειμένου ο πελάτης να μπορεί να το συγκρίνει με προσφορές άλλων 
προμηθευτών πριν αποφάσισει για την αγορά.

1.5. Συμφωνία της Πώλησης

Τόσο οι άνθρωποι όσο και οι επιχειρήσεις τείνουν να αναβάλλουν αποφάσεις 
τους που αφορούν αγορές όταν κάτι τέτοιο τους επιτρέπεται. Επομένως, ο πωλητής 
πρέπει να επιδιώκει να "κλείνει" την πώληση (τυπική υπογραφή και συμφωνία της 
σύμβασης). Μετά την παρουσίαση, ο πελάτης πιστεύει ότι υπάρχουν ότι υπάρχουν 
κάποια μειονεκτήματα ή προβλήματα στο προϊόν. Ο πωλητής οφείλει να λύσει τις 
οποιεσδήποτε απορίες του πελάτη και να απομακρύνει τις αμφιβολίες του, ώστε 
τελικά να τον πείσει. Η συμφωνία μίας πώλησης σημαίνει ότι ο πελάτης δεσμεύεται 
να προβεί στην παραγγελία. Έπειτα από αυτή τη δέσμευσή του, απαιτείτει ο πλήρης 
προσδιορισμός της ποιότητας των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, του 
χρόνου παράδοσης, των τιμών καθώς και η παροχή οποιοσδήποτε άλλης 
πληροφόρησης που κρίνεται αναγκαία, ώστε να λυθούν οι τελευταίες απορίες του 
πελάτη.

1.6. Υπηρεσίες μετά την πώληση

Η διαδικασία της πώλησης δεν σταματάει τη χρονική στιγμή που κλείνεται η 
συμφωνία με τον πελάτη. Συχνά, ο πωλητής είναι υπεύθυνος και για κάποιες άλλες 
δραστηριότητες, όπως η παραλαβή ή η εγκατάσταση των προϊόντων. Από τη στιγμή 
που είναι ικανοποιημένος ο πελάτης συμβάλλει στην προώθηση και διαφήμιση της 
επιχείρησης. Η τελευταία οφείλει να βρίσκεται σε επαφή μαζί του για την περίπτωση 
που εμφανιστούν μελλοντικά προβλήματα, ή όταν ο πελάτης επιθυμεί να προβεί σε 
νέα παραγγελία.

Στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα απεικονίζεται η συσχέτιση ανάμεσα στις 
δραστηριότητες πώλησης και αγοράς.

2. 'Ελεγχος τον Πολήσεον

Διακρίνονται τρία κύρια κριτήρια ελέγχου και αξιολόγησης της διαδικασίας 
πωλήσεων (βλέπε σχεδιάγραμμα IV) : •

• Όγκος πωλήσεων.
• Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (κέρδη).
• Όγκος δραστηριοτήτων (προσσεγγίσεις αριθμού πελατών, τηλεφωνήματα,

εμπορικές εκθέσεις, τεχνικές προώθησης πωλήσεων, κ.α.).
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Συνήθως, ο προγραμματισμός πωλήσεων για μια νέα περίοδο, βασίζεται στα 
αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης. Ταυτόχρονα, λαμβόνονται υπόψην 
τόσο δεδομένα, σχετικών με την πώληση, δραστηριοτήτων (τεχνικές προώθησης), 
όσο και οι προβλέψεις του τμήματος Μάρκετινγκ.

Σχεδιάγραμμα 111. Η Διαδικασία Πώλησης και Αγοράς

Βήματα στη Διαδικασία Πώλησης Βήματα στη Διαδικασία

χρ

Προσσέννισπ του πελάτη

ό νος

Αναγνώριση αναγκών

Δηυιουονία στάσης

Ποοσόιοοισυός αναγκών

ΑναΓήτηση ποουηθευτών

Συγκέντρωση προτάσεων

Αξιολόγηση του πελάτη

Παοουσίαση των προϊόντων

Επιλογή προμηθευτή

Αξιολόγηση προμηθευτή

Πηγή : Robinson P.J., Faris C.W., Wind Υ. "Industrial Buying and Creative Marketing". Alyn & Bacon, 
Boston, 1967.

Σε λειτουργικό επίπεδο, πάντως, η δυνατότητα ελέγχου απόδοσης των 
πωλήσεων, είναι περιορισμένη . Δεν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο κόστος που 
επιφέρει η στήριξη των πωλήσεων (sales support) και στον όγκο των 
πραγματοποιούμενων πωλήσεων - ιδίως βραχυπρόθεσμα. Επίσης, ο προσδιορισμός 
παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων δεν 
είναι πάντα εύκολος. Η αύξηση της ποιότητας στη διαδικασία πώλησης είναι πιθανό 
να απαιτήσει αρκετό χρόνο, ενώ η μείωση της να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα 
μακροπρόθεσμα. Οι παρούσες τακτικές ελέγχου, προσβλέπουν στη μεγιστοποίηση 
του όγκου των πωλήσεων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η 
πληρέστερη γνώση της αγοράς και των πελατών, μπορεί να οδηγήσει στον 
αποτελεσματικότερο έλεγχο, δεδομένου ότι οι πωλήσεις είναι ελαστικές ως προς 
την μεταβολή της ζήτησης [Konijnendijk, 1992).
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Σχεδιάγραμμα IV. 'Ελεγχος Πωλήσεων

Υπάρχουσα κατάσταση Έλεγχος
(σχέσεις με τους πελάτες) (κίνητρα, κανονισμοί!

Δυναμικότητα πωλήσεων >

Απόδοση πωλήσεων 
(όγκος, κερδοφορίαΙ

Χρόνος εκτέλεσης
- παραγγελίας
- προσσέγγισης 

πελάτη
- προβολής
- κ.α.

Πηγή : Konijnendijk A. Paul, "Coordination ot Production and Sales", Maclu Uitgevers, Antwerpen, 1992, 

p. 24. •

3. Τύποι Παραγγελιών και Διαλειτουργικός Συντονισμός

Οι παραγγελίες τις οποίες δέχεται μία βιομηχανική επιχείρηση, διακρίνονται 
σε τρεις κύριες κατηγορίες :

• Νέες παραγγελίες (new task orders).
• Επαναλαμβανόμενες ίδιες παραγγελίες (straight rebuy).
• Επαναλαμβανόμενες διαφοροποιημένες παραγγελίες (modified rebuy).

Οι διαφορετικοί τύποι παραγγελιών προσδιορίζουν τόσο τις αναγκαιότητες 
διαλειτουργικού συντονισμού, όσο και το βαθμό αβεβαιότητας που χρακτηρίζει την 
πώληση. Η δυσκολία που διακρίνει την προσπάθεια συντονισμού είναι ανάλογη της 
πολυπλοκότητας και της χρονικής διάρκειας της διαδικασίας πώλησης. Υψηλός 
βαθμός δυσκολίας μεταφράζεται σε μακροχρόνιους και συχνούς ελέγχους.

Ο διαλειτουργικός συντονισμός σε περιπτώσεις νέας πώλησης, απαιτεί τα 
ακόλουθα τρία βήματα : προσδιορισμό αναγκών παραγωγής, ποσότητες και χρονικό 
συντονισμό. Αυτό προκύπτει από τα επιπλέον βήματα (1 - 3 βήμα), που είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθούν (όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα).

Στη διάρκεια της πώλησης απαιτείται συντονισμός ανάμεσα στα τμήματα 
Παραγωγής και Πωλήσεων, προκειμένου να γίνονται δεκτές - εφικτής ποσότητας - 
παραγγελίες, που επιφέρουν κέρδη. Υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στον 
προσδιορισμό της γραμμής παραγωγής, του όγκου της και του χρονικού συντονισμού
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της, όχι μόνο για την επιλογή (ή εκτέλεση) μιας παραγγελίας, αλλά και για την 
οργάνωση του συνόλου των παραγγελιών. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση της παραγωγικής δυναμικότητας. Ο 
χρόνος κατά τον οποίο ο πελάτης αξιολογεί τις προτάσεις των προμηθευτών, μέχρι 
να προβεί στη συμφωνία πώλησης, καθορίζει τη διακύμανση του όγκου παραγγελιών 
(floating orders). Όσο περισσότερες είναι οι παραγγελίες οι οποίες είναι πιθανό να 
πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα που 
χαρακτηρίζει τη ζήτηση.

Η περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης επαναλαμβάνει την παραγγελία - 
τροποποιημένη ως ένα βαθμό - συναντόται συχνό. Οι πωλητές γνωρίζουν τις 
σχετικές ανάγκες των δυνητικών πελατών τους (όγκος). Το ίδιο δεν ισχύει, σε 
ικανοποιητικό βαθμό, για θέματα χρονικής τοποθέτησης και πραγματοποίησης της 
παραγγελίας. Διακίνηση πληροφοριών ανάμεσα στα δύο λειτουργικό τμήματα, 
πραγματοποιείται κατά το στάδιο που προηγείται της συμφωνίας πώλησης. Επομένως, 
συχνά παρατηρείται ένα κενό πληροφοριών ανάμεσα στις προβλέψεις και τις 
πραγματοποιηθείσες παραγγελίες. Για το διαλειτουργικό συντονισμό, αυτό σημαίνει 
υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.

Στις περιπτώσεις επανάληψης ίδιων παραγγελιών, οι άνθρωποι των πωλήσεων 
είναι σε θέση να προβλέψουν τις ανάγκες ενός πελάτη με ακρίβεια, εφόσον 
διατηρούνται ιστορικό στοιχεία των παραγγελιών του. Εδώ, η αβεβαιότητα για το 
μελλοντικό όγκο παραγγελιών και τη χρονική τοποθέτησή τους, είναι μειωμένη (βλ. 
σχεδιάγραμμα V).

Σχεδιάγραμμα V . Τύποι Παραγγελιών

Επανάληψη
ίδιων

παραγγελιών

Επανάληψη
διαφοροποιημένων

παραγγελιών

Νέες
παραγγελίες

Παράμετροι - Χρ. συντονισμός 

- ΙΠοσότητεςΙ

- Ποσότητες

- Χρ. συντονισμός

- Προσδιορισμός 

παραγωγής

Αβεβαιότητα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή
Ιχρ. συντονισμόςΙ Ιχρ. συντονισμός

& ποσότητες)

Πηγή : Konijnendijk A. Paul, 'Coordination of Production and Sales', Maclu Uitgevers, Antwerpen, 1992,

p. 81.

4. Πελατειακές Σχέσεις και Διαλειτουργικός Συντονισμός
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Η ύπαρξη των πελατειακών σχέσεων λειτουργεί κύρια, ως μία μέθοδος 
καθορισμού των αναγκών συντονισμού των επιμέρους επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων (πωλήσεις, σχεδιασμός, παραγωγή). Ακόμη και σε περιπτώσεις στις 
οποίες δεν πραγματοποιείται μεγάλος όγκος επαφών της επιχείρησης με τους 
πελάτες, ή δεν εφαρμόζεται μία πολιτική προσανατολισμέμη στην αγορά (market 
oriented policy), η επίδραση του παράγοντα πελάτη υφίσταται μακροπρόθεσμα 
(σχεδιάγραμμα VI).

Το τμήμα πωλήσεων αποτελεί το κύριο σημείο επαφής της επιχείρησης με 
τους πελάτες. Μακροπρόθεσμα, τα βήματα του διαλειτουργικού συντονισμού είναι 
δυνατό να βασίζονται σε ειδικές γνώσεις αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των 
πελατών. Γενικές προβλέψεις της αγοράς κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Από 
τη στιγμή που δεν είναι εφικτός ο συντονισμός της κάθε λειτουργίας ξεχωριστά, 
είναι λογικό να επιχειρείται μία από κοινού προσπάθεια βασισμένη σε τέτοιες 
μακροχρόνιες προβλέψεις.

Σχεδιάγραμμα VI . Μοντέλο επικοινωνίας : Επιχείρηση - Πελάτες

Πελάτης Προμηθευτής
Σύμβαση

^ Πώληση

Παραγγελία Σχεδιασμός
παραγωγής

Διευκρινίσεις Σχεδιασμός
προϊόντος

Πηγή: Konijnendijk A. Paul, "Coordination of Production and Sales", Maclu Uitgevers, Antwerpen, 1992, 

p. 90.

Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει επάρκεια στοιχείων αναφορικά με 
τα χαρακτηριστικά και το ιστορικό των πελατών (transaction oriented situations), ο 
διαλειτουργικός συντονισμός - μακροχρόνια - μπορεί να βασιστεί σε προσδοκίες για 
την αγορά και επιχειρείται μόνο σε λειτουργικό επίπεδο. Με το τρόπο αυτό όμως, 
δεν εξασφαλίζονται αρκετές λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές 
απαιτήσεις των πελατών.

Όταν πραγματοποιείται μεγάλος όγκος επαφών με τον πελάτη (relation 
oriented situations), ο συντονισμός συνεχίζεται και πέρα από το εσωτερικό της 
επιχείρησης. Οι πελάτες δεν εκπροσωπούνται πλέον αποκλειστικά από τους πωλητές 
(υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση), αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν ειδικά στελέχη 
(acount managers) υπεύθυνα για τους λογαριασμούς, τα οποία συνεργάζονται με το 
τμήμα παραγωγής.
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Οι acount managers έχουν την πρωτοβουλία συντονισμού και επικοινωνίας της 
επιχείρησης με τον πελάτη. Έπειτα, βαρύτητα δίνεται στη διατήρηση της σχέσης με 
τον πελάτη. Τα τμήματα Παραγωγής και Μάρκετινγκ γνωρίζουν - πλέον - τις 
εξειδικευμένες απαιτήσεις του πελάτη και είναι εφικτός ο μακροπρόθεσμος 
προγραμματισμός. Ένας τέτοιος προγραμματισμός αφορά θέματα όγκου και μίγματος 
προϊόντων, ημερομηνίες παράδοσης και χρονικό συντονισμό των παραγγελιών. 
Επομένως, η πληροφόρηση είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση του προγράμματος 
παραγωγής. Όσο έγκαιρη είναι η συγκεκριμένη πληροφόρηση, τόσο πιο 
αποτελεσματική θα είναι η οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. συνδυασμός 
όμοιων παραγγελιών σε μία εργασία - batch). Πλεονεκτήματα υπάρχουν και για την 
πρόβλεψη των αναγκών για υλικά και για ανθρώπινο δυναμικό. Τέλος,
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εμφάνισης εντάσεων ανάμεσα στις δύο 
λειτουργίες, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του συντονισμού συντελείται στα 
πλαίσια του μακροπρόθεσμου μοντέλου συνεργασίας.
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1. Η Παραγωγική Διαδικασία

Η παραγωγική διαδικασία εδώ, περικλείει όλες τις δραστηριότητες που 
οδηγούν στη δημιουργία προϊόντων τα οποία προορίζονται για πώληση. Είναι δυνατό 
να καθορισθεί ως ακόλουθα : Η μετατροπή των υλικών σε προϊόντα, μέσα από τη 
χρήση της παραγωγικής δυναμικότητας και των πόρων της επιχείρησης. Η διαδικασία 
συνοψίζεται στο σχεδιάγραμμα VII.

Προϊόν αποτελεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας μετατροπής (transformation 
process output), με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Αυτό δε 
σημαίνει, ότι τα προϊόντα που προέρχονται από μία παραγωγική διαδικασία, δεν 
μπορούν να αποτελόσουν την Α ύλη για μία άλλη.

Η ακριβής διαδικασία παραγωγής είναι πιθανό να πραγματοποιείται με 
διάφορες μορφές. Ένας, κοινά αποδεκτός, τρόπος προσδιορισμού της βασίζεται στον 
αριθμό (όγκο) των προϊόντων που παράγονται ταυτόχρονα (batch). Με τη 
συγκεκριμένη μέθοδο διακρίνονται πέντε κύρια μέρη στην παραγωγική και 
τεχνολογική διαδικασία (Bertrand et al, 1990) :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η Παραγωγή

Πίνακας VII. Η Παραγωγική Διαδικασία

Υλικά Παραγωγική διαδικασία

Πηγή : Konijnendijk A. Paul, "Coordination of Production and Sales’, Maclu Uitgevers, Antwerpen, 1992,

p. 28.

Η τυπική οργανωτική δομή του τμήματος Παραγωγής, παρουσιάζεται στον 
σχεδιάγραμμα VIII.

Η>
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1.1. Διαδικασία παραγωγής συνεχούς ροής
(continuous flow production)

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός 
διακριτών προϊόντων (ή ομάδων προϊόντων - batch), κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
παραγωγής. Παρατηρείται συνεχής ροή προϊόντων, η οποία διαπερνάει ένα μεγάλο 
αριθμό σταθμών παραγωγής (workstations). Η μεταφορά τους πραγματοποιείται μέσα 
από ειδικούς σωλήνες ή κινούμενους ιμάντες. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η 
παραγωγή τροφίμων ή υποπροϊόντων του πετρελαίου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δυναμικότητα και ο βαθμός ευελιξίας των 
διαδικασιών (προσαρμογή σε διαφορετικά μίγματα προϊόντων), αποτελούν έννοιες 
ζωτικής σημασίας για το παραγωγικό αποτέλεσμα. Η ροή της παραγωγής γίνεται 
κυρίως μέσω μηχανών και παρουσιάζει αποκλίσεις όσο αυξάνει η ποικιλία των 
προϊόντων (προϊοντική γραμμή). Συνήθως, η διαφοροποίηση των προϊόντων 
επιτυγχάνεται μέσα από τροποποιήσεις στη συσκευασία και την προσθήκη ορισμένων 
συστατικών ή εξαρτημάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων 
είναι κοινό.

"Σχεδιάγραμμα VIII. Τοπικό Οργανόγραμμα του Τμήματος Παραγωγής

Δ/ντής Παραγωγής

Υπεύθυνος Παραγωγής

_____________ Τ _____ _______ 1

Γραμμή/
τμήμα

A

Γραμμή / 
τμήμα

Β

Γραμμή / 
τμήμα

Γ

Γραμμή/
τμήμα

Δ

1.2. Γραμμή παραγωγής
(line production)

Σε μία τέτοια κατάσταση υπάρχουν πολλοί σταθμοί παραγωγής, οι οποίοι είναι 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε σειρά με συστήματα μεταφοράς (σωλήνες, ιμάντες), 
για την παραγωγή διαφορετικών (διακριτών) προϊόντων. Το μέγεθος της ομάδας των 
προϊόντων που παράγονται ταυτόχρονα (batch) είναι σταθερά ίσο σε περιπτώσεις 
ιδανικής γραμμής παραγωγής. Η ροή είναι δεδομένη και διακρίνεται σε ρουτίνες
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(routines!. Επικρατεί υψηλή οριζόντια εξειδίκευση σε μικρές εργασίες στους 
επιμέρους σταθμούς παραγωγής.

Τέτοιου είδους οργάνωση συναντάται σε περιπτώσεις παραγωγής μεγάλου 
όγκου ίδιων προϊόντων. Πολλά καταναλωτικά αγαθά κατασκευάζονται με αυτή τη 
διαδικασία (αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, κ.α.1. Το εύρος μίας τέτοιας γραμμής αφορά, 
κυρίως, την παραγωγή ενός προϊόντος με πολλές τροποποιήσεις (π.χ. μοντέλο T.V. 15 
ιντσών με ή χωρίς τηλεκοντρόλ, στερεοφωνικό ήχο, teletext). Η ευελιξία του ρυθμού 
παραγωγής είναι εφικτή μόνο μέσω υπερωριών. Μία επιπρόσθετη γραμμή παραγωγής 
απαιτεί μεγάλη επένδυση και είναι δυνατή μακροπρόθεσμα. Τα Ά υλικά 
χαρακτηρίζονται από κοινά χαρακτηριστικά (μέγεθος, σχήμα), ενώ η ροή παρουσιάζει 
συγκλίνοντες ρυθμούς επειδή η συναρμολόγηση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα.

1.3. Παραγωγή Batch

Μία ποικιλία προϊόντων περνάει μέσα από ένα σύστημα μεταφοράς κατά 
ομάδες (batch). Οι χρόνοι αλλαγής (changeover times) είναι σημαντικοί. Αλλαγές 
απαιτούνται για την πραγματοποίηση κάποιων επιπρόσθετων εργασιών σε ένα σταθμό 
παραγωγής, πριν να ξεκινήσει μία άλλη σε αυτόν (καθαρισμός εξοπλισμού, αλλαγή 
φίλτρων/εξαρτημάτων, εγκατάσταση ειδικών εργαλείων).

Τυπικά παραδείγματα τέτοιων μεθόδων διαδικασίας συναντώνται στις 
βιομηχανίες συσκευασίας και κατασκευής εξαρτημάτων. Η ευελιξία του όγκου και του 
μίγματος παραγωγής εξαρτάται από το μέγεθος των χρόνων αλλαγής. Συχνά, ο 
χρόνος που δαπανάται για τέτοιες αλλαγές, λαμβάνεται ως ο βαθμός 
αποδοτικότητας. Το εύρος παραγωγής μπορεί να είναι μεγάλο λόγω της ύπαρξης 
τεχνολογικού εξοπλισμού πολλαπλών χρήσεων.

1.4. Παραγωγή Job Shop

Εδώ δεν παρατηρούνται δεδομένες ρουτίνες παραγωγής. Τα προϊόντα είναι 
δυνατό να παράγονται κατά ομάδες ή ένα κάθε φορά. Βασικά, κάτι τέτοιο αφορά 
μεγάλη ποικιλία. Τόσο τα μηχανήματα, όσο και οι χειριστές τους, είναι σε θέση να 
κατασκευάζουν πολλά και διαφορετικά προϊόντα. Κρίσιμη παράμετρο αποτελεί ο 
προγραμματισμός της παραγωγής. Συχνά, παρατηρούνται μεγάλα αποθέματα 
παραγωγής σε εξέλιξη (Work-In-Progress). Η ευελιξία του μίγματος προϊόντων είναι 
υψηλή, καθώς τα Α' υλικά, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το εργατικό δυναμικό είναι 
κοινά στην παραγωγή πολλών διαφορετικών προϊόντων. Αύξηση της δυναμικότητας 
είναι εφικτή μέσα από υπερωρίες ή επιπλέον βάρδιες. Παρατηρούνται χαμηλοί μέσοι 
όροι χρησιμοποίησης του τεχνολογικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να μην 
περιορίζεται η ευελιξία του όγκου παραγωγής. Πάντως, μία αύξηση του όγκου θα 
οδηγήσει σε μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης.
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1.5. Παραγωγή έργου ή Ενός είδους προϊόντων
(One of A kind or Project production]

Αφορά την παραγωγή μεγάλης ποσότητας ενός αποκλειστικά είδους 
προϊόντων. Συναντάται σε επιχειρήσεις εντάσεως καφαλαίου έπειτα από ειδική 
παραγγελία πελάτη. Με μία τέτοια διαδικασία είναι δυνατό να οργανωθεί ένα 
μεμονωμένο έργο (project). Το μέρος των εργασιών είναι δεδομένο, οι χειριστές του 
τεχνολογικού εξοπλισμού διαθέτουν διαφορετικές ικανότητες και δουλεύουν σε 
σειρά. Παραδείγματα αποτελούν οι κατασκευές πλοίων και κτιρίων. Η ευελιξία όγκου 
και μίγματος είναι υψηλή.

Οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για τη μέθοδο παραγωγής που θα υιοθετήσουν. 
Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ελεύθερη επιλογή από τη στιγμή που καθοριστικούς 
παράγοντες αποτελεί η τεχνολογία και το είδος των προϊόντων που πρόκειται να 
παραχθούν. Η επιλογή της τεχνολογίας είναι αντικείμενο στρατηγικής που προτίθεται 
να ακολουθήσει ένας οργανισμός [Hill, 19851.

2. Ο 'Ελεγχος της Παραγωγής

Ο έλεγχος της παραγωγής θα πρέπει να αφορά την ποιότητα, τον όγκο και 
το χρονικό συντονισμό της. Μία καλό προγραμματισμένη παραγωγική διαδικασία 
οδηγεί σε υψηλή αποδοτικότητα, ώστε τα προϊόντα να διατίθενται στην κατάλληλη 
ποιότητα και ποσότητα, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Το ακόλουθο σχεδιάγραμμα 
απεικονίζει τη διαδικασία ελέγχου της παραγωγής. Η συσχέτιση ανάμεσα στις 
διάφορες παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας είναι άμεση. Για παράδειγμα, ο 
απαραίτητος χρόνος για την κατασκευή ενός εξαρτήματος είναι εύκολα 
προβλέψιμος.

Επίσης, παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τους χρόνους παραγωγής, 
αποτελούν η παραγωγικής δυναμικότητα και η χωροταξική διάταξη των Ά υλών 
(κατανομή αποθηκών).
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Σχεδιάγραμμα IX. Ο 'Ελεγχος της Παραγωγής

Έλεγχος παραγωγής 
(κίνητρα, κανονισμοί!

Υπάρχουσα κατάσταση

Ψ
Παραγωγική δυναμικότητα Ά ύλες

(άνθρωποι & τεχν. εξοπλισμός)
- παραγωγής
- επισκευής
- αλλαγών
- κ.α.

Πηγή : Konijnendijk A. Paul, 'Coordination of Production and Sales', Maclu Uitgevers, Antwerpen, 1992, 

p. 31. * •

Ο έλεγχος δεν είναι εύκολος σε περιπτώσεις πολύπλοκης παραγωγικής 
διαδικασίας. Ορισμένες διαδικασίες π.χ. συναρμολόγησης απαιτούν χιλιάδες 
εξαρτημάτων (αυτοκινητοβιομηχανίες).

Ο έλεγχος διακρίνεται σε δύο επίπεδα [Bertrand et al, 1990] :

• Έλεγχος ροής προϊόντων (GFC - Goods Flow Control), μέσω του συντονισμού της 
ροής των προϊόντων ή των αποθεμάτων, ανάμεσα στις μονάδες παραγωγής.

• Έλεγχος μονάδων παραγωγής (PUC - Production Unit Control).

Οι μονάδες παραγωγής συνίστανται από μία ή από περισσότερες διαδικασίες 
μετατροπής, μέσα στις οποίες ο βαθμός και η χρήση της παραγωγικής 
δυναμικότητας πρέπει να συντονίζεται. Το επίπεδο ελέγχου της παραγωγικής 
μονάδας σχετίζεται με τη χρήση της δυναμικότητας και τους χρόνους παράδοσης. 
Αντίστοιχα, το επίπεδο ελέγχου της ροής προϊόντων, σχετίζεται άμεσα με τις 
παραγγελίες των πελατών και τον έλεγχο αποθεμάτων.

Στην ακόλουθη ενότητα παρουσιάζονται τρεις βασικές μορφές ελέγχου της 
παραγωγής : το MRP, το JIT και το OPT.

Απόδοση παραγωγής
(όγκος, παραγωγικότητα, χρον. συντονισμός)



Κεφάλαιο Δεύτερο. Η Παραγωγή 17

Οι αυξημένες ανάγκες ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας 
αντιμετωπίζονται από μία σειρά σύγχρονων συστημάτων. Παρακάτω παρουσιάζονται 
τρία κύρια εργαλεία ελέγχου : το MRP, το JIT και το OPT.

2.2. Συστήματα Ελέγχου της Παραγωγής

2.2.1. MRP

Από τις τρεις παραπάνω μεθόδους, το MRP (Material Requirements Planning! 
είναι το παλαιότερο. Πριν τριάντα περίπου χρόνια γεννήθηκε η ιδέα του 
προγραμματισμού της παραγωγής αναφορικά με τις απαιτήσεις Ά υλών, στον 
κατάλληλο χρόνο και τη σωστή ποσότητα που είναι απαραίτητα. Δημιουργήθηκε ένα 
είδος λογαριασμών για Ά υλικά (Bill-of-Materials, BOM) στον οποίο καταγράφονται οι 
σχέσεις ανάμεσα στα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τα υλικά τους. Πάντως, μόλις 
είκοσι χρόνια αργότερα υπήρχε το κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα που υποστήριζε 
αυτή τη μέθοδο - σε λογικό κόστος. Από τη χρονική στιγμή που έχουν προσδιορισθεί 
οι ανάγκες υλικών, ξεκινάει η διαδικασία ελέγχου της δυναμικότητας, προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν το πρόγραμμα παραγωγής είναι εφικτό. To MRP υιοθετεί δεδομένους 
χρόνους παράδοσης, αλλά δεν παρέχει κανένα εργαλείο για να τους ελέγχει. 
Μεταγενέστερες αναπτύξεις του MRP, έχουν οδηγήσει στην προσθήκη του Master 
Production Schedule (MRP II), ένα κύριο πρόγραμμα παραγωγής το οποίο 
χρησιμοποιείται για το συντονισμό διαλειτουργικών αποφάσεων (π.χ. ποσότητες 
ετοίμων προϊόντων) [Orlicky, 1975).

Πάντως, η μεγάλη έμφαση που δίνει σε θέματα προσδιορισμού των αναγκών 
για υλικά, το καθιστά ακατάλληλο για παραγωγικές διαδικασίες και projects, λόγω 
έλλειψης του ΒΟΜ.

2.2.2. JIT

To JIT (Just-In-Time), ή σύστημα Kanban αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία, κυρίως 
από την αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. Βασίζεται στην ανανέωση των αποθεμάτων 
ανάμεσα σε διαδοχικές παραγωγικές διαδικασίες και εστιάζει στην ελαχιστοποίηση 
της παραγωγής σε εξέλιξη (WIP). Ένα απόθεμα εξαρτημάτων ή έτοιμων προϊόντων 
ανανεώνεται μόνο όταν χρησιμοποοηθεί (ή πωληθεί) μία δεδομένη ποσότητα από 
αυτό. Επομένως, συνδέει τον έλεγχο της Μονάδας Παραγωγής (PUC) και τη ροή των 
προϊόντων (GFC). Θεωρείται ως ένα σύστημα pull. Σε αντίθεση με το MRP δεν απαιτεί 
ένα εξελιγμένο υπολογιστικό σύστημα για τη λήψη των αποφάσεων. Οι κανόνες και 
οι αρχές του είναι απλοί : " Η βελτιστοποίηση (optmization) επιτυγχάνεται μέσα από 
μία συνεχή διαδικασία δοκιμής και απόρριψης". Γι' αυτό, ταιριάζει σε περιπτώσεις 
παραγωγής γραμμής (product line) με μεγάλη συχνότητα επανάληψης σε σταθερό 
περιβάλλον. Βασική αρχή του αποτελεί η μείωση του WIP για να προσδιοριστούν οι 
αιτίες των προβλημάτων. Το κύριο μέλημά του είναι η μείωση των χρόνων αλλαγών 
με τη βοήθεια τεχνικών όπως η SMED (Single Minute Exchange of Dies) (Shingo, 1985).
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Αποτελεί το μοναδικό σύστημα ελέγχου της παραγωγής, το οποίο επιδιώκει 
το συνδυασμό μείωσης των αποθεμάτων με την ποιότητα παραγωγής. Το τρωτό του 
σημείο - αν κάτι καθυστερήσει ή αν σταματήσει ολόκληρη η γραμμή παραγωγής - 
αποτελεί ταυτόχρονα και την ισχύ του, δεδομένου ότι θα φανερώσει άμεσα την αιτία 
και τις ευθύνες του λάαθους. Ο κρίκος με τη λειτουργία των πωλήσεων βρίσκεται 
στο πρόγραμμα συναρμολόγησης των έτοιμων προϊόντων. Δεδομένου ότι οι 
παραγγελίες και οι προβλέψεις της ζήτησης συνδέονται μεταξύ τους, το πρόγραμμα 
πρέπει να παραμείνει σταθερό για μία μεγάλη χρονική περίοδο.

2.2.3. OPT

Ένα πιο πρόσφατο σύστημα ελέγχου αποτελεί η Τεχνολογία Βέλτιστης 
Παραγωγής (Optimized Production Technology! [Goldratt, 1984], To OPT όπως και το 
MRP, χρησιμοποιεί ένα υπολογιστικό σύστημα με τη βοήθεια Η/Υ. Δίνει βαρύτητα στην 
παραγωγική δυναμικότητα ως μέσο ελέγχου. Για τη βελτιστοποίηση της ροής και του 
ελέγχου της WIP, η παραγωγική δυναμικότητα σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην 
παρατηρούνται ημικατεργασμένα αποθέματα (bottlenecks). Αν και το OPT δίνει μεγάλη 
σημασία στον έλεγχο των P.U. και τη δυναμικότητα, δε συμβαίνει το ίδιο με τις 
ημερομηνίες παράδοσης. Για θέματα προγραμματισμού των αναγκών για υλικά, 
παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το MRP.

Η επιλογή ενός από τα παραπάνω συστήματα ελέγχου, εξαρτάται τόσο από 
τα χαρακτηριστικά της κάθε παραγωγικής διαδικασίας, όσο και από τον τρόπο με τον 
οποίο οι δύο λειτουργίες (Μάρκετινγκ / Παραγωγή) είναι σε θέση συντονιστούν.

2.2.4. Στατιστικοί 'Ελεγχοι

Μέσα από διαδικασίες στατιστικών ελέγχων (SPC - Statistical Process 
Controls) οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε διάφορα συστήματα ποιοτικού 
ελέγχου, είναι εφικτή η ελαχιστοποίηση και η εξάλειψη των μη-τυχαίων (σποραδικών) 
διακυμάνσεων της παραγωγής [Τσιότρας, 1995). Αποτελούν επομένως, ένα επιπλέον 
εργαλείο στη διάθεση των στελεχών της επιχείρησης για την πρόληψη ή την έγκαιρη 
αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν αντίκτυπο στο διαλειτουργικό δίαυλο.



Κεφάλαιο Τρίτο. Η Σχέση Πωλήσεων και Παραγωγής 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : Σχέση Πωλήσεων και Παραγωγής

1. Ο Συνδετικός Κρίκος Ανάμεσα στις Διαδικασίες Πωλήσεων 
και Παραγωγής

0 φυσικός κρίκος που συνδέει τις δύο λειτουργίες υφίσταται από τη στιγμή 
που το τμήμα πωλήσεων είναι σε θέση να διαθέσει στην αγορά εκείνα τα προϊόντα 
που του παρέχει το τμήμα παραγωγής. Η σειρά με την οποία πραγματοποιούνται οι 
διαδικασίες των δύο τμημάτων δεν είναι σταθερή. Τα προϊόντα είναι δυνατό να 
παραχθούν, να αποθεματοποιηθούν και στη συνέχεια να πωληθούν. Αντίστοιχα, είναι 
πιθανό να παραχθούν μόνο εφόσον γίνουν γνωστές οι παραγγελίες του πελάτη.

Εκτός από αυτή τη φυσική σχέση, παρατηρείται μία ροή πληροφοριών ανάμεσα 
στα δύο λειτουργικά τμήματα. Αντικείμενο του συντονισμού αποτελεί η επίτευξη 
αποδοτικότητας στη συνεργασία τους, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της 
ζήτησης εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κέρδη.

Οι παράμετροι στις οποίες οι δύο λειτουργίες επιδέχονται συντονισμό είναι :

• Ο καθορισμός των αναγκών παραγωγής (προϊοντική γραμμή).
• Οι ποσότητες των προϊόντων (πρόγραμμα παραγωγής).
• Ο χρονικός συντονισμός (χρόνοι εκτέλεσης παραγγελιών).

Συγκερικριμένα :
• Αρχικά, είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν οι ανάγκες της ζήτησης σχετικά με 

τα είδη των προϊόντων .

• Η ποσότητα των προϊόντων, που κρίνεται αναγκαίο να παραχθεί, καθορίζεται 
από τις υπάρχουσες πληροφορίες αναφορικά με τη ζήτηση. Προβλέψεις της 
ζήτησης βασίζονται συνήθως σε ιστορικά στοιχεία πωλήσεων και σε σταθερές 
παραγγελίες. Ασφαλώς λαμβάνεται υπόψην και η παραγωγική δυναμικότητα 
(ανθρώπινη και υλικοτεχνική) της επιχείρησης.

• Ο χρονικός συντονισμός σε πολλές περιπτώσεις ακολουθεί τελευταίος, 
προκειμένου να προγραμματισθούν από κοινού (Μάρκετινγκ / Παραγωγή) οι 
χρόνοι παραγωγής και παράδοσης.

Δεν υπάρχει πάντοτε, επικοινωνία ανάμεσα στις δύο λειτουργίες για όλα τα 
παραπάνω θέματα. Συχνά, ο συντονισμός τους εκτελείται μόνο σε λειτουργικό 
επίπεδο, γεγονός που επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.

Δεδομένων των διαφορετικών στόχων και διαδικασιών των τμημάτων 
πωλήσεων και παραγωγής, εμφανίζονται σημαντικές δυσκολίες στο συντονισμό τους. 
Ορισμένα σχετικά παραδείγματα δίνονται πιο κάτω : •

• Σε πολλές αγορές, η ζήτηση δεν είναι σταθερή με αποτέλεσμα οι προβλέψεις 
να μην επαληθεύονται. Από τη στιγμή που οι προβλέψεις πωλήσεων αποτελούν 
μία από τις βασικές πηγές πληροφόρησης για το σύστημα ελέγχου της
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Παραγωγής, η τελευταία απαιτεί να είναι ακριβείς. Αν ένας πωλητής αποδεχθεί 
παραγγελία η οποία υπερβαίνει τις προβλέψεις, η διαδικασία πωλήσεων είναι 
αρκετά ευέλιγκτη για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, 
όμως, για την Παραγωγή βραχυπρόθεσμα. Παρόμοιες καταστάσεις έχουν ως 
αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται διάφορες μεταβλητές της ζήτησης.

• Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο επίσης αφορά τις προβλέψεις, αποτελεί η 
περίπτωση κατά την οποία η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προβλεφθείσα, 
για μία συγκεκριμένη περίοδο. Δεδομένου άτι η αξιολόγηση του τμήματος 
πωλήσεων βασίζεται στις προβλέψεις, τα αρμόδια στελέχη θα πετύχουν 
εύκολα τους στόχους τους. Έπειτα από την επίτευξη των στόχων τους, οι 
πωλητές είναι πιθανό να προσπαθήσουν να πείσουν τους πελάτες να 
αναβάλλουν τις παραγγελίες τους, ώστε οι πρώτοι να πλησιάσουν το στόχο 
πωλήσεων που έχουν για την επόμενη περίοδο (π.χ.τρίμηνο). Πρόμοια, όταν η 
ζήτηση είναι χαμηλή, καταβάλλεται προσπάθεια (τμήμα πωλήσεων) να πεισθούν 
οι πελάτες να πραγματοποιήσουν νωρίτερα τις παραγγελίες τους. Οι πωλητές 
αξιολογούνται με βάση ένα τρίμηνο πρόγραμμα πωλήσεων - για παράδειγμα. 
Οι πελάτες έχοντας συνηθίσει σε αυτό τον κύκλο δεν προβαίνουν σε 
παραγγελίες κατά τη αρχή του κάθε τριμήνου. Προκειμένου να υλοποιηθεί το 
σχέδιο παραγωγής (production plant), κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων 
εβδομάδων του κάθε τριμήνου, όλο το προσωπικά (περιλαμβανομένων των 
γραμματέων, των managers, και των τεχνικών) προσπαθεί να ανταποκριθεί 
έγκαιρα στις παραγγελίες [Konijnendijk, 1992). Κατά τη διάρκεια αυτών των 
τελευταίων εβδομάδων, οι άνθρωποι της Παραγωγής εργάζονται με το 
μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό και το πρόγραμμα παραγωγής φθάνει εώς και 
τέσσερις φορές υψηλότερους ρυθμούς από το αντίστοιχο των αρχικών 
εβδομάδων του τριμήνου. Όμως, τότε το κόστος είναι υψηλότερο σε σχέση 
με ένα εξομαλυμένο πρόγραμμα παραγωγής. Επιπρόσθετα, είναι πιθανή η 
ύπαρξη προβλημάτων δεδομένης της περιορισμένης ευελιξίας της Παραγωγής.

• Ο εσωτερικός ανταγωνισμός των πωλητών είναι δυνατό να έχει αρνητικά 
αποτελέσματα. Ο όγκος των πωλήσεων συχνά μειώνεται κατακόρυφα αμέσως 
μετά το τέλος μίας περιόδου εσωτερικού ανταγωνισμού του τμήματος 
πωλήσεων (bonus). Κάτι τέτοιο έχει άμεσες συνέπειες στην αποτελεσματική 
διαχείριση της δυναμικότητας και την οργάνωση της παραγωγής γενικότερα. •

• Επίσης, προβλήματα στις διαδικασίες συντονισμού οφείλονται στην έλλειψη 
διαλειτουργικών ομάδων εργασίας (interfunctional working teams). Ο κλασσικός 
τρόπος οργάνωσης των τμημάτων παραγωγής και πωλήσεων απεικονίζεται στο 
ακόλουθα σχεδιαγράμματα.
Γενικό συμπέρασμα αποτελεί το ότι όλοι αυτοί οι χειρισμοί του τμήματος

πωλήσεων, προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, οδηγούν σε μία απότομη
διόγκωση της εσωτερικής ζήτησης για παραγωγή.
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2. Πληροφορική Επιστήμη και Μάρκετινγκ

Η αγορά του μέλλοντος θα καθορίζεται από μία τεχνολογία η οποία θα ασκεί 
συγκλονιστική επίδραση στην αγορά, σε σχέση με σήμερα : T.V. τύπου interactive, 
βάσεις δεδομένων οι οποίες θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, fax παντού, 
ηλεκτρονική καταχώρηση των πληροφοριών (electroning couponing), καθώς και μία 
ευρεία ποικιλία εφαρμογών αυτόματης ηλεκτρονικής επικοινωνίας των καταναλωτών 
με την αγορά. Όλα αυτό θα συνθέτουν μια συνηθισμένη εικόνα στο μέλλον.

Η επανάσταση της τεχνολογίας της πληροφορικής (Information Technology) 
έχει ήδη επιφέρει δραστικές αλλαγές στη δυνατότητα με την οποία χρησιμοποιούν τα 
ανταγωνιστικό τους πλεονεκτήματα κάποιες επιχειρήσεις.

Οι καταναλωτές - συχνό - δε χρειάζεται να επισκέπτονται τις παραδοσιακές 
αλυσίδες των super markets ή τα ανεξάρτητα πολυκαταστήματα για τις αγορές τους, 
αλλά πραγματοποιούν τις καταναλωτικές τους επιλογές από απόσταση, ή πιο απλό από 
το σπίτι τους.

Οι εξελίξεις στη διακίνηση των πληροφοριών μέσα από τα σύγχρονα 
τεχνολογικό επιτεύγματα έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο τρόπο επικοινωνίας 
των εταιριών με τους καταναλωτές. Από την επικοινωνία μίας κατεύθυνσης (one - way 
communication) καθιερώνονται διπλής κατεύθυνσης αλληλεπιδράσεις (two-way 
communication). Όσο διογκώνεται η ποσότητα των πληροφοριών που διακινούνται 
ανάμεσα σε πωλητές και αγοραστές, τόσο γίνεται επιτακτική η ανάγκη αλλαγής της 
υποδομής των επιχειρήσεων προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Ήδη πολλά στελέχη Marketing χρησιμοποιούν τις αναφορές των Raypora και 
Sviokla (1994) σχετικό με τον όρο "market space" όπου οι παραδοσιακές 
αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνταν στο χώρο της αγοράς "market place", 
αναπληρώθηκαν από την αντίστοιχη του περιβάλλοντος της αγοράς (ή διαστήματος). 
Με τον τρόπο αυτό επικρατεί η σοφία του separating marketing (ότι θέλει ο πελάτης) 
εις βάρος της στρατηγικής (ότι η επιχείρηση προσφέρει), η οποία αμφισβητείται 
περισσότερο παρά ποτέ. [Morris & Pitt, 1994).

Σε δομές επιχειρήσεων όπου ακολουθείται management σε επίπεδο μάρκας 
(brand management structure) παραδοσιακό το marketing ασκούσε το σημαντικότερο 
έλεγχο πάνω στο προϊόν. Επειδή, όμως, η βάση του ανταγωνισμού μετακινείται πιο 
πέρα από το προϊόν και τη μάρκα, αυτή η πολύ λεπτή επιρροή, θα αποδείκτεί 
ανεπαρκής στο να ελέγχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ικανοποίηση του 
πελάτη. Σε staff - oriented marketing επιχειρήσεις, ακόμη και όταν αυτός ο 
περιορισμένος βαθμός ελέγχου της επιρροής επιτιγχάνεται.

Και στις δύο περιπτώσεις η επέκταση της βάσης του ανταγωνισμού πέρα από 
τα παραδοσιακό πεδία, θέτει τεράστιες δυσκολίες.

Αν η ικανοποίηση του πελάτη εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ακριβή 
παραλαβή (to - the - minute delivery), σε διαρκείς διαύλους (IT interfaces), 
ολοκληξρωμένο σχεδίασμά συστημάτων σε μερικό και συνολικό επίπεδο, συνεργασία 
με προμηθευτές σε πολλά επίπεδα (multilevel) και με πολλαπλές λειτουργίες (multi 
fuctional), τότε δεν υπάρχει καμμία πιθανότητα επιτυχίας των σύγχρονων επιχειρήσεων 
με τις τρέχουσες οργανωσιακές τους δομές. Η δημιουργία και η διανομή των νέων 
αξιών για τον καταναλωτή απαιτούν συνεργασία διαλειτουργική (cross - fuctional) στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό. Τέτοια συνεργασία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα 
παραδοσιακό λειτουργικό τμήματα μόρκετιγκ, τα οποία χαρακτηρίζονται από έλλειψη 
τεχνικής κατάρτισης, φαντασίας και οργάνωσης.
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Me αυτή την έννοια, οι επιχειρήσεις σήμερα οφείλουν να δημιουργούν εκείνο 
το είδος συγκριτικού πλεονεκτήματος, το οποίο απαιτείται για την επιβίωσή τους, στα 
πλαίσια του δυναμικού περιβάλλοντος της αγοράς (βλέπε σχεδιάγραμμα X).

Σχεδιάγραμμα χ. To πεδίο δυνάμεων,^ι^Λάρκετιγκ Λ ^

Δυνάμεις πρόκλησης Οργανωτική Δυνάμεις αντίστασης
αλλαγών στο δομή στις αλλαγές του
Marketing marketing

Πηγή : Mac Hulbert & Leyland * Exit Left Center Stage? The Future of Functional Marketing". European 

Management Journal : Vol. 14, Num. 1, February 1996, p.48.
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3. Κρίσεις Προϊόντων

Είναι απαραίτητο να εντοπίζονται οι παράγοντες εκείνοι που διαδραματίζουν 
κύριο ρόλο κατά τη διάρκεια μίας κρίσης σε ένα προϊόν (product - harm crisis), η 
οποία μπορεί ακόμη και να αποβεί μοιραία για την μελλοντική πορεία του 
συγκεκριμένου προϊόντος.

Δύο κύριοι παράγοντες αποτελούν η φήμη και το προφίλ της επιχείρησης και η 
οργανωσιακή της αντίδραση. Δεδομένου ότι : ο πρώτος παράγοντας είναι το
επιστέγασμα μιας μακρός παράδοσης και συνέπειας από την πλευρά του οργανισμού 
και η οργανωσιακή ετοιμότητα αντίδρασης αποτελεί μία ικανότητα η οποία μπορεί να 
αποκτηθεί σύντομα με τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδίασμά, αποτελούν δύο στοιχεία 
στα οποία η επιχείρηση έχει άμεσο έλεγχο σε αντίθεση με τις εξωτερικές 
επιδράσεις του περιβάλλοντος, [Siomkos, 19891 γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα του 
κατάλληλου δίαυλου επικοινωνίας ανάμεσα στο μάρκετιγκ και την παραγωγή.

Οι καταναλωτές θεωρούν μία επιχείρηση πιο έντιμη απέναντι' τους, όταν αυτή 
δραστηριοποιείται πριν από την παρέμβαση των αρμόδιων καταναλωτικών επιτροπών. 
Κάτι τέτοιο είναι εφικτό χάρη, κυρίως, στην ευαίσθητη ανίχνευση της αγοράς από ένα 
ικανά επιτελείο μάρκετιγκ, το οποίο με τη σειρά του θα ανατροφοδοτήσει με τις 
κατάλληλες πληροφορίες τη διοίκηση. Επομένως, ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του 
μάρκετιγκ και τη παραγωγής είναι ουσιαστικής σημασίας να λειτουργήσει άμεσα, ώστε 
να πραγματοποιηθούν τα επόμενα βήματα που αφορούν τις διαδικασίες παραγωγής 
και θα οδηγήσουν στην έξοδο από την κρίση.

Τέτοιες προβληματικές καταστάσεις, μπορούν να οφείλονται, μεταξύ των 
άλλων και σε αμέλεια της ίδιας της παραγωγού επιχείρησης του προϊόντος. Όταν 
πρόκειται για μία περίπτωση όπου η κρίση αποτελεί γεγονός, (post - crisis phase κατά 
τους Meyers και Holusha - 1986), η προτεινόμενη μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία 
η επιχείρηση μπορεί να βρει μία διέξοδο απά την κρίση προβλέπει : ανάλυση / 
εξέταση των καταναλωτών, εύρεση του προβλήματος, αντίδραση, αναπροσαρμογή 
της παραγωγής, αναθεώρηση των αριθμών, επίλυση του προβλήματος και επιστροφή 
στην αγορά.

Είναι εύλογη, σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναγκαιότητα για τον κατάλληλο 
συντονισμό μεταξύ των τμημάτων παραγωγής και πώλησης, για την άμεση 
επανάκαμψη της επιχείρησης μέσα από γρήγορες και επιτυχείς τακτικές αποφάσεις.

Οι οργανισμοί αντιδρούν σε κρίση των προϊόντων τους, γιατί επηρεάζεται η 
απόδοσή τους, μιας και η αρνητική πληροφόρηση σχετικά με την επιχείρηση και το 
προϊόν της μεταφέρεται στην αγορά. Μία επιχείρηση, η οποία αντιμετωπίζει τέτοια 
προβλήματα, επικοινωνεί μέσα από τις αντιδράσεις της με τους καταναλωτές. Πάντως, 
η επιχειρησιακή δραστηριότητα αναπτύσσεται μέσα σε αρκετά όρια που θέτει το 
περιβάλλον. Η ύπαρξη διάφορων οργανώσεων καταναλωτών, για παράδειγμα, 
επηρεάζει σημαντικά την τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις κρίσης 
σε προϊόντα τους. Η επιχείρηση επικοινωνεί με τους καταναλωτές, μέσα από το 
τμήμα μάρκετιγκ, προκειμένου να αλλάξει τη στάση τους, π.χ. να τους δημιουργήσει 
μία πιο θετική άποψη για το προϊόν μετά την συντελεσθείσα κρίση σε αυτό.
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Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζονται οι εναλλακτικές αντιδράσεις μιας 
οργάνωσης σε περίπτωση κρίσης προϊόντος καθώς και ο τρόπος που επιδρούν οι 
διάφοροι παράγοντες και μεταβλητές στην κατάσταση της. Η επιχείρηση μπορεί να 
αρνηθεί οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση, να προβεί σε εθελοντική ή μη - εθελοντική 
ανάκληση των προϊόντων της και τέλος να πραγματοποιήσει μία ολοκληρωμένη 
"υπερπροσπάθεια", με την οποία θα ανασυνταχθεί και θα αντεπιτεθεί στην αγορά.

Τέλος, πρέπει να δωθεί έμφαση στο γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια μίας κρίσης 
προϊόντος, αλλάζει δραματικά η εστίαση της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρίας και 
το βάρος στρέφεται στην λεπτομερή προβολή τεχνικών χαρακτηριστικών του 
προϊόντος [Siomkos & Kurzbard, 1994], [Siomkos & Shristava ,1993]. To συγκεκριμένο
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αυτό σημείο υπογραμμίζει την κρισιμότητα της συνεργασίας των τμημάτων μάρκετιγκ 
και παραγωγής, ιδιαίτερα σε τέτοιες καταστάσεις.

Ενώ εμφανίζονται προστριβές ανάμεσα σε δύο ή σε περισσότερες λειτουργίες 
ενός οργανισμού, οι Hayes και Wheelwright υποστηρίζουν ότι στο δίαυλο επικοινωνίας 
μάρκετιγκ και παραγωγής παρουσιάζονται τα συχνότερα και εντονότερα προβλήματα, 
σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διαφορά των 
στόχων (goals! που έχουν οι δύο αυτές λειτουργίες.

Από τις βασικές αρχές του μάρκετιγκ είναι γνωστό ότι η δομή ενός τμήματος 
μάρκετιγκ έχει προσανατολισμό την καταναλωτική ζήτηση. Η στρατηγική μάρκετιγκ 
περιλαμβάνεται από επιμέρους στρατηγικές (π.χ. τιμολόγηση, προβολή, διανομή, κ.α.) 
προκειμένου να αυξήσει τη ζήτηση για τα προϊόντα της επιχείρησης.

Αντίθετα, ο προσανατολισμός ενός τμήματος παραγωγής επικεντρώνεται στη 
ρύθμιση της προφοράς. Η στρατηγική της παραγωγής συνίσταται στην παροχή εκείνης 
της παραγόμενης ποσότητας η οποία θα ικανοποιεί τη ζήτηση, προσδιορίζοντας πόσα 
και ποια προϊόντα θα πρέπει να παραχθούν. Φυσιολογικά, ο σκοπός, τα σχέδια και οι 
αξίες των ομάδων μάρκετιγκ και παραγωγής ακολουθούν την παράλληλη πορεία της 
αντιστοιχίας ζήτησης και προσφοράς. Όταν τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται 
ξεχωριστά, τότε οι δύο αυτοί λειτουργικοί χώροι ξεφέυγουν από τον κοινό στόχο που 
είναι το ίδιο το προϊόν της επιχείρησης. Όμως, η αλληλοεξάρτηση των δύο αυτών 
λειτουργικών ειδών αποφάσεων, είναι αναμφισβήτητη, μιας και έχει ένα ταυτόχρονο 
αντίκτυπο στον καταναλωτή. [Crittenden et al, 1993,1

Στο επόμενο κεφάλαιο πρόκειται να εξετασθούν οι αιτίες των προστριβών 
ανάμεσα στο μάρκετιγκ και την παραγωγή. Χάρη στην προσπάθεια αυτής της 
τυποποίησης, γίνεται πιο ευδιάκριτος ο χώρος όπου εμφανίζονται οι προστριβές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : Τα αίτια τον Διαλειτουργικών Εντάσεον

1. Αίτια τον Εντάσεον

Τα κατανοητά, μέχρι σήμερα, αίτια εντάσεων ανάμεσα στις λειτουργίες της 
Παραγωγής και του Μάρκετινγκ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η μία αποτελείται 
από βασικούς λόγους που εντοπίστηκαν σχεδόν σε κάθε επιχείρηση [Benson, 1977], Η 
άλλη κατηγορία συνδυάζει παράγοντες που επιδεικνύουν τις βασικές αιτίες στις 
περισσότερες περιπτώσεις.

Αρχικά αναλύονται τα βασικά αίτια και έπειτα οι διαπλεκόμενοι παράγοντες.

2. Αξιολόγηση και Συστήματα Ανταμοιβής

Οι δύο λειτουργίες αξιολογούνται με βάση διαφορετικά κριτήρια και 
λαμβάνουν εύσημα για διαφορετικές δραστηριότητες. Από τη μία πλευρά το 
Μάρκετινγκ κρίνεται στη βάση της οικονομικής ανάπτυξης της επιχείρησης, από 
άποψη πωλήσεων, μεριδίου αγοράς και εισόδου σε νέες αγορές. Δυστυχώς οι 
υπεύθυνοι marketing ορισμένες φορές έχουν προσανατολισμό στις πωλήσεις, παρά 
στα κέρδη.

Από την άλλη πλευρά, η Παραγωγή αξιολογείται με βάση τη σταθερότητα της 
παραγωγικής διαδικασίας και την μείωση του σχετικού κόστους. Δυστυχώς και αυτοί 
με τη σειρά τους έχουν μερικές φορές προσανατολισμό στο κόστος παρά στα 
κέρδη.

Όταν το Μάρκετινγκ επιδιώκει την εισαγωγή νέων προϊόντων, την αύξηση του 
μεριδίου αγοράς και την είσοδο σε νέες αγορές, ενώ το τμήμα Παραγωγής 
εναντιώνεται σε κάθε αλλαγή όπου και όταν δεν είναι εφικτή η μείωση του κόστους 
που αυτή θα επιφέρει, δημιουργείται αναπόφευξτα σύγκρουση.

Επειδή τα στελέχη τόσο της Παραγωγής, όσο και του Μάρκετινγκ, επιθυμούν 
να αξιολογηθούν θετικά και να ανταμοιφθούν καλά, η κάθε λειτουργία υπερασπίζεται 
τα συμφέροντα και τις τακτικές της. Η παραπάνω συζήτηση για τα είδη του κόστους 
που αποδίδονται σε κάθε λειτουργία - σχέση με το εύρος της προϊοντικής γραμμής - 
αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα τριβών των manager του Marketing και της 
Παραγωγής, όπου ο καθένας προσπαθεί να μειώσει τα κόστη του ή να τα επιρρίψει 
στον άλλο.
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3. Πολυπλοκότητα

Πολλά από τα προβλήματα οφείλονται στο γεγονός ότι στα πεδία εντάσεων 
εμπλέκονται τουλάχιστον δύο διαφορετικές λειτουργίες και απαιτούνται στοιχεία από 
πολλές πηγές. Επιπλέον, τα στοιχεία είναι τυπικά ένα μίγμα από "soft" δεδομένα του 
Μάρκετινγκ (ποιοτικά) και "hard" δεδομένα της Παραγωγής (ποσοτικά).

Στην περίπτωση της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας είναι σχετικά 
εύκολος ο προσδιορισμός του κόστους εργασιών και του εξοπλισμού, σε αντίθεση 
με την πρόβλεψη των πωλήσεων και το ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής 
δυναμικότητας.

Το πρόβλημα γίνεται πιο πολύπλοκο λόγω της ανάμειξης μεγάλου τμήματος 
του οργανισμού σε παρόμοιες καταστάσεις. Με πολλούς τρόπους οι πωλήσεις και η 
παραγωγική διαδικασία αποτελούν την κινητήρια δύναμη της επιχείρησης. Οι δύο 
αυτές λειτουργικές γραμμέςυποστηρίζονται από τα τμήματα σχεδιασμού, 
χρηματοοικονομικών, ελέγχου και διοίκησης. Επομένως, κάθε θέμα που αφορά το 
δίαυλο εμπλέκει τον πυρήνα του οργανισμού.

4. Εμπειρία

Βασική αιτία εντάσεων αποτελεί επίσης το σύνολο των εμπειριών των 
στελεχών του κάθε λειτουργικού τμήματος. Στις εμπειρίες των ανθρώπων μιας 
επιχείρησης περιλαμβάνονται τόσο οι επιδράσεις του εργασιακού περιβάλλοντος 
τους, όσο και το υπόβαθρο των γνώσεών τους, δηλαδή οι σπουδές τους. Για 
παράδειγμα ένα στέλεχος του τμήματος Μάρκετινγκ βιομηχανικής επιχείρησης 
προέρχεται συνήθως από το χώρο των πωλήσεων. Ξεκίνησε ως πωλητής και κατα 
συνέπεια όλες οι εμπειρίες του συνδέονται στενά με την εξυπηρέτηση των πελατών. 
Ως manager πωλήσεων ή ακόμη και ως marketing manager ασχολείται με τα 
προβλήματα των πελατών. Σίγουρα τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα ή γενικότερης 
φύσης, ενώ οι λογαριασμοί αυξημένοι, αλλά ο προσανατολισμός παραμένει ο ίδιος : ο 
πελάτης.

Συνήθως τα γραφεία των κορυφαίων στελεχών Μάρκετινγκ βρίσκονται δίπλα 
σε εκείνα των ανθρώπων των πωλήσεων, συνεργάζονται στενά μεταξύ τους σε 
καθημερινή βάση και έρχονται σε επαφή με πελάτες. Επομένως, οι προκαταλήψεις 
τους σχετικά με τα θέματα της δουλειάς τους μεγενθύνονται από ανθρώπους και 
καταστάσεις που τους απασχολούν καθημερινά.

Οι συνάδελφοί τους στην Παραγωγή, συχνά, ξεκινούν ως αρχιτεχνίτες ή 
υπεύθυνοι ομάδων εργασίας. Είναι ευαισθητοποιημένοι για τα προβλήματα του 
εργοστασίου μιας και εκτίθενται σε αυτά κάθε μέρα. Ακόμη και τα κορυφαία στελέχη 
(top management) της Παραγωγής με τη σειρά τους, βρίσκονται σε σχέση 
αλληλεπίδρασης με τους υφισταμένους τους (γεωγραφικά και οργανωσιακά. 
Επισκέπτωνται συχνότερα το εργοστάσιο παρά τους πελάτες τους.

Κάθε manager, της Παραγωγής ή του Μάρκετινγκ, ενδιαφέρεται περισσότερο 
για την οργανωσιακή κατάσταση και τα προβλήματα του τομέα του. Ο καθένας τους
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είναι πιο εξοικειωμένος με τη δική του λειτουργία και συννενοείται καλύτερα με τους 
υφιστάμενους του. Εκείνος είναι που τους προσλαμβάνει και τους εκπαιδεύει. 
Μοιράζεται τις εμπειρίες και τις απόψεις τους. Κατανοεί τους προσανατολισμούς και 
τις συμπεριφορές τους.

5. Πολιτισμικές Διαφορές

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι top managers των δύο λειτουργιών 
ακολουθούν, θεωρητικά, διαφορετικό τρόπο ζωής. Διαθέτουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά τόσο στο τρόπο ζωής τους, όσο και στο τρόπο που διοικούν.

Οι άνθρωποι του Μάρκετινγκ διακρίνονται περισσότερο από έναν παρορμητικό 
τρόπο αντιδράσεων, μεγαλύτερο εγωισμό και ικανότητα επικοινωνίας με τους 
άλλους.Τα στελέχη της Παραγωγής είναι πιο εργασιομανείς, πρακτικοί και ορθολογικοί 
στις αποφάσεις τους [Benson, 1977],

Υπάρχει επάρκεια στοιχείων που υποστηρίζει την ύπαρξη τέτοιων διαφορών 
στη νοοτροπία και τις κοινωνικές αντιλήψεις των managers του Μάρκετινγκ και της 
Παραγωγής [Lawrence & Lorsch, 1967],

6. Η διαχείριση της ποικιλίας (managing diversity)

Ο στόχος του τμήματος μόρκετιγκ είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Η 
παραγωγή μίας μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, απαιτείται συχνά ώστε να 
ικανοποιούνται οι διαφορετικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Τα προϊόντα ποικίλουν 
σε σχήμα, μέγεθος, γεύση, και σε άλλες πτυχές. Η επιχείρηση λαμβάνει αποφάσεις 
σχετικά με τον όγκο των προϊόντων μιας γραμμής παραγωγής, τον αριθμό των 
διαφορετικών γραμμών παραγωγής, την κατασκευή εξειδικευμένων προϊόντων, την 
μετατροπή των υπαρχόντων, και την κατάργηση ή την προσθήκη νέων.

6.1 Εύρος / Βάθος Γραμμής Παραγωγής.

Το μάρκετινγκ τυπικό επιθυμεί να πουλάει προϊόντα διαφορετικών μοντέλων 
και πολλών γραμμών παραγωγής, ώστε να ικανοποιεί τις ποικίλες απαιτήσεις της 
αγοράς. Ο ισχυρός ανταγωνισμός επιβάλει αυτή τη στρατηγική, από τη στιγμή όπου 
ένας περιορισμένος αριθμός γραμμών παραγωγής συνεπάγεται απώλεια πωλήσεων, 
μιας και οι καταναλωτές θα προτιμούν τον ανταγωνιστή που παρέχει μία πλήρη 
γραμμή προϊόντων (full line product).

Από την άλλη πλευρό, το τμήμα Παραγωγής τείνει να προτιμά μία στενή 
γραμμή προϊόντων αποφεύγοντας τα "περιττό" προϊόντα ("no-frills" products). Μεγάλοι 
ρυθμοί παραγωγής με μικρή ποικιλία προϊόντων, επιτρέπουν τη μείωση του 
βιομηχανικού κόστους και τη συμπίεση χρόνου και χρημάτων, λόγω των οικονομιών 
κλίμακος και της αποφυγής των συνεχών αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία. Μία
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τέτοια πολιτική παραγωγής, πάντως, έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του 
Μάρκετινγκ για ποικιλία, μιας και κάτι τέτοιο απαιτεί διαρκή αλλαγή και προσαρμογή 
της παραγωγικής διαδικασίας στις ανάγκες και τα μεγέθη των διαφορετικών 
προϊόντων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν επιφέρουν αυξήσεις στο 
κόστος όλες οι επεκτάσεις της γραμμής παραγωγής (line expansions). Σε 
περιπτώσεις όπου για παράδειγμα το μέγεθος του εξαρτήματος ενός νέου 
προϊόντος είναι το ίδιο με ενός που ήδη υπάρχει, το κόστος είναι μικρότερο. Γι'αυτό 
το λόγο, η αγορά, στην πραγματικότητα, κατακλύζεται από επεκτάσεις γραμμής 
παραγωγής ενός δημοφιλούς προϊόντος αντί από περισσότερα διαφορετικό προϊόντα.

Βέβαιο πάντως είναι, ότι οι οποιοσδήποτε διαμάχες ανάμεσα στις τάσεις του 
Μάρκετινγκ και της Παραγωγής, που αφορούν επιλογές μήκους και εύρους της 
γραμμής παραγωγής, θα πρέπει πάντοτε να αναζητούνται στις ανάγκες της ζήτησης. 
Οι βιομηχανίες παιχνιδιών κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80' 
αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα λόγω της έλλειψης δημιουργικότητας 
[Hammonds, 1987],

Το μήκος της προϊοντικής γραμμής εξαρτόται από του γεινικότερους 
στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Τις τελευταίες δεκαετίες τόσο το μήκος, 
όσο και το εύρος των προϊοντικών γραμμών τείνει να αυξάνει. Το τμήμα πωλήσεων 
πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να υιοθετούνται και προϊόντα που 
δεν συνεισφέρουν στα κέρδη της επιχείρησης [Kotler, 19911.

6.2. Προσαρμογή στον Πελάτη
(Product Customization).

Το Μάρκετινγκ έχει ως αυτοσκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, 
γεγονός το οποίο αναπόφευκτα απαιτεί τις μετατροπές των προϊόντων για κάθε 
ανεξάρτητο πελάτη (σύμφωνα με την πολιτική τμηματοποίησης της αγοράς, ή για 
περιπτώσεις σημαντικών μεμονομένων πελατών). Η Παραγωγή, από την άλλη πλευρό, 
προτιμάει την δημιουργία κάποιων γενικών προτύπων , ώστε να αποφεύγει τις πολλές 
αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία και στον μηχανολογικό εξοπλισμό και να 
διατηρούνται τα κόστη σε χαμηλό επίπεδο.

6.3 Αλλαγές στη Γραμμή Προϊόντων

Οι υπεύθυνοι Μάρκετινγκ προσθέτουν ή αφαιρούν είδη από μία προϊοντική 
γραμμή. Υπάρχει, συνήθως, σύγκρουση ανάμεσα στα τμήματα Μάρκετινγκ και 
Παραγωγής αναφορικό με τη χρονική στιγμή που σχεδιάζουν μία τέτοια αλλαγή στη 
γραμμή. Χωρίς αμφιβολία η ζήτηση της αγοράς ωθεί το Μάρκετινγκ σε τέτοιες 
αλλαγές συχνό. Πάντως, η προσθήκη προϊόντων, συνήθως, απαιτεί σημαντικές 
τεχνολογικές αλλαγές, ένα μακρύ χρόνο παράδοσης, ώστε να πραγματοποιηθούν οι 
απαιτούμενες τροποποιήσεις και να βρεθούν οι Α' ύλες.
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Όταν καταργείται ένα προϊόν, το τμήμα Παραγωγής τείνει να εξαντλεί όλα τα 
σχετικά αποθέματα Α' υλών πριν διακόψει την παραγωγή του. Επομένως, ακόμη και 
όταν μία αλλαγή έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στο Μάρκετινγκ και την Παραγωγή, οι 
επιμέρους επιλογές που σχετίζονται με την τιμολόγηση και τα κόστη, καθορίζουν την 
τελική απόφαση.

Η πρόσφατη εμπειρία σημαντικής εταιρίας ηλεκτρονικών προϊόντων όπου 
έγιναν παρόμοιες επιλογές, δείχνει το χάος στο οποίο μπορούν να οδηγήσουν 
μυοπικές επιμέρους αποφάσεις. Η εταιρία είχε αναπτύξει μία μακράχρονη 
ανταγωνιστική στρατηγική επικεντρωμένη στη δημιουργία μίας νέας γενιάς προϊόντων. 
Τα νέα προϊόντα απαιτούσαν πολυάριθμες αλλαγές εντάσεως κεφαλαίου. 
Επιχειρησιακή στρατηγική αποτελούσε η διείσδυση στην αγορά με προϊόντα νέας 
γενιάς, ενώ δεν είχε απαλλαγεί από τα παλιότερα μοντέλα που είχε. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση οι στρατηγική τιμολόγησης δημιούργησε εντάσεις ανάμεσα 
στις δύο λειτουργίες.

Με την ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση, το Μάρκετινγκ οδηγήθηκε στη 
προσφορά των παλιότερων μοντέλων σε τιμές χαμηλότερες του κόστους και των

Γραμμή Παραγωγής και Διαλειτουργική Απόδοση

Μία μικρή κατασκευαστική επιχείρηση, για παράδειγμα, χρεοκόπησε γιατί - 
κυρίως - ο ιδιοκτήτης της δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις διαφορετικές επιθυμίες 
των πελατών της μέσα από μία εφικτή στρατηγική. Η επιχείρηση ξεκίνησε σαν μία 
χαμηλού κόστους παραγωγός τυποποιημένων κατοικιών. Το τυπικό σχέδιο 
αποτελούσε ένα σπίτι δύο δωματίων και μπάνιου. Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν ο 
ιδιοκτήτης της εταιρίας, ελπίζοντας να αυξήσει τον όγκο των ηωλήσεων, αποφάσισε 
να επεκτείνει τον αριθμό των βασικών σχεδίων και να προσαρμοστεί στις 
εζειδικευμένες απαιτήσεις των καταναλωτών. Όταν η μόνη κύρια αλλαγή ήταν η 
προσθήκη, ή η αφαίρεση ενός τμήματος, η παραγωγική διαδικασία δεν αντιμετώπιζε 
προβλήματα. Όταν, όμως, σημαντικές διαφοροποιήσεις πραγματοποιούνταν στο 
εσωτερικό ή και το εξωτερικό των κατοικιών, τα κόστη αυξάνονταν λόγω των 
διαρθρωτικών αλλαγών nou απαιτούνταν σε ολόκληρο το πρόγραμμα της 
παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και στην αύξηση του χρόνου που ήταν αναγκαίος 
για τη συναρμολόγηση.

Η εταιρία άρχισε να εμφανίζει ζημίες λόγω της αύξησης του κόστους, της 
: μείωσης του όγκου παραγωγής (απώλεια του χρονικού πλεονεκτήματος) και της 
σταθερότητας των τιμών. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση δεν μπορούσε να ανταγωνισθεί 
τους ειδικευμένους ανταγωνιστές, από τη στιγμή που το τεχνικό προσωπικό της είχε 
εκπαιδευθεί στο να κτίζει σπίτια χαμηλού κόστους και λογικής ποιότητας.

Επομένως τα κέρδη που σχετίζονταν με τις ειδικές παραγγελίες πελατών, 
υπερκεράσαν τα όποια κέρδη απέφεραν. Η απώλεια χρόνου για αλλαγές στη 
παραγωγική διαδικασία και η επιπρόσθετη απασχόληση κάποιων τμημάτων, 
επιβραδύνει τη ροή της παραγωγής με επακόλουθη τη μείωση του όγκου των 
παραγόμενων προϊόντων.
Πηγή : Crittenden, Gardiner & Siam, "Reducing Conflict Between Marketing And Manufacturing', 

Industrial Marketing Management, Vol 22, 1993, p300.
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νέων σε ακριβότερες. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσα αντιφατικό για τη μακροπρόθεσμη 
επιχειρησιακή στρατηγική : Η ζήτηση αυξήθηκε για τα προϊόντα της προηγούμενης 
γενιάς και χάθηκε το μερίδιο σε μία υψηλά ανταγωνιστική αγορά για τα νέα μοντέλα. 
Οι υπεύθυνοι Παραγωγής συνεχώς παραπονιούνταν πως η επιχείρηση έχανε χρήματα 
από τα παλιά μοντέλα, αλλά οι τιμές που είχαν διαμορφωθεί με βάση την 
ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση έκρυβαν αυτές τις απώλειες για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Τελικά, εξωτερικοί σύμβουλοι ανακάλυψαν το πρόβλημα.

Ένα άλλο παράδειγμα εντάσεων ανάμεσα στο Μάρκετινγκ και την Παραγωγή, 
προκλήθηκε από την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την αγορά και σημειώθηκε 
πρόσφατα σε μία επιχείρηση αυτοματοποιημένων βιομηχανικών συστημάτων. Το 
Μάρκετινγκ σχεδίαζε των εισαγωγή ενός νέου προϊόντος. Βασισμένη σε
προγράμματα πωλήσεων, η Παραγωγή παρήγγειλε τα Δ' υλικά και σχεδίασε την 
παραγωγική διαδικασία. Λίγο πριν τη στιγμή που η Παραγωγή ήταν έτοιμη να 
ξεκινήσει, το Μάρκετινγκ συμπέρανε ότι οι ανάγκες της αγοράς μεταβλήθηκαν και 
αποφάσισε να μην εισάγει το συγκεκριμένο προϊόν, φέρνοντας τους πρώτους σε 
δύσκολη θέση, από τη στιγμή που είχαν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις 
(χωροταξική διάταξη, προετοιμασία,χρήση και αλλαγή μηχανολογικού εξοπλισμού). 
Ταυτόχρονα υπήρχαν αδιάθετα αποθέματα τα οποία δεν μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες.

Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη αγορά, βασανίζει στην κυριολεξία τους 
στόχους του Μάρκετινγκ. Οι επιχειρήσεις συχνά σπαταλούν τεράστια ποσά, σε χρήμα 
και χρόνο, αναπτύσσοντας ή μετατρέποντας τα προϊόντα τους, εξαιτίας των 
απροσδόκητων αλλαγών στις καταναλωτικές ανάγκες. Ενώ το Μάρκετινγκ ευτυχεί 
όταν ανακαλύπτει άμεσα αυτές τις αλλαγές, το τμήμα Παραγωγής, συχνά, μένει με 
αχρησιμοποίητες γραμμές παραγωγής, υπερβάλλοντα αποθέματα και αναβληθέντα 
σχέδια παραγωγής.

6.4 Σχεδιασμός Παραγωγής

Όταν το Μάρκετινγκ δημιουργεί ζήτηση για ένα προϊόν, η Παραγωγή είναι 
υπεύθυνη για την έγκαιρη διάθεσή του στην αγορά. Βραχυπρόθεσμα, η Παραγωγή 
διαχειρίζεται αυτή τη διαδικασία μέσω των προγραμμάτων της. Μακροπρόθεσμα, 
όμως, τη διαχειρίζεται και την ελέγχει μέσα από αποφάσεις που αφορούν τον όγκο 
και το σχεδίασμά της παραγωγικής δυναμικότητας (capacity / facility planning).

Οι εντάσεις ανάμεσα στο επιτελείο Μάρκετινγκ και εκείνον που σχεδιάζει την 
παραγωγή (production scheduler! είναι συχνή. Το Μάρκετινγκ, συχνά, πιστεύει ότι ο 
όγκος της παραγωγής μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί αμέσως και τείνει σε 
ανέφικτες προβλέψεις. Αποδέχεται παραγγελίες της τελευταίας στιγμής και 
υπόσχεται σύντομες ημερομηνίες παραδόσεων. Όμως, το πρόγραμμα παραγωγής έχει 
διαμορφωθεί αρκετό χρονικό διάστημα νωρίτερα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκαμπτο 
ακόμη και σε δραστηριότητες ευέλιγκτης παραγωγής (F.M.S. - Flexible Manufacturing 
Systems).
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Ένα πρόσφατο παράδειγμα σχετικό με εντάσεις που οφείλονται στις 
προβλέψεις και το σχεδίασμά παραγωγής συνέβη στην εταιρία Gillette. Στις αρχές 
του 1990 η Gillette δαπάνησε εκατομμύρια διαφημίζοντας το νέο ξυραφάκι της με 
sensors. Η επιχείρηση υποεκτίμησε το αποτέλεσμα της τεράστιας διαφημιστικής 
εκστρατείας, ενώ είχε μικρές σχετικές προβλέψεις πωλήσεων. Αυτό είχε ως 
συνέπεια να μην είναι δυνατή η κάλυψη της μεγάλης ζήτησης, ενώ όπου οι 
καταναλωτές βρήκαν το συγκεκριμένο προϊόν, αναζητούσαν μάταια το ανταλλακτικό 
του. Δυσκολίες στο σχεδίασμά της παραγωγής στη βιομηχανική επιχείρηση Nyman 
manuf., λόγω προβλημάτων στις συμβάσεις πωλήσεων.

Nyman manuf. : Προβληματικές συμβάσεις πωλήσεων

Στη Nyman ο πελάτης (μεταπωλητής! είχε τη δυνατότητα εγγυημένης τιμής 
χονδρικής πώλησης εάν θα πουλούσε ένα συγκεκριμένο όγκο προϊόντων κάθε μήνα 
για ένα έτος. Τελικά, η Nyman δεν ήταν σε θέση να παράγει τον απαιτοΰμενο όγκο 
προϊόντων ώστε να υποστηρίξει τη σύμβαση πωλήσεων και ο πελάτης δεν ήταν 
υποχρεωμένος να επιδιώκει το συγκεκριμένο όγκο πωλήσεων. Κάτι τέτοιο είχε ως 
αποτέλεσμα προβλέψεις πωλήσεων αβέβαιες, με αποτέλεσμα η Παραγωγή να τις 
θεωρεί πάντα λαθεμένες, ενώ το Μάρκετινγκ έκρινε τη τελευταία ως δυσκίνητη.

Πηγή .Crittenden, Gardiner, Stam, "Reducing Conflict Between Marketing And Manufacturing", Industrial 

Marketing Management, Vol. 22, 1993, p.301.

Αυτές οι επιχειρησιακές περιπτώσεις επισημαίνουν αρκετές ειδικές αιτίες 
προβλημάτων σχεδιασμού της παραγωγής ανάμεσα στις δύο λειτουργίες. Οι 
ανέφικτες προβλέψεις του Μάρκετινγκ ευθύνονται κατά ένα μέρος για το ότι δε 
μπορούν να υποστηρίζονται οι υπάρχουσες συμβάσεις και ταυτόχρονα παρατηρείται 
έλλειψη ξεκάθαρων στόχων προώθησης, με συνέπεια η Παραγωγή να μην είναι ικανή 
να τηρήσει τις συμφωνίες με τους πελάτες.

6.5. Προγραμματισμός 'Ογκου Παραγωγής

Κάθε χρονική στιγμή υπάρχουν περιορισμοί στη ποσότητα των προϊόντων που 
έχει τη δυνατότητα η επιχείρηση να παράγει. Το Μάρκετινγκ, προκειμένου να πετύχει 
τους στόχους όγκου πωλήσεων ή μεριδίου αγοράς αποδέχεται όλες τις παραγγελίες. 
Συνήθως, κοστίζουν αρκετά χρήματα και χρόνο οι σημαντικές αλλαγές στην 
παραγωγική δυναμικότητα δημιουργόντας τριβές ανάμεσα στο Μάρκετινγκ και την 
Παραγωγή.

Για παράδειγμα το τμήμα Μάρκετινγκ σε μία επιχείρηση αγροτικών προϊόντων 
προέβλεψε άνοδο των ετήσιων πωλήσεων για τα 12 από τα 14 προϊόντα της. Κάτι 
που αν πραγματοποιείτο θα μεταφράζοταν σε τεράστια κερδοφορία. Δυστυχώς όλες 
οι αγροτικές εκτάσεις της επιχείρησης καλλιεργούνταν ήδη και δεν είχε αγορασθεί 
νέα ελεύθερη έκταση ακόμη. Η κρισιμότητα της κατάστασης γίνεται πιο έντονη από 
το γεγονός ότι απαιτούνται μήνες από τη στιγμή που θα αγορασθεί και θα
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καλλιεργηθεί μία νέα έκταση μέχρι τότε που θα είναι έτοιμα τα αγροτικά προϊόντα. 
Έτσι, ενώ το Μάρκετινγκ μπορούσε να προσδιορίσει νέες αγορές και πελάτες για τα 
προϊόντα της εταιρίας, η τελευταία δεν ήταν σε θέση να ικανοποιήσει τη ζήτηση από 
τη στιγμή που σχετίζεται με αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Παρόμοια, οι τρέχουσες δραστηριότητες της Nyman manuf. δεν μπορούν να 
καλύψουν την ετήσια άνοδο κατά 9% των πωλήσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του τμήματος Μάρκετινγκ. Η παραγωγική της δυναμικότητα ήταν δυνατό να αυξηθεί 
μόλις κατά 3%. Ενώ η Παραγωγή αναμένετο αφ'ενός μεν να στηρίξει το Μάρκετινγκ 
με κάθε δυνατό τρόπο, αφ'ετέρου δε να υιοθετήσει χειρισμούς "κατά περίσταση" 
(sound management! στη λήψη των αποφάσεών της. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε 
επάρκεια εξοπλισμού, χώρου και αποθεμάτων, η Παραγωγή υιοθέτησε το sound 
management, μειώνοντας της παραγγελίες.

Τέτοιες περιπτώσεις περιγράφουν πως οι αντικειμενικοί περιορισμοί οδηγούν 
σε ένταση τα τμήματα Μάρκετινγκ και Παραγωγής. Και στα δύο παραδείγματα οι 
επιχειρήσεις δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθουν στην προβλεπόμενη αύξηση των 
πωλήσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις μπορούν να αναθέσουν σε 
υπεργολάβους την αυξανόμενη ζήτηση. Αλλά ακόμη και τότε απαιτείται αρκετός 
χρόνος, ενώ είναι πιθανό να προκύπτουν προβλήματα στη ποιότητα των προϊόντων 
από τις ξαφνικές αλλαγές [Goldhar et al, 1983],

6.6. Αξιοπιστία

Προκειμένου να διαφυλασσεται η αξιοπιστία της επιχείρησης, απαιτούνται 
χειρισμοί τόσο από το Μάρκετινγκ, όσο και από την Παραγωγή. Ειδικότερα, ένταση 
δημιουργείται στις σχέσεις τους σε θέματα που αφορούν τις ημερομηνίες 
παραδόσεων και τον έλεγχο της ποιότητας. Το Μάρκετινγκ επιθυμεί άμεσες 
παραδόσεις και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Αυτό μεταφράζεται στο ότι η 
Παραγωγή θα πρέπει να διατηρεί υψηλά αποθέματα. Επιπρόσθετα, η άμεσα παραγωγή 
προϊόντων υψηλών προδιαγραφών δεν είναι πάντοτε εφικτή.

6.7. Παραδόσεις

Το Μάρκετινγκ αντιλαμβάνεται τις παραδόσεις προϊόντων ως μέρος των 
υπηρεσίων προς τον πελάτη. Καθαυστερημένες παραδόσεις συνιστούν χαμηλής 
ποιότητας service και έχουν ως αποτέλεσμα ανικανοποίητους πελάτες και απώλεια 
πωλήσεων. Η Παραγωγή, από την άλλη πλευρά, πιστεύει ότι το Μάρκετινγκ υπόσχεται 
ανέφικτες ημερομηνίες παραδόσεων ώστε να κλείσει τις παραγγελίες, θεωρώντας 
το υπεύθυνο γιατί δε συμβουλεύεται το πρόγραμμα παραγωγής, προτού να προβεί σε 
αυτές.

Η κατάσταση σε βιομηχανική επιχείρηση μετατροπής ενέργειας, με ετήσιες 
πωλήσεις περίπου πέντε εκατομμυρίων δολλαρίων, αντικατοπτρίζει τις εσωτερικές 
προστριβές ως αποτέλεσμα των ημερομηνιών παράδοσης. Το Μάρκετινγκ και το 
τμήμα πωλήσεων στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις συμφωνίες με πελάτες.
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άρχισαν να υπόσχονται ημερομηνίες παράδοσης έξι εβδομάδων για ένα νέο προϊόν. Η 
παράδοση σε έξι εβδομάδες περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές (standards) της 
βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα οι πελάτες το λάμβαναν σοβαρά υπόψη κατά την 
επιλογή των προμηθευτών τους. Το Μάρκετινγκ γνώριζε ότι το εργοστάσιο 
λειτουργούσε με αργούσα παραγωγικότητα και θεωρούσε τις έξι εβδομάδες ως 
εφικτό χρόνο παράδοσης. Η Παραγωγή είχε, αρχικά, συμφωνήσει ότι κάτι τέτοιο ήταν 
λογικό. Όμως αντιμετωπίστηκαν μηχανολογικά προβλήματα με συνέπεια την 
καθυστέρηση της ροής της παραγωγής του νέου προϊόντος. Τα ημικατεργασμένα 
αποθέματα (bottleneck inventories) του νέου προϊόντος είχαν κατακλύσει όλες τις 
άλλες αλυσίδες παραγωγής. Από τη στιγμή που το εργοστάσιο λειτουργούσε σε 
πλήρη παραγωγική δυναμικότητα ενώ ήταν γνωστό ότι το τμήμα Μάρκετινγκ 
φημίζεται για τις αισιόδοξες προβλέψεις του, αποφασίστηκε να μη διατηρούνται 
πολλά αποθέματα από κάθε προϊόν για να συγκρατηθούν τα κόστη.

Προβλήματα εμφανίζονται, όμως, και στις σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες 
ομάδες λειτουργικού επιπέδου (μηχανολόγοι, τμήμα πωλήσεων), ενώ παρατηρούνται 
περιπτώσεις όπου το Μάρκετινγκ δεν εμπιστεύεται τις προβλέψεις της Παραγωγής ή 
και το αντίστροφο.

6.8. 'Ελεγχος Ποιότητας

Το Μάρκετινγκ συχνά προσδοκά "το τέλειο προϊόν" από την Παραγωγή, ενώ οι 
τελευταίοι πιστεύουν ότι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό δεδομένης της 
πολυπλοκότητας του μεγάλου όγκου και αριθμού των προϊόντων και των συνεχών 
μετατροπών στην παραγωγική διαδικασία.

Οι ολοένα μικρότεροι κύκλοι ζωής των προϊόντων και η ανάγκη μίας άμεσης 
εισόδου τους στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται προσπάθεια μείωσης του 
βιομηχανικού κόστους, αποτελούν τα μεγάλα προβλήματα για τον ποιοτικό έλεγχο. Για 
παράδειγμα η Ιαπωνία γνωστή για την ποιότητα των προϊόντων της αντιμετώπιζε το 
πρώτο τρίμηνο του 1990 σχετικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, οι εταιρίες Mitsubishi, 
Sony, Pionneer και Toshiba, ανακάλεσαν τηλεοράσεις που κάπνιζαν ή προκαλούσαν 
πυρκαγιά, ενώ οι : Seiko και Epson corp. ανακάλεσαν φορητά κομπιούτερς που είχαν 
παρόμοια προβλήματα. Επίσης, η Leading Edge Products Inc. αντιμετώπισε τέτοια 
κατάσταση [Philips et al, 1990). Η τελευταία, για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, 
προσέφερε χαμηλή τιμή και εγγύηση 15 μηνών για τα προϊόντα της. Δυστυχώς, τα 
προβλήματα ποιότητας μετεξελίχθηκαν σε εσωτερικές δυσκολίες management και οι 
προσδοκίες των πελατών για υψηλότερη ποιότητα σε χαμηλή τιμή διαψεύσθηκαν.

Αυτά τα πρόσφατα παραδείγματα καταγράφουν τη σύγκρουση των 
υποσχέσεων του Μάρκετινγκ προς την αγορά, για υψηλή ποιότητα και της 
Παραγωγής που προσπαθεί να συγκρατεί τα κόστη. Σίγουρα, η υψηλή ποιότητα σε 
λογικές τιμές προσελκύει τους πελάτες.

Επομένως, η εύρρυθμη λειτουργία του διαύλου διασφαλίζεται κύρια, όταν η 
Παραγωγή παράγει ότι ζητάει το Μάρκετινγκ, του οποίου οι υποσχέσεις βρίσκονται 
σε συνάρτηση με την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης.
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7. Εμπόδια Διαλειτουργικής Ολοκλήρωσης

Συνεντεύξεις [Song et al, 1996] σε στελέχη τμημάτων Marketing και R&D, 
έδωσαν στοιχεία που προσδιόρισαν πέντε κύριους παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν 
τη διαλειτουργική ολοκλήρωση.

• Η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης ή σεβασμού ανάμεσα στα συνεργαζόμενα 
μέρη.

• Ο διαφορετικός προσανατολισμός των επιμέρους λειτουργιών (διαφορές σε 
ιδεολογίες, νοοτροπίες, στόχους κ.α.).

• Οι τυποποιημένες δομές επικοινωνίας.
• Η γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στα επιτελεία Marketing και R&D 

(διαφορετικές περιοχές).
• Έλλειψη διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού στα πλαίσια του 

στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού.

8. Παράγοντες Επίδρασης στη Ροή της Πληροφορίας

Ο βαθμός ολοκλήρωσης ανάμεσα στις λειτουργίες του οργανισμού, ώστε να 
αντιμετωπίζονται οι απεολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, εξαρτάται από:

• τον σαφή προσδιορισμό του επιχειρησιακού προβλήματος και

• τις ανάγκες των πελατών, που η ικανοποίησή τους βασίζεται στο 
Μάρκετινγκ και το R&D.

Σύμφωνα με μελέτες (Parry et al, 1993] (Song et al, 1993], που εξετάζουν την 
επιτυχία της διαλειτουργικής συνεργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, κατά τη 
διαδικασία ανάπτυξης νέου προϊόντος, έχουν καταγράψει αρκετούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την ενδοεπιχειρησιακή ροή της πληροφορίας. Στο σχεδιάγραμμα XII 
απεικονίζονται οι έξι κυριότεροι παράγοντες.
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9. Διαπλεκόμενοι Παράγοντες

Η κατάσταση γίνεται πιο πολύπλοκη λόγω της ύπαρξης κάποιων επιπρόσθετων 
παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν πολλές επιχειρήσεις.

Σε αρκετές οργανώσεις οι άνθρωποι του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής θα 
πρέπει να συντονίζονται και με τις δραστηριότητες του R&D ή των μηχανικών 
παραγωγής. Επομένως, τα εμπλεκόμενα μέρη από δύο γίνονται τρία ή και τέσσερα. Ο 
δίαυλος επικοινωνίας αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα στο πεδίο της
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παραγωγής νέων προϊόντων, όταν το R&D και οι μηχανικοί παραγωγής είναι 
παράγοντες κλειδιά. Σε πολλές επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρικά ή μηχανολογικά 
εξαρτήματα και εξοπλισμό (εργαλεία, δίσκους Η/Υ), ο engineering manager έχει το 
ρόλο του συντονιστή των λειτουργιών Μάρκετινγκ και Παραγωγής, οι οποίες σε 
ορισμένες έρχονται και σε δεύτερη μοίρα. Το τελευταίο συμβαίνει όταν επιβάλλεται 
από τη φύση της εργασίας και τη στρατηγική της επιχείρησης. Σε άλλες περιπτώσεις 
ο engineering manager εκμεταλλευόμενος τις τεχνικές γνώσεις, της εξουσία ή και 
την δυναμικότητα που διαθέτει, αποτελεί το μοναδικό άτομο που μπορεί να επιτύχει 
την εύρρυθμη λειτουργία του διαύλου - ως ενδιάμεσος.

Αλλες λειτουργίες, επίσης, επιτείνουν την πολυπλοκότητα της λήψης 
αποφάσεων. Το οικονομικό τμήμα, π.χ. συνδέεται στενά με αποφάσεις για την 
παραγωγική δυναμικότητα. Το τμήμα ελέγχου απασχολείται με θέματα ελέγχου 
κόστους παραγωγής, αποθεμάτων και διανομής.

Εταιρίες με μεγάλες και διαφοροποιημένες προϊοντικές γραμμές
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο συντονισμό του διαύλου. Το πρόβλημα 
επιδεινώνεται λόγω των μεγαλύτερων πιέσεων για αποδοτικότητα, των 
περιορισμένων πόρων τους και των υποανάπτυκτων οργανωτικών μηχανισμών που 
υπάρχουν σε ορισμένες επιχειρήσεις ακόμη και σήμερα. Έτσι ενώ η ανάγκη για 
συνεργασία είναι μεγαλύτερη, οι δυνατότητες συνεργασίας, συχνά, είναι
περιορισμένες.

Οι αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις. 
Η αστάθεια της Οικονομίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες και η μεγαλύτερη
συσχέτιση του κύκλου ζωής των βιομηχανικών προϊόντων με τον κύκλο ζωής των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων έχουν άμεσο αντίκτυπο. Η πρόβλεψη των πωλήσεων και ο 
σχεδιασμός νέων προϊόντων, γίνονται πιο δύσκολα, ενώ τα σφάλματα συνεπάγονται 
μεγάλο κόστος. Επιπλέον, τα λάθη συμβάλλουν μακροχρόνια σε εσωτερικό 
ανταγωνισμό.

Η τεχνολογία αλλάζει ταχύτατα, τα προϊόντα απαξιώνονται πιο γρήγορα και 
επομένως προκύπτει η αναγκαιότητα για διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγική 
διαδικασία. Τέτοιες αλλαγές του περιβάλλοντος αποτελούν αγκάθι και για τις δύο 
λειτουργίες. Στενά συνδεδεμένες με αυτές τις τεχνικές αλλαγές είναι η συνεχώς 
αυξανόμενη αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία είναι
δυσκολότερο να μετατρέπεται από ότι ίσχυε παλιότερα (εντάσεως εργασίας). Τα
λάθη κοστίζουν ακριβότερα και η αντίδραση στα ερεθίσματα της αγοράς πιο αργή. 
Πάντως, οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν mini-computers είναι πιο 
ευέλικτες.

Οι περιορισμοί χρηματοδότησης και το υψηλό κόστος κεφαλαίου επιφέρουν 
δυσκολίες στις όποιες τεχνολογικές αλλαγές της παραγωγικής διαδικασίας.

Τέλος, οι συνθήκες περιπλέκονται από τον αυξανόμενο αριθμό των ατόμων 
που συμμετέχουν στο δίαυλο. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται για 
παράδειγμα σε μία επιχείρηση με πολλά περιφερειακά τμήματα, όπου οι manager και 
των δύο λειτουργιών θα πρέπει να συντονίζουν όχι μόνο τις μεταξύ τους 
δραστηριότητες, αλλά και εκείνες όλων των περιφερειακών τμημάτων και των 
συνεργατών τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : Πεδία Διαλειτουργικών Εντάσεων

1. Πεδία Εντάσεων

0 ακόλουθος πίνακας καταγράφει οκτώ κύρια πεδία εμφάνισης εντάσεων 
(conflicts) στο διαύλο επικοινωνίας ανάμεσα στο Μάρκετινγκ και την Παραγωγή.

Πίνακας ί!;;;.τ; Πβδία:; Αιαλειτουργΐκών; £ντά««ν ' ί

Πεδίο έντασης Σχόλιο του Μάρκετινγκ Σχόλιο της Παραγωγός

•Προγραμματισμός 
της παραγωγικής 
δυναμικότητας & 
πρόβλεψη των 
μακροπρόθεσμων 
πωλήσεων 
•Σχεδιασμός της 
παραγωγής & 
πρόβλεψη των
βραχυπρόθεσμων 
πωλήσεων 
•Παραδόσεις 
& διανομή

"Γιατί δεν υπάρχει αρκετή 
παραγωγική δυναμικότητα;"

“Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη 
ευελιξία, οι χρόνοι παραδόσεων 
μας είναι γελοίοι".

"Γιατί δεν διαθέτουμε τα 
απαιτούμενα απόθεμα ποτέ;"

•Διασφάλιση
ποιότητας

"Γιατί δεν μπορούμε να διαθέ
τουμε προϊόντα καλής ποιότητας 
σε λογικό κόστος,"

•Εύρος γραμμής 
προϊόντος

Όι πελότες μας απαιτούν 
ποικιλία”

•Έλεγχος
κόστους

'Τα κόστη μας είναι πολύ υψηλό 
και δεν είμαστε ανταγωνιστικοί"

"Η εισαγωγή νέων προϊόντων 
επιβάλλεται"

"Τα κόστη τέτοιων υπηρεσιών 
είναι υψηλό"

η παροχή αποθεμάτων 
ανταλλακτικών, η 
εγκατάσταση και η 
επισκεύη.

•Εισαγωγή νέου 
προϊόντος

•0 Προσδιορισμός 
υπηρεσιών, όπως

"Γιατί' δεν διαθέτουμε 
ακριβείς προβλέψεις 
πωλήσεων;"

"Χρειαζόμαστε ρεαλιστι
κές παραγγελίες & 
προβλέψεις πωλήσεων"

"Δεν μπορούμε να δια
τηρούμε για όλα τα 
προϊόντα απόθεμα"
"Γιατί θα πρέπει πάντα 
η παραγωγή να απα
σχολείται με προϊόντα 
που δεν εξασφαλίζουν 
ικανοποίηση στο πελά
τη;”
"Το εύρος της γραμμής 
προϊόντων είναι πολύ 
μεγάλο, με συνέπεια 
παραγωγή υψηλού 
κόστους"

“Δεν μπορούμε να παρέ
χουμε γρήγορες παρα
δόσεις, μεγάλη ποικιλία 
άμεση προσαρμογή σε 
αλλαγές και υψηλή 
ποιότητα σε χαμηλό 
κόστος

"Αχρηστες αλλαγές σε 
σχέδια, αυξάνουν 
απαγορευτικά το 
κόστος"

'Τα προϊόντα χρησιμο
ποιούνται κατά διαφο
ρετικούς τρόπους από 
τις προδιαγραφές τους

Πηγή: Benson Ρ. Shapiro, Harvard Business Review, 1977
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2. Ιχεδιασμός Παραγωγικής Δυναμικότητας & Πρόβλεψη 
Μακροχρόνιων Πωλήσεων

Πέρα από θέματα ημερήσιας διάταξης (π.χ. προϊόντα που θα παραχθούν την 
επόμενη μέρα ή εβδομάδα), ένα από τα στρατηγικό πεδία συνεργασίας των 
λειτουργιών του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής, αποτελεί ο σχεδιασμός της 
παραγωγικής δυναμικότητας και η πρόβλεψη των μακροχρόνιων πωλήσεων. Συχνά 
απαιτείται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να πραγματοιηθούν αλλαγές στην 
παραγωγική δυναμικότητα (production capacity). Αν μία τέτοια αλλαγή απαιτεί π.χ. νέες 
ή μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, σχεδίασμά και επανακατασκευές, τότε απαιτούνται 
αρκετά έτη. Η προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού σε ορισμένους 
βιομηχανικούς κλάδους, μπορεί να χρειαστεί μέχρι και δύο χρόνια. Ενώ η πρόσληψη 
και η εκπαίδευση νέων εργαζομένων είναι πιθανό να διαρκέσει από ένα έτος εώς και 
περισσότερα, σε περιπτώσεις όπυ απιτούνται ειδικά προσόντα και εμπειρία [Benson, 
1977],

Το πρόβλημα εντείνεται λόγω της ύπαρξης του κύκλου ζωής των
επιχειρήσεων. Συνήθως, οι περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να καταστρώσουν 
σχέδια παραγωγής, να αγοαρόσουν εξοπλισμό και να προσλόβουν προσωπικό τη 
χρονική στιγμή που η κατασκευαστική βιομηχανία είναι απαχολημένη (high season), οι 
λίστες αναμονής για την παραλαβή του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μεγάλες 
(λόγω αυξημένης ζήτησης) και η αγορά εργασίας σφικτά Επιπρόσθετα, η επέκταση 
της παραγωγικής δυναμικότητας κοστίζει ακριβό. Τα έξοδα κατασκευής, τα ενοίκια, οι 
φόροι, οι αποσβέσεις και οι δαπάνες για εκπαίδευση προσωπικού επιβαρύνουν τα 
κόστη της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται χαμηλά ή καθόλου κέρδη - 
ειδικά όταν οι πωλήσεις είναι χαμηλές.

Επομένως, η λύση είναι απλή : να διατηρείται ακριβώς η κατάλληλη
παραγωγική δυναμικότητα την κατάλληλη στιγμή. Αλλά κάτι τέτοιο απαιτεί ακριβείς 
προβλέψεις πωλήσεων σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Επειδή, όμως, η ακριβής πρόβλεψη 
των πωλήσεων δεν είναι πάντα εφικτή, δημιουργούνται προβλήματα. Σε πολλές
επιχειρήσεις το ζητούμενο είναι πιο πολύπλοκο από μία απλή πρόβλεψη των μικτών 
πωλήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είτε η παραγωγική δυναμικότητα αποτελεί στην 
πράξη τη διαδικασία επιλογής μίγματος προϊόντων, είτε διαφορετικές παραγωγικές 
διαδικασίες απαιτούν διαφορετικές τεχνικές μεθόδους και διαχείριση του εργατικού 
δυναμικού. Τότε, όμως, η πρόβλεψη των πωλήσεων θα πρέπει να είναι ακριβής όχι 
μόνο στο σύνολό της, αλλά και στα επιμέρους λειτουργικό τμήματα της παραγωγής.

Κατά το σχεδίασμά της παραγωγικής δυναμικότητας, απόδοση της 
Παραγωγής και του Μάρκετινγκ - ως λειτουργίες - είναι σπάνια τέλεια. Οι
προβλέψεις των πωλήσεων είναι συχνό λανθασμένες, αφενός λόγω της δυσκολίας 
τους από την φύση τους, και αφετέρου λόγω του ότι οι άνθρωποι των πωλήσεων 
συνήθως αντιδρούν παρορμητικά στα ερεθίσματα της αγοράς (μη ρεαλιστικές
συμφωνίες πωλήσεων). Οι τελευταίοι είναι υπεραισιόδοξοι όταν επικρατεί μεγάλη 
ζήτηση και αντίστροφα, οι πιο απαισιόδοξοι όταν οι παραγγελίες αρχίζουν να 
μειώνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διατυπώνουν λανθασμένες εκτιμήσεις στο
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εσωτερικό του οργανισμού. Όταν η παραγωγική δυναμικότητα είναι χαμηλή, το τμήμα 
Μάρκετινγκ παραπονείται ότι χάνει πωλήσεις, ενώ στην αντίθετη περίπτωση 
παραπονείται για τα υψηλά επίπεδα του κόστους.

Οι υπεύθυνοι της Παραγωγής, από την πλευρά τους, υποτιμούν τις 
προβλέψεις του Μάρκετινγκ και συχνά δίνουν δικές τους. Επειδή όμως δεν διατηρούν 
καλή επαφή με την αγορά, οι προβλέψεις τους, συνήθως είναι χειρότερες.

3. Πρόγραμμα Παραγωγής και Πρόβλεψη Βραχυχρόνιων 
Πωλήσεων

Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί τη μικρογραφία της 
προηγούμενης κατάστασης. Πραγματοποιείται σε πιο λειτουργικό επίπεδο και κατά 
συνέπεια η ένταση περιορίζεται ανάμεσα στον υπεύθυνο σχεδιασμού της παραγωγής 
(production schedulerlKai τον διευθυντή πωλήσεων, επειδή αφορά σχέσεις με τους 
πελάτες και την οργάνωση των παραγγελιών.

Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν άτομα που συνήθως δεν έχουν εμπειρία 
και σωστή κρίση (χωρίς σφαιρική άποψη - μονομερής εμπειρία σε μία από τις δύο 
λειτουργίες). Για το λόγο αυτό, είναι κάθετοι στις απόψεις τους και οδηγούνται σε 
αδιέξοδα. Σε σχέση με την κατάσταση που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, 
η επίτευξη τελειότητας στο διαύλο είναι ακόμη δυσκολότερη λόγω της χρονικής 
αμεσότητας των προβλημάτων.

Επιπρόσθετα, το πρόβλημα εντείνεται γιατί οι προβλέψεις δεν είναι τέλειες 
τη στιγμή που τα προγράμματα παραγωγής είναι δύσκαμπτα. Ο υπεύθυνος 
σχεδιασμού της παραγωγής δεν πρέπει να ανταποκρίνεται μόνο στις απαιτήσεις του 
διευθυντή πωλήσεων και των πελατών. Συχνά επιχειρεί να μεγιστοποιεί τη συνολική 
παραγωγή, να ελαχιστοποιεί τα κόστη και να διατηρεί μία σταθερή απασχόληση του 
εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα να του επιβάλλονται προγράμματα από το 
διευθυντή σχεδιασμού (planning manager) και το τμήμα Μάρκετινγκ.

4. Ημερομηνίες Παράδοσης και Διανομή

Η διανομή και η προτυποποίηση τω ημερομηνιών παράδοσης, αποτελούν πεδίο 
έντασης ανάμεσα στις λειτουργίες του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής, με 
ευρύτερες συνέπειες στην εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης.

Στο συγκεκριμένο πεδίο, η αντίδραση των πιο πάνω παραγόντων στις 
απαιτήσεις του Μάρκετινγκ εξαρτάται περισσότερο από τη διαθεσιμότητα 
αποθεμάτων, παρά από την παραγωγική δυναμικότητα.

Η φύση των εργασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό τη σημασία του προβλήματος. Αν η επιχειρήση παράγει μία ευρεία γραμμή
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προϊόντων και αν οι πελάτες απαιτούν μικρούς χρόνους παραδόσεων, τότε η 
προσοχή εστιάζεται στο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων και διανομής.

Συνήθως η σειρά της διαδικασίας έχει ως εξής : Το Μάρκετινγκ ελέγχει το 
δίκτυο διανομής και τα αποθέματα, ενώ για να ικανοποιούνται οι πελάτες 
διατηρούνται υψηλά αποθέματα. Το τμήμα παραγωγής δεν κερδίζει από τη διατήρηση 
των αποθεμάτων προκειμένου να εξομαλύνει τη ροή της παραγωγικής διαδικασίας, 
γιατί το Μάρκετινγκ απαιτεί μικρές παραγγελίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να 
ισοσκελίζει τα αποθέματα.

To top management συνεχώς μεταφέρει τον έλεγχο της διανομής από το 
Μάρκετινγκ στο τμήμα Παραγωγής, με αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχο και 
συντονισμό των αποθεμάτων, αλλά και χαμηλότερου επιπέδου υπηρεσίες στο πελάτη. 
Έπειτα από τα συνεχή προβλήματα, επιλέγεται μία τρίτη λύση : η δημιουργία 
αυτόνομης οργάνωσης της διανομής. Αυτή η επιλογή δεν ικανοποιεί ούτε το 
Μάρκετινγκ, ούτε την Παραγωγή με αποτέλεσμα όταν θα ασκηθούν ξανά πιέσεις να 
επανέχονται νέες ανακατατάξεις στο εσωτερικό του οργανισμού.

Για επιχειρήσεις που προσφέρουν π.χ. ανταλλακτικά μέρη προϊόντων, η σωστή 
διαχείριση των αποθεμάτων αποτελεί ζωτικής σημασίας κριτήριο για την ικανοποίηση 
των πελατών τους και τη επιβίωση μακροχρόνια.

5. Διασφάλιση Ποιότητας

Τα προϊόντα έχουν συχνά ποιοτικά προβλήματα τα οποία γίνονται φανερά 
στους πελάτες φέρνοντας τους ανθρώπους των πωλήσεων σε άσχημη θέση. Το 
τμήμα Μάρκετινγκ ισχυρίζεται ότι εάν το σχέδιο παραγωγής λειτουργούσε σωστά, 
τότε δε θα υπήρχαν προβλήματα ή τουλάχιστον θα ήταν ασήμαντα. Κάποιες φορές 
αυτό είναι αλήθεια. Ποιοτικά προβλήματα οφείλονται σε κακή διοίκηση της 
παραγωγής.

Από την άλλη πλευρά, τα θέματα ποιότητας σχετίζονται στενά με απαιτήσεις 
του Μάρκετινγκ, οι οποιές αφορούν τεχνική πολυπλοκότητα, ποικιλία, κόστη και 
επίπεδο υπηρεσιών. Οι άνθρωποι του Μάρκετινγκ απαντούν πως οι πελάτες έχουν 
"ανεβασμένες" απαιτήσεις. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων. 
Όσο μεγαλώνει το εύρος της προϊοντικής γραμμής, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα 
αποτυχίας στις δραστηριότητες της Παραγωγής, λόγω άγνοιας τεχνικών ήλάθους του 
συστήματος [Benson, 1977],

Τέλος, επειδή η σχολαστικότητα στην παραγωγή και η διασφάλιση της 
ποιότητας κοστίζουν ακριβά, σε ορισμένες περιπτώσεις συμφέρει η επιδιόρθωση 
ενός προβλήματος από την δημιουργία κάποιων υψηλών προδιαγραφών και ελέγχου 
στην παραγωγική διαδικασία.
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6. Εύρος Προϊοντικής Γραμμής

Στενή γραμμή προϊόντων οδηγεί σε απώλεια των πωλήσεων λόγω :
• Μείωσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης ως προμηθευτής πλήρους 

γραμμής προϊόντων (full line supplier), ή σε κάποια τμήματα της αγοράς.
• Μείωση της ικανότητας υποστήριξης (sales support) και διανομής των 

πωλήσεων.
• Απώλεια των πλεονεκτημάτων από τις οικονομίες κλίμακας.

Μεγάλου εύρους γραμμή προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα :
• Αυξημένο όστος αποθεμάτων, Α' υλών, ημικατεργασμένων ή και έτοιμων 

προϊόντων.
• Αυξημένο κόστος μετατροπής της παραγωγικής διαδικασίας, λόγω μείωσης 

της παραγωγικής δυναμικότητας. Δημιουργία άχρηστων υποπροϊόντων (scrap), 
άγχος και πίεση στους εργαζόμενους.

• Αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς.
• Πιθανότητα σύγχισης και ελλειπούς ικανοποίησης των πωλητών, των 

διανομέων και των πελατών.

Τα περισσότερα από τα είδη κόστους μίας στενής γραμμής προϊόντων και 
όλα τα μετρήσιμα, βρίσκονται στο πεδίο δραστηριοτήτων του Μάρκετινγκ. Για 
προϊοντικές γραμμές ευρύτερες από το κανονικό, η κατάσταση αντιστρέφεται : όλα 
τα μετρήσιμα και όλα σχεδόν τα πραγματοποιηθέντα κόστη εντοπίζονται στο πεδίο 
της Παραγωγής.

Γίνεται, επομένως, εύκολα κατανοητό γιατί αποτελεί ένα ακόμη πεδίο 
εντάσεων ανάμεσα στις λειτουργίες του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής.

7. 'Ελεγχος Κόστους

Τα περισσότερα στελέχη Μάρκετινγκ αντιμετωπίζουν το κόστος ως τον 
καθοριστικό παράγοντα της τιμής, όπως επίσης και των κερδών τηου οργανισμού. Οι 
ίδιοι αποδίδουν το υψηλό κόστος στη διοίκηση της παραγωγής. Το προσωπικό της 
Παραγωγής τείνει να συσχετίζει το υψηλό κόστος με τις παράλογες απαιτήσεις του 
Μάρκετινγκ, όπως οι άμεσες παραδόσεις, η υψηλή ποιότητα, το εύρος της γραμμής 
προϊόντων και η συνεχής εισαγωγή νέων.

Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία για να επιριφθεί η ευθύνη αποκλειστικά σε μία από τις δύο λειτουργίες.

8. Εισαγωγή Νέου Προϊόντος

Αν και αποτελεί ένα πρωταρχικό ανταγωνιστικό όπλο στην αγορά, τα νέα 
προϊόντα επιφέρουν εκνευρισμό στους ανθρώπους της Παραγωγής. Απαιτούνται νέες 
παραγωγικές διαδικασίες, εκπαίδευση του προσωπικού, νέος τεχνολογικός
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εξοπλισμός και συνεχείς δοκιμές των νέων γραμμών παραγωγής μέχρι να επιτευχθεί 
το προσδοκώμενο ποιοτικό και ποσοτικό αποτέλεσμα.

Έπειτα, εκείνο το οποίο αποτελεί για το Μάρκετινγκ μία μικρή αλλαγή, για την 
Παραγωγή μεταφράζεται σε σημαντικές τροποποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία.

Το ιδανικό θα ήταν τα νέα προϊόντα να αποφέρουν μεγάλα κέρδη στην 
επιχείρηση και να επιφέρουν μικρές μετατροπές στην παραγωγή, αλλά στην πράξη 
συμβαίνει το αντίστροφο.

9. Προσδιορισμός Υπηρεσιών

Παρατηρείται ένα σύνολο υπηρεσιών το οποίο συχνό περιλαμβάνει 
εγκατάσταση (installation) και επιτόπια παρατήρηση ή επισκευή (μετά την πώληση), 
γεγονός που αφορά τόσο το Μάρκετινγκ, όσο και την Παραγωγή. Όπως και στο 
λειτουργικό πεδίο της Παραγωγής, έτσι και σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, 
εμφανίζονται διαφορετικό ενδιαφέροντα και οπτικές από τις δύο λειτουργίες, που 
καταλήγουν σε τριβές ανάμεσα τους. Για παράδειγμα οι άνθρωποι του εργοστασίου 
θεωρούν την εγκατάσταση ως το τελικό στάδιο της διαδικασίας των πωλήσεων 
υποτιμώντας τις υπηρεσίες μετά την πώληση. Αντίθετα, το Μάρκετινγκ κάνει ένα 
βήμα πιο πέρα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των υπηρεσιών προς τον πελάτη, για να 
υποστηρίξει στην ουσία την ίδια την πώληση.

10. Βασικές Παράμβτροι στο Διαλειτουργικό Συντονισμό

Συνοψίζοντας τα δεομένα που συγκεντρώνονται μέχρι το σημείο αυτό, είναι 
δυνατή η καταγραφή μίας σειράς βασικών παραμέτρων οι οποίες πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψην κατά το διαλειτουργικό έλεγχο : •

• Ελάχιστο μέγεθος παραγωγής (batch).
• Τεχνολογία (χημική, μεταλουργική, ηλεκτρονική).
• Ροή παραγωγής (συγκλίνουσα, αποκλίνουσα).
• Αγορά (στατική, δυναμική).
• Καινοτομίες (αριθμός νέων προϊόντων)
• Μέγεθος επιχείρησης (τζίρος, αριθμός προσωπικού)
• Ύπαρξη συστημάτων Logistics
• Σχέση με τον πελάτη (είδη παραγγελιών, χρόνος συνεργασίας).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : Αντιμετώπιση των διαλειτουργικών εντάσεων

1. Αντιμετώπιση των Εντάσεων

Όπως ο ανταγωνισμός της αγοράς, έτσι και οι εντάσεις είναι δυνατό να 
οδηγούν στην αποτελεσματικότητα. Έργο του top management αποτελεί η συντήρηση 
των εντάσεων στο βαθμό που αυτές είναι δημιουργικές ώστε το Μάρκετινγκ και η 
Παραγωγή να κατανοούν την ανάγκη ισορροπίας αλλά ταυτόχρονα να
αντιπροσωπεύουν τα δικά τους συμφέροντα.

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, καταλήγουν στο 
συμπέρασμα, ότι είναι λογικό να διατηρείται ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο 
λειτουργίες, προκειμένου να προωθείται η αποτελεσματικότητά τους [Konijnendifk, 
1991 (b)l. Η ανάγκη συντονισμού δε σημαίνει υποχρεωτικά ότι όλα τα είδη εντάσεων 
πρέπει να εξαλείφονται. Αρκετοί, μάλιστα, συγγραφείς αναγνωρίζουν τις εντάσεις ως 
πηγές αλλαγής και ανάπτυξης [Ford et al, 19861. Δεν είναι πάντα δόκιμος - ο εκ' των 
προτέρων - συντονισμός και ο προγραμματισμός όλων των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη εκπλήξεων και αβεβαιότητας θεωρείται χρήσιμη εώς ένα 
βαθμό.

Η Δύναμη της κοινής ιδέας (στόχοι / αποστολή), η ιδεολογίας, είναι σε θέση 
να συσπειρώσει και να συντονίσει τα άτομα, ακόμη και όταν διαθέτουν διαφορετικά 
εργασιακά ενδιαφέροντα. Τέτοια παραδείγματα εμφανίζονται σε βιομηχανικές 
επιχειρήσεις όπως η 3Μ ή Hewlett Packard [Peters & Waterman, 19821. Οι Deal & 
Kennedy [19821, συμπληρώνουν αναφέρωντας της έννοια της ισχυρής 
ενδοεπιχειρησιακής κουλτούρας.

2. Μηχανισμοί Διαλειτουργικής Αλληλεξάρτησης

Ο Thompson [1967], προσδιόρισε τρεις μηχανισμούς συντονισμού, οι οποίοι 
βασίζονται στις σχέσεις αλληλεξάρτησης των λειτουργιών :

• Κανόνες και τυποιημένες διαδικασίες
• Σχεδιασμός επιχείρησης
• Αμοιβαία προσαρμογή

Αυτοί οι τρεις μηχανισμοί αναλύονται πιο κάτω, ενώ ταυτόχρονα απεικονίζεται 
διαγραμματικά η σχέση των λειτουργιών μεταξύ τους (σχεδιάγραμμα XIII).
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2.1. Κανόνες και Τυποποιημένες Διαδικασίες

Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται πολύ χαμηλός βαθμός 
αβεβαιότητας. Είναι δυνατό να αφορούν την προτυποποίηση των εισροών που 
απαιτούνται για την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων των πελατών (π.χ. χρόνοι 
παράδοσης). Τα τμήματα παραγωγής και πωλήσεων βασίζονται σε λεπτομερή 
ιστορικά στοιχεία προκειμένου να οργανώσουν το επίπεδο των αποθεμάτων. 
Σύμφωνα με τον Thompson, ένας τέτοιος μηχανισμός λειτουργεί μόνο σε 
περιπτώσεις ενιαίας αλληλεξάρτησης (pooled interdepedence) των λειτουργιών.

2.2. Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διαμόρφωση προγραμμάτων από όλες τις 
αλληλοεξαρτώμενες μονάδες των οποίων συντονίζονται οι δραστηριότητές τους. 
Απαιτείται λιγότερη επανάληψη και σταθερότητα από ότι στην προηγούμενη 
περίπτωση, από τη στιγμή που πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχος από το top 
management. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα παραγωγής ενός προϊόντος, 
το οποίο περιλαμβάνει τη δυναμικότητα (capacity) και τον όγκο των υλικών που 
απαιτούνται για κάθε τμήμα που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διαδικασία. Όταν οι 
εισροές μίας λειτουργικής μονάδας Α επηρεάζουν τις εισροές της επόμενης - κατά 
σειρά - μονάδας Β, τότε η τελευταία θα πρέπει να γνωρίζει τις μελλοντικές 
δραστηριότητες της Α.

2.3. Αμοιβαία Προσαρμογή

Η αμοιβαία προσαρμογή αφορά την άμεση επικοινωνία ανάμεσα στις 
λειτουργίες. Η επίδραση που έχουν τα αποτελέσματα των επιμέρους λειτουργιών, 
έχει αμφίδρομη κατεύθυνση (feedback). Αυτό μεταφράζεται σε μία συνεχή ανταλλαγή 
των σχετικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, συναντάται σε περιπτώσεις που 
παρουσιάζουν έντονη αβεβαιότητα και δυναμικότητα ανάμεσα σε δύο ή 
περισσότερες λειτουργίες. Για παράδειγμα, η συμμετοχή διαφορετικών λειτουργικών 
τμημάτων σε ένα project απαιτεί τη συνεργασία μηχανών, ανθρώπων της Παραγωγής 
και του Μάρκετινγκ, προκειμένου να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου πελάτη.

Η κύρια διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους μηχανισμούς, αποτελεί η 
συχνότητα με την οποία πραγματοποιείται ο συντονισμός, σε σχέση με το βαθμό 
επανάληψης των εργασιών. Οι κανόνες διαμορφώνονται και εφαρμόζονται συνεχώς.
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ο σχεδιασμός περιοδικά και η αμοιβαία προσαρμογή καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
μίας διαδικασίας. Όσο μικρότερος είναι ο βαθμός αλληλεξάρτησης και αβεβαιότητας, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η χρονική περίοδος μέσα στην οποία επαναλαμβάνεται η 
προβλεπόμενη διαδικασία.

Ο Mintzberg [1983], προσδιορίζει την αμοιβαία προσαρμογή των λειτουργιών, 
ως τον ευκολότερο και αποτελεσματικότερο μηχανισμό συντονισμού τόσο για μικρές 
όσο και για μεγάλες επιχειρήσεις. Τέλος, έχει διατυπωθεί ότι ο επιμερισμός ευθυνών 
προς τα κατώτερα στελέχχη, μειώνει την αλληλεξάρτηση στο εσωτερικό της ίδιας 
λειτουργίας [Galbraith, 19731. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό με δύο τρόπους :

• Τα στελέχη του λειτουργικού επιπέδου να μην είναι υποχρεωμένα να 
αναφέρονται διαρκώς στους προίστάμενούς τους και να τους ανατεθούν 
ολοκληρωμένες εργασίες (σχετική αυτονομία / αποκεντροποίηση).

• Η αύξηση της ροής της πληροφορίας σε όλο το εύρος της οργάνωσης, 
διαμέσου των λεγάμενων κάθετων πληροφοριακών συστημάτων (vertical information 
systems).

Σχεδιάγραμμα XIII Λειτουργική Αλληλεξάρτηση και Μηχανισμοί
Συντονισμού

Κοινή αλληλεξάρτηση Κανόνες & τυποποιημένες
διαδικασίες

Διαδοχική αλληλεξάρτηση Σχεδιασμός

Αμοιβαία αλληλεξάρτηση Αμοιβαία προσαρμογή

Πηγή: Thompson James D. Organizations in Action". McGraw-Hill Book company, NY., 
1967.
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3. Ξεκάθαρες Πολιτικές

To top management έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την ισορροπία στο 
δίαυλο με πιο αποτελεσματικό τρόπο από την απλή διαμεσολάβηση. Η διαμόρφωση 
ξεκάθαρης και άμεσης πολιτικής για κάθε λειτουργία ενδείκνυται. Για παράδειγμα, εάν 
η επιχείρηση λαμβάνει αποφάσεις πλήρους παραγωγικής δυναμικότητας, δίνοντας 
έμφαση στις μεγάλες παραγγελίες, ή στην παραγωγή κάποιας συγκεκριμένη 
κατηγορίας προϊόντων, μειώνονται οι πιθανότητες εντάσεων.

Τέτοιες πολιτικές διαμορφώνουν ένα σύνολο κανόνων που διασφαλίζουν τη 
συνεργασία ανάμεσα στις δύο λειτουργίες και γίνεται ευκολότερος ο εντοπισμός των 
περισσοτέρων προβλημάτων π.χ. μία βιομηχανική επιχείρηση κατασκευής 
ανταλλακτικών για τον κατασκευαστικό κλάδο τα οποία παρείχε σε αντιπροσώπους 
και τελικούς καταναλωτές. Για το Μάρκετινγκ, η άμεση παροχή των ανταλλακτικών 
αποτελεί βασικό σημείο της στρατηγικής της επιχείρησης επειδή η απώλεια ενός 
εξαρτήματος ή ανταλλακτικού μπορεί να επιφέρει την αχρηστεία ολόκληρου 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Για την Παραγωγή, η προσσέγγιση της στρατηγικής ήταν 
διαφορετική : αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού, γεγονός που σημαίνει 
χαμηλά αποθέματα και υψηλά επίπεδα εκμετάλλευσης της παραγωγικής
δυναμικότητας. Όμως, η διατήρηση χαμηλού επιπέδου αποθεμάτων στέρησε τη 
δυνατότητα άμεσης ικανοποίησης της ζήτησης. Η υψηλή χρησιμοποίηση της 
παραγωγικής δυναμικότητας μετατρόπηκε σε ελλειπή παραγωγική δυναμικότητα λόγω 
της μεγάλης κυκλικότητας του κατασκευαστικού κλάδου. Τα παράπονα πελατών και 
αντιπροσώπων έφθασαν στα αυτιά του top management, με αποτέλεσμα αλεπάλληλα 
συμβούλια με τη συμμετοχή του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής. Από την ανάλυση 
της κατάστασης προέκυψαν δύο ευχάριστα συμπεράσματα :

• Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στα συμβούλια ανέπτυξαν διαλειτουργικές 
σχέσεις.

• Δημιουργήθηκαν ξεκάθαρες πολιτικές που αφορούσαν τη μέτρηση της 
αποδοτικότητας των ανθρώπων της παραγωγής, ανάλογα με το ποσοστό 
έγκαιρης ικανοποίησης των παραγγελιών.

Επομένως, οι πολιτικές που διαμορφώθηκαν έθεσαν κανόνες αφενός για την 
παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη και αφετέρου για το μέγεθος αποθεμάτων και 
το βαθμό χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας. Το πρόβλημα δε "λύθηκε" 
αλλά η ένταση ήταν υπό έλεγχο, π.χ. Σε μία επιχείρηση κατασκευής επίπλων 
παρατηρήθηκε ένταση ανάμεσα στις δύο λειτουργίες, σχετικά με το μήκος της 
προϊοντικής γραμμής. Το Μάρκετινγκ απαιτούσε επιμήκυνση, γιατί κατά την άποψή 
του έχαναν πωλήσεις, μιας και δεν ανταποκρίνονταν πλήρως στη ζήτηση. Από την
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πλευρά του, το τμήμα Παραγωγής ζητούσε περικοπές στη γραμμή προϊόντων μιας 
και θεωρούσαν υψηλό το κόστος της. Και οι δύο πλευρές δεν μπορούσαν να 
συμφωνήσουν για τις οικονομικές επιπτώσεις της περικοπής ή της προσθήκης 
προϊόντων. Επειδή δεν φαινόταν ορατή η επίλυση των διαφορών τους μέσα από 
αλλεπάλληλα συμβούλια, ζητήθηκε από εξωτερικούς συμβούλους η εκτίμηση της 
κατάστασης. Οι τελευταίοι διευκρίνησαν τα κόστη, ανέλυσαν την αγορά και 
διαμόρφωσαν μία ξεκάθαρη γραμμή πολιτικής σχετικά με το μήκος της γραμμής των 
προϊόντων. Αφού έλαβαν υπόψη τους τις καταναλωτικές ανάγκες και τους 
περιορισμούς κόστους, προέβησαν σε περικοπές κάποιων προϊόντων που κρίνοονταν 
ασύμφορα και σε προσθήκη νέων που θεωρήθηκαν δημοφιλή από τους πελάτες και 
επομένως προσοδοφόρα. Στην περίπτωση αυτή, η λήψη μίας απόφασης για το μήκος 
της προϊοντικής γραμμής απαίτησε τον επανασχεδιασμό της επιχειρησιακής 
στρατηγικής. Καμμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένη αλλά 
χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα ως ένα "λογικό συμβιβασμόΊΊράγματι, το μήκος της 
γραμμής προϊόντων αποτελεί μία σημαντική παράμετρο του σχεδίου επιχειρησιακής 
στρατηγικής.

4. Προσαρμογή των Μετρήσεων

Για την υποστήριξη των επιμέρους πολιτικών, τα συστήματα αξιολόγησης και 
ανταμοιβών μπορούν να τροποποιούνται ώστε να στηρίζουν τη διαλειτουργική 
συνεργασία (interfunctional cooperation). Για παράδειγμα είναι θεμιτό οι marketing 
managers να κρίνονται για .θέματα που είναι σημαντικά για την παραγωγική 
διαδικασία, ή να επιλέγεται η σωστή πρόβλεψη των πωλήσεων ως κριτήριο 
αξιολόγησης, αντί για την επίτευξη πωλήσεων μεγαλυτέρων από την παραγωγική 
δυναμικότητα.

Στην πραγματικότητα, η προσπάθεια του τμήματος πωλήσεων να ξεπερνάει το 
ανώτατο όριο παραγωγής μέσω της υπερσυγκέντρωσης παραγγελιών, έχει αρνητικό 
αποτέλεσμα σε θέματα όγκου, αλλά και της ποιότητας της παραγωγής.

Οι άνθρωποι της Παραγωγής μπορούν να κρίνονται με βάση την απόδοσή 
τους σε θέματα : Όγκου αποθεμάτων σε συνάρτηση με τους χρόνους παραδόσεων.

Οι στόχοι σχετικά με το κόστος είναι ρεαλιστικότεροι όταν λαμβάνεται υπόψη 
η διασφάλιση της ποιότητας και οι προσπάθειες της εισαγωγής νέων προϊόντων. Η 
έλλειψη ακριβών στοιχείων για τα μεγέθη και τις οικονομικές επιπτώσεις της 
προϊοντικής γραμμής (ποικιλία, εύρος, κλπ.) δημιουργούν σύγχυση στα επιμέρους 
επιτελεία των δύο λειτουργιών. Το Μάρκετινγκ υποστηρίζει ότι η γραμμή προϊόντων 
είναι στενή, ενώ το αντίθετο πιστεύει η Παραγωγή.



Η συγκέντρωση και η ανάλυση πληροφοριών που αφορούν διαλειτουργικά 
προβλήματα, είναι απαραίτητη για τη μέτρηση της απόδοσης του επιχειρησιακού 
σχεδίου. Για παράδειγμα, αν μία επιχείρηση προβληματίζεται για το επιτελείο των 
υπηρεσιών οφείλει να διαθέσει τα κατάλληλα στοιχεία τα οποία θα διευκολύνουν την 
κατάσταση και θα είναι δυνατή η αιτιολόγηση των όποιων προβλημάτων.

Είναι σημαντικό τα στοιχεία που διαθέτει η επιχείρηση να περιλαμβάνουν 
ποσοτικά δεδομένα μέσω των σχεδίων και των προϋπολογισμών, όσο και των 
πραγματοποιηθέντων. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος αξιολόγησης της πρόβλεψης 
των πωλήσεων είναι η σύγκρισή τους με τις πραγματοποιηθείσες. Το ίδιο ισχύει και 
με τα άλλα πεδία προβλημάτων.

Τέλος, η ρεαλιστικότερη μέθοδος αξιολόγησης της επιχείρησης πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο τα εσωτερικά συστήματα ανάλυσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης 
όσο και τις εκτιμήσεις των πελατών της.
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5. Μηχανισμοί Μείωσης των Εντάσεων

Διακρίνονται δύο κύριες προσσεγγίσεις αναφορικό με την αντιμετώπιση των 
εντάσεων στο Δίαυλο [Crittenden et al, 1993] :

• Προτροπές για τον επιτυχή διαλειτουργικό συντονισμό (interfunctional 
coordination).

• Συστήματα πρόβλεψης ενός μεγάλου εύρους διαδικασιών που αφορούν τις 
διαλειτουργικές σχέσεις (interfunctional relationships).

Και οι δύο προσσεγγίσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της κατάλληλης 
συνεργασίας των λειτουργιών του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής, για την εφαρμογή 
της επιχειρησιακής στρατηγικής. Προσοχή όπως είναι εύλογο, δίνεται στις σχέσεις : 
Μάρκετινγκ / R&D, Παραγωγή / R&D (σε όλο το μήκος του διαύλου).

Αυτές οι μέθοδοι που περιλαμβάνουν τις προτροπές και τα συστήματα 
πρόβλεψης, προτείνουν τέσσερις κύριους μηχανισμούς για τη βελτίωση του 
διαλειτουργικού συντονισμού :

• Οργανωσιακός σχεδιασμός

• Συστήματα αξιολόγησης

Επικοινωνία
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• Μοντέλα

5.1. Οργανωσιακός Σχεδιασμός

Η κλασσική θεωρία της οργάνωσης υποστηρίζει άτι η δύναμη, η 
υπευθυνότητα, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η εξειδίκευση, μαζί με την 
οργανωσιακπ δομή, διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο, από τη στιγμή που καθορίζουν 
την ισχύ των ατόμων μέσα στον οργανισμό και την αντίληψη των ρόλων τους. Πολλοί 
ακαδημαϊκοί και επιχειρήσεις, υποστηρίζουν την αναγκαιότητα του οργανωσιακού 
σχεδιασμού για τη διαμόρφωση νέων ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων (integrative 
activities) ή τη συντήρηση των υπαρχόντων εζειδικευμένων λειτουργικών δομών 
[Goldhar et al, 19831.

Κρίνεται σκόπιμο, οι επιχειρήσεις να διαιρούν την εργασία σε εζειδικευμένα 
κομμάτια και έπειτα να συντονίζουν τις δραστηριότητες αυτών των ανεξάρτητων, 
μεταξύ τους, τμημάτων ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο συνολικό αποτέλεσμα 
[Lorsch et al, 19651. Πιο πρόσφατες μελέτες προτείνουν μικτές δομές [Boston 
Consulting Group, 19851, αποκεντρωποίηση της εξουσίας [Ruekert et al, 1985], ομάδες 
και άτομα σε διίφορους λειτουργικούς ρόλους για ένα χρονικό διάστημα (rotation) 
[Carroad et al, 1982],[Wendel, 19931, ή οργάνωση τύπου μήτρας [Me Donough & 
Edward, 19841.

5.2. Επικοινωνία

Προβλήματα στην επικοινωνία συχνό εντοπίζονται ως εμπόδιο σε διαδικασίες 
ολοκλήρωσης ανάμεσα σε λειτουργικό τμήματα [Millman, 1982], [New & Schlacter, 
19791. Σε μελέτη των Gupta, Raj & Willemon [1985], το 31% των προβληματικών 
περιπτώσεων επικοινωνίας του R&D με το Μάρκετινγκ, τα κρισιμότερα σημεία 
ολοκλήρωσης αφορούσαν την κατανόηση των καταναλωτικών απαιτήσεων, τη χρονική 
πίεση και την έλλειψη συντονισμού και ανταλλαγής πληροφορίας. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα πολλά λειτουργικό τμήματα να αντιληφθούν την αναγκαιότητα βελτίωσης 
της επικοινωνίας ως προϋπόθεση της αποτελεσματικής συνεργασίας τους 
(interfunctional effectiveness) [Clare et al, 1984], [Kiel & Geoffrey, 1984],

Προσπάθειες να βελτωθεί η διαλειτουργική επικοινωνία περιλαμβάνουν την 
έννοια του “πρωτοκόλου" (protocol concept) [Crawrord & Merle, 1984] και
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συνδυασμένες ομάδες αλληλεπίδρασης (interactive) μεταξύ των τμημάτων [Souder & 
William, 1977],

5.3. Συστήματα Αξιολόγησης

Τα συστήματα αξιολόγησης είναι απαραίτητο να εκφράζουν και τις δύο 
πλευρές (Μάρκετινγκ / Παραγωγή) (Carroad et al, 19821. Ο Young [19791, εντοπίζει 
διαφορές στο τράπο που οι δύο λειτουργίες αντιλαμβάνονται θέματα, άπως η 
χρονική διάρθρωση της παραγωγής και τα μακρο - βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
της, καθώς και ο βαθμός κινδύνου που πρέπει να γίνεται αποδεκτός από την 
επιχείρηση (ασφάλεια εργασίας, άγχος, κ.α.) σε σχέση με τα συστήματα ανταμοιβών. 
Ο Souder [19811, προσθέτει ότι τα συστήματα ανταμοιβών οδηγούν σε ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές των εργαζομένων.

Νωρίτερα, είχε διατυπωθεί η άποψη άτι άσο ένα σύστημα ανταμοιβών των 
εργαζομένων σχετίζεται με τα συνεργατικά αποτελέσματα δύο (ή περισσότερων) 
τμημάτων, τόσο αυξάνεται η αποδοτικάτητα της ολοκλήρωσής τους [Souder et al, 
19781.

Οι Carroad & Carroad [1982], πρότειναν τρεις τύπους συστημάτων 
αξιολόγησης της σχέσης Μάρκετινγκ / R&D :

• Ποσοστά αύξησης κερδών των προϊόντων που δεν παράγονταν πέντε χρόνια 
πριν.

• Ποσοστό ιδεών που εφαρμόσθηκαν στην πράξη.

• Ανταμοιβή τόσο ατόμων, όσο και ομάδων εργασίας για τη δημιουργία 
καινοτομιών.

5.4. Μοντέλα

Λογικά, θα ήταν αναμενόμενο στην πράξη, τα μοντέλα τα οποία θα έφερναν 
το Μάρκετινγκ και το R&D πιο κοντά, να συντελούν στην επιτυχή συνεργασία τους. 
Δυστυχώς, υπάρχει ελάχιστη έρευνα αναφορικά με μοντέλα που θα βελτίωναν τη 
σχέση των δύο αυτών τμημάτων.

Η Crittenden [19871, διαπίστωσε ότι ενώ τα υπάρχοντα μοντέλα βοηθούν στο 
συντονισμό των δύο λειτουργιών σε στατικές συνθήκες, δεν ισχύει το ίδιο στα
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πλαίσια του δυναμικού περιβάλλοντος. Ενώ οι σύγχρονες τεχνολογίες ενδιαφέρονται 
ολοένα και περισσότερο για τις καταναλωτικές ανάγκες, δεν έχουν βρεθεί ακόμη οι 
κατάλληλες τεχνικές που θα προσαρμόζονται στη δυναμική φύση των παραμέτρων 
της αγοράς και του Μάρκετινγκ. Για παράδειγμα η θεωρία της οικονομικής ποσότητας 
παραγγελίας προϋποθέτει γνωστή και συνεχή ζήτηση, με το κόστος ανά μονάδα να 
παραμένει σταθερά ανεξάρτητα μεγέθους παραγγελίας, ενώ η φιλοσοφία Just-In- 
Time δίνει έμφαση σε προτυποποιημένα προϊόντα και εξαρτήματα.

Οι Jackson & Shapiro Π 979], υποστήριξαν ότι είναι δυνατή η δημιουργία ενός 
μοντέλου, όπου με τη βοήθεια Η/Υ θα λαμβάνονται υπόψη υπόψη οι ανάγκες του 
Μάρκετινγκ και οι περιορισμοί της Παραγωγής. Με το τρόπο αυτό θα επιτυγχάνονται 
τα κατάλληλα χαρακτηριστικό της προίοντικής γραμμής.

Πάντως, τα εργαλεία που έχουν προταθεί για το συντονισμό των δύο 
λειτουργιών, χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και πρακτικές δυσκολίες, 
παραμένοντας σε θεωρητικό επίπεδο τελικό [Crittenden et al, 1993],

6. Πληροφοριακά Δίκτυα : Μηχανισμοί Συντονισμού

Ο Huber [1984], προσδιόρισε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης λήψης 
αποφάσεων, αποτελούμενο από : ένα σετ μηχανογράφησης (hardware), λογισμικό 
(software), "λεξιλόγιο" (language components) και διαδικασίες που θα διευκόλυναν μία 
ομάδα εργασίας στις επιλογές της. Τα ομαδικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων 
(group decisio support systems) περιλαμβάνουν μία βάση δεδομένων και ως τέτοια 
σχετίζονται στενά με τα μοντέλα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Το λογισμικό που 
χρησιμοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να τυποποιήσει παραδοσιακούς 
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, καθώς και να παρέχει ένα μεγάλο εύρος 
δραστηριοτήτων όπως τα μοντέλα αλληλεπίδρασης (interactive models), για ομάδες ή 
για ανεξάρτητα άτομα. Ταυτόχρονα επιτυγχάνει την υποστήριξη συστημάτων 
επικοινωνιών, προβλέψεων, ιδεών και διακίνησης πληροφοριών [DeSanctis et al, 1987], 
[Gray, 1987).

Ένα ομαδικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, δημιουργείται σε έναν ειδικό 
χώρο, παρόμοια διαμορφωμένο με αίθουσα τύπου, με τη διαφορά ότι η πρόσβαση σε 
αυτή γίνεται μέσω τερματικών Η/Υ. Επιπλέον, υπάρχει εξοπλισμός για την κοινοποίηση 
των πληροφοριών στο εσωτερικό του οργανισμού (πίνακες). Ένα τοπικό δίκτυο Η/Υ 
συνδεδεμένο με το ομαδικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, επιτρέπει σε μέλη 
ομάδων εργασίας να διαμορφώνουν ή να επιδεικνύουν την ατομική τους συνεισφορά 
και να την προστατεύουν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μοντέλα αποφάσεων προκειμένου να προβούν σε αναλύσεις και να 
επιδεικνύουν μόνο εκείνο το μέρος των αποτελεσμάτων τους, που κρίνουν εφικτό ή
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συμφέρον για την επιχείρηση. Οι ομάδες εργασίας έχουν ένα συντονιστή ο οποίος 
διευκολύνει τη διαδικασία και ένα άτομο που διοχετεύει τη πληροφορία (“chauffeur") 
στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον.

Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων αποτελούν στην πράξη, ένα 
μηχανισμό μείωσης των εντάσεων ανάμεσα στο Μάρκετινγκ και την Παραγωγή.

Έχουν αναπτυχθεί τέτοια πληροφοριακά συστήματα, τα οποία βασίζονται σε 
στοιχεία παραγωγικής δυναμικότητας, ζήτησης και προβλέψεις κερδών. Για 
παράδειγμα, εξετάστηκαν τρεις παράμετροι για ένα συγκεκριμένο προϊόν από ομάδα 
εργασίας, με βάση ιστορικά στοιχεία της επιχείρησης : η εξομάλυνση παραγωγής, τα 
αναμενόμενα κέρδη και οι αποφάσεις "ad-hoc" που λήφθησαν από τον υπεύθυνο 
παραγωγής (ανάλογα με το πρόγραμμα που εκείνος επεδίωκε). Εξετάστηκαν τρία 
σενάρια (δύο της Παραγωγής και ένα του Μάρκετινγκ) τα οποία επικεντρώνονταν 
γύρω από το ανά μονάδα περιθώριο συνεισφοράς. Οι αυθαίρετες αποφάσεις του 
διευθυντή παραγωγής, όπως προέκυψε από την ομάδα των ειδικών συμβούλων, ήταν 
λανθασμένες.

Ακόμη, χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες δεν απαιτείται η φυσική παρουσία 
των συμμετέχοντων σε συσκέψεις ή σε ομάδες εργασίας για τη λήψη αποφάσεων 
(συστήματα λήψης αποφάσεων από απόσταση).

Σχετικό πρόβλημα παρουσιάστηκε σε εταιρία κατασκευής ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων. Το ανταγωνιστικά πλεονέκτημά της αποτελούσε η παροχή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας. Η επιχείρηση διατηρούσε ένα διπλό σύστημα εγγραφών. Στην 
πρώτη σειρά εγγραφών διατηρούνταν δέκα κύριοι και επτά μικροί λογαριασμοί 
πελατών. Στη δεύτερη σειρά ανήκαν πολλοί μικροί λογαριασμοί πελατών. Το πρόβλημα 
εντοπιζόταν στο γεγονός ότι η επιχειρησιακή στρατηγική της καθοριζόταν από την 
στρατηγική Μάρκετινγκ. Είχαν διαμορφωθεί οι λογαριασμοί με προσανατολισμό τη 
στρατηγική Μάρκετινγκ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εντάσεων ανάμεσα στην 
Παραγωγή και το Μάρκετινγκ. Ενώ, το τελευταίο επιδίωκε να προσελκύει νέους 
μεγάλους λογαριασμούς, η Παραγωγή αναγκαζόταν να λειτουργεί στη μεγίστη 
παραγωγική της δυναμικότητα, γεγονός που μεταφράζεται σε ασταθή 
χρησιμοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Η έλλειψη συνενόησης ανάμεσα στις δύο 
λειτουργίες παρατηρήθηκε σε θέματα επιλογής πελατών και μίγματος προϊόντων. Το 
Μάρκετινγκ, επέλεγε ποιους πελάτες θα εξυπηρετεί, και με ποια σειρά, καθόριζε τον 
όγκο και την ποικιλία των υλικών που ήταν αναγκαία να προμηθευτεί. Από την πλευρά 
της, η Παραγωγή πίστευε ότι ο καθορισμός του άριστου μίγματος προϊόντων κατά 
την κρίση της, οδηγούσε στην ικανοποίηση της ζήτησης με βάση το διαθέσιμο όγκο 
και την ποικιλία αποθεμάτων.

Με χρήση γραμμικού προγραμματισμού, οι εξωτερικοί σύμβουλοι κατέληξαν 
στις βέλτιστες επιλογές παραγωγής, εφόσον έλαβαν υπόψη τους τους περιορισμούς 
της παραγωγής και τις ανάγκες της ζήτησης. Με τη μέθοδο αυτή, διαμορφώθηκαν 
εννέα εναλλακτικά σενάρια που θα οδηγούσαν στην μεγίστη δυνατή κερδοφορία για
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το κάθε προϊόν. Μέσα από το σύστημα της ομαδικής διαδικασίας αποφάσεων (group 
decision support system), το top management ανακάλυψε άτι μία επιχειρησιακή 
στρατηγική προσανατολισμένη στη δομή των λογαριασμών δεν ήταν η πλέον 
κατάλληλη, με αποτέλεσμα να την επανεξετάσει [Crittenden et al, 19931.

Μία άλλη επιχειρησιακή περίπτωση αφορά τη Nyman manuf. [Nyman, 19861. Η 
εταιρία, παραγωγός πλαστικών και χάρτινων ποτηριών και μαχαιροπήρουνων, δεν 
έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στο Μάρκετινγκ εώς το 1982. Προκειμένου να ανιχνεύσει 
τις ανάγκες της αγοράς, προσέλαβε ειδικό επιτελείο Μάρκετινγκ. Αυτή η κίνηση 
οδήγησε σε εντάσεις την Παραγωγή με το νεοσύστατο τμήμα, επειδή κάθε τμήμα 
προσπαθούσε να επιβάλλει τις δικές του επιλογές για τα ποια προϊόντα θα έπρεπε 
να παράγονται. Εξωτερικοί σύμβουλοι χρησιμοποίησαν ένα σύστημα στήριξης 
αποφάσεων για να αξιολογήσουν τρεία κύρια θέματα που απασχολούσαν την 
επιχείρηση : 1. την παραγωγή μίας κατηγορίας προϊόντων που προοριζόταν για ένα 
βασικό πελάτη, 2. την αποδοχή παραγγελίας ενός κύριου πελάτη και 3. τη μείωση 
των τιμών για τις περιόδους χαμηλής ζήτησης. Κάθε μία απά αυτές τις λειτουργικές 
αποφάσεις είχε στρατηγική σημασία για τη Nyman. Τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξαν συνοψίζονται στα ακόλουθα :

1. Η παραγωγή των προϊόντων του κύριου λογαριασμού θα αύξαναν μακροπρόθεσμα 
τα κέρδη, με την προϋπόθεση άτι εάν δεν υιοθετείτο η συγκεκριμένη επιλογή θα 
χανόταν ο πελάτης.

2. Η θυσία των μικρών λογαριασμών για την εξυπηρέτηση του ενός κύριου, αύξανε 
τα κέρδη.

3. Η πλήρης παραγωγική δυναμικότητα συμφέρει περισσότερο από τη μείωση των 
τιμών, με την προϋπόθεση ότι η αύξηση της ζήτησης θα κάλυπτε τη 
μεγιστοποίηση της προσφοράς.

Η αξιολόγηση των παραμέτρων που αφορούν την παραγωγή συγκεκριμένων 
προϊόντων, στην περίπτωση της Nyman, απαιτεί την ανάλυση στοιχείων που 
προέρχονται τόσο από το Μάρκετινγκ, όσο και από την Παραγωγή. Το ζητούμενο 
είναι αφ'ενός η λήψη εκείνων των αποφάσεων οι οποίες θα είχαν το βέλτιστι 
οικονομικό αποτέλεσμα και αφ'ετέρου την ύπαρξη ενός ικανοποιητικού διαλόγου 
ανάμεσα στις δύο λειτουργίες.
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7. To Reengineering

Η ύπαρξη αποθεμάτων ημικατεργασμένων προϊόντων (bottlenecks) και οι 
ρυθμοί ροής της παραγωγικής διαδικασίας (process flows) αποτελλούν σημεία τριβής 
στις σχέσεις των τμημάτων Μάρκετινγκ και Παραγωγής.

Οι Tanner & Honeycutt [1996] χρησιμοποίησαν τη θεωρία των περιορισμών 
(Theory Of Constraints - T.O.C.) με σκοπό την ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας 
και τη μείωση των ημιέτοιμων αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, έλαβαν υπόψην τους 
περιορισμούς που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την επιχείρηση (κόστη πωλήσεων, 
αύξηση ανταγωνισμού, επιτόκια, οργανωτική δομή) χρησιμοποιώντας τους στη 
μεθοδολογία του Reengineering. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί στα πλαίσια του 
reengineering έχουν άμεσο αντίκτυπο στους ρόλους και τα καθήκοντα του τμήματος 
πωλήσεων.

To reengineering αποτελεί μία επαναστατική μέθοδο αύξησης της 
παραγωγικότητας μέσα από τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (T.Q.M.), της 
Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και της Βιομηχανικής Ψυχολογίας. Έχει ως στόχο την 
επίτευξη της απόλυτης αποτελεσματικότητας (100%) των επιμέρους λειτουργιών του 
οργανισμού. Η θεωρία του που έγινε δημοφιλής από τους Hammer & Chappy [1993], 
χαρακτηρίστηκε ως το “νέο ξεκίνημα" (starting over), κυρίως λόγω των διαρθρωτικών 
κινήσεων που επιβάλλει σε όλες τις επιχειρησιακές παραμέτρους - αλλαγή εκ' 
βόθρων. 0 Keidel [1994] πιο ξεκάθαρα αναφέρει ότι το reengineering αφορά τη 
διαχείριση των λειτουργιών (process management), την καινοτομία (innovation), και τον 
επανασχεδιασμό (redesign). Οι πρακτικές που επιβάλλει το reengineering , 
επηρεάζουν τόσο τη διαδικασία των πωλήσεων, όσο και τη συνολική λειτουργία του 
Μάρκετινγκ (ημερομηνίες παράδοσης, χρηματοδότηση πελατών, μείωση 
γραφειοκρατίας στην πώληση) [Tanner & Honeycutt, 19961.

Επειδή το reengineering δίνει έμφαση στις ανάγκες των καταναλωτών, η 
λειτουργία και η διοίκηση των πωλήσεων, αποτελούν δύο πεδία όπου εφαρμόζεται*.

Οι περιορισμοί στα πλαίσια του reengineering θεωρούνται ως τα όρια του 
συστήματος που αφορούν τους χρόνους παραγωγής των σταθμών ή άλλες 
δραστηριότητες. Άσχετα από το πόσο γρήγορα είναι σε θέση να εκτελέσει την 
εργασία του ένας σταθμός παραγωγής, το τελικό αποτέλεσμα καθορίζεται από τον 
πιο αργό. Η ζήτηση της αγοράς μπορεί να αποτελεί περιορισμό. Στην πράξη, 
ελάχιστες επιχειρήσεις λειτουργούν σε αγορές όπου η παραγωγική δυναμικότητα 
τους είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση.

* Η AT&T σχεδίασε μία νέα διαδικασία πωλήσεων με την οποία μείωσε από 12 σε 3 τις παραγγελίες 

που χάνονταν από τη στιγμή συμφωνίας εώς την τελική πώληση και εγκατάσταση. Επίσης, η 
ετοιμότητα επαναπώλησης (repurchase! αυξήθηκε από 31% σε 71%.
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To reengineering στα πλαίσια της θεωρίας των περιορισμών αποτελεί μία 
διαδικασία, αρχικά, προσδιορισμού των περιορισμών της επιχειρησιακής 
δραστηριότητας και έπειτα εξάλειψής τους, ώστε να επιταχύνεται η ροή της 
παραγωγής (εισροές - εκροές).

8. Προσδιορισμός της Κερδοφορίας των Πελατών

Οι επιχειρήσεις δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων και άλλων 
πόρων τους στη συλλογή πληροφοριών που αφορούν την ικανοποίηση του πελάτη. 
Οι managers λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις σχετικά με την κερδοφορία της 
επιχείρησης, την προσφερόμενη αξία, τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες και τη 
διαφοροποίηση προς τον ανταγωνισμό, επομένως οι πληροφορίες που χρειάζονται 
πρέπει να είναι ουσιαστικές και ξεκάθαρες. Ο χρόνος που σπαταλείται για ανάλυση 
της πληθώρας των περιτών πληροφοριών, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τις 
σύγχρονες επιχειρήσεις.

Επειδή η κερδοφορία που επιφέρουν οι πελάτες μιας επιχειρηματικής 
μονάδας ποικίλει, είναι εύλογο η μεγάλη προσπάθεια να έχει ως στόχο τις πιο 
σημαντικές παραγγελίες από οικονομικής άποψης. Λίγοι οργανισμοί διαθέτουν κάποια 
στελέχη ως υπεύθυνα για τον υπολογισμό του κόστους συντήρησης ή προσέλκυσης 
πελατών [Jaclyn & Franco, 1996).

9. Η Ροή της Πληροφορίας

Πρόσφατη έρευνα στην οποία συμμετείχαν 40 στελέχη marketing 
βιομηχανικών επιχειρήσεων, έδειξε ότι ένας από τους κοινούς προβληματισμούς των 
managers που επιδιώκουν την ολοκλήρωση ανάμεσα στις διάφορες επιχειρησιακές 
λειτουργίες, αποτελεί η μεταφορά της πληροφορίας (information exchange).

Οι Rochford & Rudelius [1994] εξέτασαν τα αποτελέσματα της ροής της 
πληροφορίας ανάμεσα σε διαφορετικά λειτουργικά πεδία κατά τη διαδικασία 
ανάπτυξης νέου προϊόντος. Από τη μία πλευρά, συμπέραναν ότι η πλειονότητα των 
συμμετέχοντων λειτουργικών τμημάτων - ομάδων δεν προσέφερε ή δε 
χρησιμοποιούσε τον διακινούμενο όγκο πληροφορίας. Από την άλλη, τα αποτελέσματα 
της έρευνας έδειξαν ότι η ροή της πληροφορίας είχε θετικά αποτέλεσμα στην 
απόδοση των τελικών προϊόντων (φάρμακα).

Επομένως, τόσο στην προσπάθεια συνεργασίας του Marketing με την 
Παραγωγή για τον από κοινού στρατηγικό σχεδίασμά, όσο και για τη μείωση του
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κλίματος αβεβαιότητας (uncertainty) στις σχέσεις των δύο λειτουργιών, η 
αποτελεσματική επικοινωνία και η ολοκλήρωση διαδραματίζουν θετικό ρόλο.

Με άλλα λόγια, αυτή η διαδικασία της διακίνησης της πληροφορίας, 
διασφαλίζει το ότι οι καταναλωτικές ανάγκες παραμένουν στο επίκεντρο της 
δραστηριότητας του τμήματος R&D [Lapierre & Henault, 1996],

Επίσης, παράγοντες που αφορούν διαφορές στην προσωπικότητα ανάμεσα σε 
στελέχη Παραγωγής και Marketing, επηρεάζουν τον δίαυλο επικοινωνίας [Lucas & 
Bush, 19881.

10. Ολοκλήρωση

Στρατηγικές όπως η ολοκλήρωση (integration) ή ο έλεγχος (control), 
προσδιορίζουν τις σχέσεις των συμμετέχοντων μερών στα δίκτυα διανομής και κατ' 
επέκταση τη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων.

Παρόμοια, η επικοινωνία μέσα από ορισμένες μορφές συνεργασίας 
(collaborative communication) είναι σε θέση να δημιουργήσει ατμόσφαιρα αμοιβαίας 
υποστήριξης και δημιουργικού πνεύματος [Morgan & Hunt, 1994],

Όταν η ολοκλήρωση και ο έλεγχος εφαρμόζονται υπέρμετρα - σύμφωνα με 
την αντίληψη των διανομέων - οι τελευταίοι επιζητούν ένα βαθμό αυτονομίας και 
συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων. Η συνεργατική επικοινωνία (collaborative 
communication) είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου 
να δωθεί στους διανομείς η αίσθηση ότι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της 
ολοκλήρωσης [Mohr et al, 1996).

Ως ολοκλήρωση (integration) προσδιορίζεται το σύστημα κοινών αξιών 
(common values), αμοιβαίων στόχων (mutual goals) και συνεργατικής συμπεριφοράς 
(collaborative behavior) [Souder et al, 1992). Συμπληρώνοντας, οι Chakrabath & Souder 
[1992] αναφέρουν ότι η συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων παραγόντων, έχει 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονεκτημάτων περισσότερων από το άθροισμα των 
πλεονεκτημάτων του κάθε παράγοντα ξεχωριστά. Πάντως, κάθε παράγοντας ή ομάδα 
που συμμετέχει σε συνεργασία έχει ανεξάρτητο προσανατολισμό [Moenart & Souder 
1990).

Μια τέτοια συνεργασία περιλαμβάνει δύο κύρια χαρακτηριστικά :

• Η διακίνηση της πληροφορίας να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της 
αβεβαιότητας σε διαλειτουργικό επίπεδο. Οι πληροφορίες αφορούν τρέχουσες 
τάσεις της αγοράς, καταναλωτικές ανάγκες, θέσεις ανταγωνιστών, τεχνολογικές 
τάσεις κ.α.

• Συμμετοχή της κάθε λειτουργικής ομάδας σε καινοτόμες παραγωγικές 
δραστηριότητες.
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Οι Finally & Quinn [1996] σε μία προσπάθεια ποσοτικοποίησης των 
πλεονεκτημάτων της ολοκλήρωσης, αναφέρουν τα ακόλουθα : Αν ένας αριθμός ν 
συμμετέχοντων παραγόντων σε ένα έργο, όπου δρουν ανεξάρτητα ο καθένας, τότε η 
αναμενόμενη γνώση που θα προκόψει θα ισούται με ν φορές τη γνώση του ενός 
ανεξάρτητου. Αν μοιράζονται τις πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές στον ίδιο 
βαθμό για όλους και δεν αλληλοκαλύπτονται οι εργασίες τους, το δυνατό συνολικό 
αποτέλεσμα σε σχέση με εκείνο ενός ανεξάρτητου παράγοντα θα ισούται με 2(ν-11- 
1, δηλαδή με τον αριθμό των ακτίνων που συνδέουν τους κόμβους (παράγοντες).

Οι τέσσερις κύριες μεταβλητές που επηρεάζουν την επικοινωνία ανάμεσα στο 
R&D και το Μάρκετινγκ είναι : ο συγκεντρωτισμός του έργου (centralization project), η 
τυποποίηση του (project formalization), το διαλειτουργικό κλίμα (interfunctional climate) 
και η ευελιξία των ρόλων (role flexibility). Πάντως, μόνο δύο από τις πιο πάνω 
μεταβλητές (διαλειτουργικό κλίμα, τυποποίηση έργου) επηρεάζουν σημαντικό την 
επιτυχία του έργου. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της επικοινωνίας με διαφορετικούς 
τρόπους ή μεθόδους δεν μεταφράζεται υποχρεωτικό σε μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας [Moenart, Souder, De Meyer & 
Deschoolmeester, 1994).

Η διακίνηση της πληροφορίας είναι θεμιτό να πραγματοποιείται μέσα σε 
κάποια όρια, αλλιώς καταλήγει υπερβολική και υπερφίαλη (information overload).

Επίσης, ο αριθμός των συμμετέχοντων ατόμων ή ομάδων ποικίλει ανάλογα με 
το έργο. Για παράδειγμα, είναι λαθεμένη η λογική σύμφωνα με την οποία όσο το 
δυνατό περισσότερα άτομα του τμήματος Μάρκετινγκ ασχολούνται με την ανάπτυξη 
ενός νέου προϊόντος, τόσο διασφαλίζεται η επιτυχία του [Lapierre & Henault, 1996).

Υπάρχουν πολλών ειδών αποφάσεις στις οποίες απαιτείται η συμμετοχή τόσο 
του Μάρκετινγκ, όσο και της Παραγωγής. Στην πράξη αυτές οι αποφάσεις απαιτούν 
μία εκ' των άνωθεν εποπτεία (top management), αρκετές συζητήσεις και 
διαπραγματεύσεις. Πεδίο κοινής απόφασης (joint decisions) αποτελεί το μίγμα 
προϊόντων, η επιλογή αγοράς - στόχου, η διατήρηση αποθεμάτων κ.α.

Ο κύριος σκοπός των δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης, είναι η διευκόλυνση 
της ανάπτυξης σχέσεων εργασίας μεταξύ των τμημάτων (interdepartmental 
integration). Αυτό ισχύει γιατί σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτής της αλληλεπίδρασης, 
τα τμήματα θεωρούνται ανεξάρτητες οντότητες που ανταγωνίζονται για τους πόρους 
της επιχείρησης [Kahn, 1996).

Τόσο η αλληλεπίδραση (interaction), όσο και η συνεργασία (collaboration), 
θεωρούνται ξεχωριστές διαδικασίες, επειδή η κάθε μία επηρεάζει διαφορετικές 
παραμέτρους της ολοκλήρωσης (integration), βλ. πίνακα. Και οι δύο διαστάσεις της 
ολοκλήρωσης (αλληλεπίδραση, συνεργασία), επηρεάζουν την απόδοση της 
επιχειρησιακής δράσης καθ'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του οργανισμού
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Πίνακας II Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις λειτουργίες Μάρκετινγκ / 
Παραγωγής

Μεταβλητή/
Παράμετρος

Κόστος/όφελος 
για το ΜΚΤ

Κόστος/Όφελος 
για την Παραγωγή

Πρόγραμμα/
Μεθοδολογία

Χρόνοι
Παραγωγής

Αμεση ανταπόκριση 
στις παραγγελίες

Κόστος συμπληρω
ματικής παραγωγικής 

,, δυναμικότητας, 
αποθέματσ

JIT, Αμεση 
ανταπόκριση 
της Παραγωγής

Ποιότητα
Απόδοσης

Τιμή, μερίδιο 
αγοράς

Κόστος προϊόντος TQM, QFD

Ποιότητα
Προσαρμογής

Ικανοποίηση
πελάτη

Κόστος ελέγχου 
παραγωγής και 
προσαρμογής

TQM,
Στατιστικός
Έλεγχος
Ποιότητας

Εύρος
Γραμμής
Παραγωγής
(βραχυπρόθεσμα)

Ανταπόκριση: 
στις ανάγκες 
της αγοράς

Κόστος αποθεμάτων, 
συμπληρωματική πα
ραγωγική δυναμικότητα 
επιχ. κίνδυνος frisk)

Προβλέψεις,

Πηγή: Karmarkar S. Uday- ’Integrative Research in Marketing and Operations Management" Journal of

Marketing Research, Vol. 33, May 1996, p. 128.

11. TQM : Εργαλείο Διαλειτουργικού Συντονισμού

Προγράμματα και τακτικές στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) 
ή του Just-In-Time (JIT), είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν ως μέθοδοι 
διαλειτουργικής συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, χωρίς να αλλοιώνονται οι 
παραδοσιακοί λειτουργικού ρόλοι του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής.Με μέθοδους 
JIT η Παραγωγή αντιδρά αμεσότερα στα ερεθίσματα της αγοράς, χωρίς επιπτώσεις 
στο κόστος.
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Παρόμοια, μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, εργαλεία όπως το CIM 
(Computer Integrated Manufacturing), το EDI (Electronic Data Interchange), οι αλυσίδες 
αξίας και προσφοράς (Supply & Value Chains) και το DFM (Design For 
ManufacturingKKarmarkar, 1996).

12. Ο Υπολογισμός του Κόστους

Πολλές επιχειρήσεις, ακόμη και σήμερα, διαμορφώνουν συστήματα διοικητικού 
και λειτουργικού ελέγχου με βάση χρηματοοικονομικά στοιχεία και στόχους, γεγονός 
που δεν συμβαδίζει με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς σκοπούς τους [Kaplan 
& Norton, 1996],

Στα πλαίσια σχεδιασμού της επιχειρησιακής στρατηγικής, διαμορφώνονται οι 
επιμέρους στόχοι οι οποίοι στηρίζονται και σε στοιχεία κόστους. Οι στόχοι που 
αφορούν στοιχεία κόστους παραγωγής, η ανό προϊόν αγορά - ή ανά λειτουργία - 
καθορίζονται από τα αρμόδια τμήματα. Κρίνεται σημαντική η επικοινωνία στο 
εσωτερικό του οργανισμού, ώστε μέσω της επαρκούς ροής της πληροφορίας να 
τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι και οικονομικά προγράμματα. Ο αυξανόμενος αριθμός των 
ανταγωνιστών και η ταχύτητα αντίδρασής τους στις εξελζεις της αγοράς (π.χ. 
εισαγωγή νέου προϊόντος), επιβάλλουν άμεσες και ακριβείς κινήσεις επιχειρηματικής 
δράσης [Cooper & Chew, 1996).

Η διαμόρφωση μοντέλων κόστους (cost models) και ο υπολογισμός τους 
απαιτεί προσοχή. Τα κριτήρια επιλογής παραγγελιών και η διαμόρφωση της 
παραγωγικής δυναμικότητας καθορίζουν πολλά είδη μεταβλητού κόστους.

Ο προσδιορισμός των επιπέδων κόστους που επιφέρει τόσο η παραγωγική 
δραστηριότητα, όσο και η διαδικασία των πωλήσεων, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό 
τη λήψη αποφάσεων. Πωλήσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα αναποτελεσματική 
εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας ή υψηλά αποθέματα, οδηγούν σε 
υψηλό κόστος και μικρό περιθώριο συνεισφοράς. Επίσης, μία μεγάλου βαθμού 
αποτελεσματική χρήση της παραγωγικής δυναμικότητας, όταν συνδυάζεται με μη- 
ανταγωνιστικούς χρόνους παράδοσης, επιφέρει χαμηλό όγκο πωλήσεων και 
επομένως μικρά κέρδη. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν κάποιες εξελζεις προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ένα σύστημα DPP/DPC (Direct Product Profitability / Direct Product Cost) 
το οποίο υπολογίζει το κέρδος που επιφέρει μία μονάδα προϊόντος, βασισμένο στις 
τιμές και το κόστος διανομής και πώλησης. Αυτά τα κόστη περιλαμβάνουν τη 
διαχείριση, αποθήκευση, τιμολόγηση και διανομή των προϊόντων. Τα γενικά 
βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) δε λαμβάνονται υπόψη παρά μόνο σε στρατηγικό επίπεδο. 
Παρόμοια συστήματα χρησιμοποιούνται στο retail management, τα οποία απεικονίζουν 
τα άμεσα κόστη και τα κέρδη που επιφέρει η πώληση συγκεκριμένου όγκου ενός
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είδους προϊόντων. Με τέτοια συστήματα παρέχεται η κατάλληλη πληροφόρηση στο 
τμήμα πωλήσεων για θέματα κερδοφορίας των παραγγελιών.

13. Διαλειτουργικές Ομάδες

Πολλές επιχειρήσεις έχουν αναθέσει τις αρμοδιότητες ανάπτυξης νέων 
προϊόντων σε διαλειτουργικές ομάδες εργασίας (ad-hoc). Με την ελπίδα να 
ενδυναμώσουν τις διαδικασίες ροής της πληροφορίας και την ενδοεπιχειρησιακή 
επικοινωνία. Αντίθετα, η αποκλειστική ανάθεση εργασιών ανάπτυξης νέου προϊόντος 
στο τμήμα R&D πιστεύεται ότι δεν συμβάλλει στη διαλειτουργική συνεργασία [Song et 
al, 19961. Πάντως, ενώ ο διαλειτουργικός συντονισμός (interfunctional coordination) 
θεωρείται ως αιτία δημιουργίας προβλημάτων (κυρίως τριβών), οι οργανισμοί τον 
υιοθετούν στην προσπάθεια τους να δίνουν κίνητρα συνεργασίας σε εργαζόμενους 
με διαφορετικά χαρακτηριστικά, εμπειρίες και ειδικότητες, προκειμένου για την 
επίτευξη κοινών στόχων.

14. Τύποι Ελέγχου

Ο έλεγχος στις λειτουργίες της επιχείρησης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινής ζωής του κάθε οργανισμού, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
ανεπιθύμητες συμπεριφορές και αποδόσεις των εργαζομένων [Anderson et al, 19871.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ικανό τμήμα Μάρκετινγκ είναι επιτυχημένες όχι 
μόνο γιατί διαμορφώνουν αποτελεσματικό σχέδια Μάρκετινγκ (marketing plans), αλλά 
και γιατί τα εφαρμόζουν, ενώ ταυτόχρονα ελέγχουν ικανοποιητικά το προσωπικό τους 
(Anderson et al, 19851 [Churchill et al, 19851.

Οι έλεγχοι στο προσωπικό διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες : τυπικοί και 
άτυποι. Η βασική διαφορά τους συνίσταται στο ότι για την πρώτη κατηγορία 
ενεργοποιούνται μηχανισμοί και διαδικασίες της επιχείρησης, ενώ η δεύτερη αφορά 
διαδικασίες που ξεκινούν από τους ίδιους τους εργαζόμενους (αυτοέλεγχος) 
[Jaworski & Bernard, 19881.

Οι δύο ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι τυπικού ελέγχου εξετάζουν την 
παραγωγική διαδικασία (process controls) και τα παραγόμενα αποτελέσματα (output 
controls) (Agarwal , 1996). Για παράδειγμα, το προσωπικό πωλήσεων υπόκειται σε μία 
σειρά ελέγχων με το να ακολουθεί ορισμένους κανόνες που αφορούν την αναζήτηση 
και πιστοποίηση πελατών, την παρουσίαση των προϊόντων, το κλείσιμο μίας πώλησης, 
τους στόχους πωλήσεων, κερδών και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Οι δύο κύριοι τύποι άτυπου ελέγχου αποτελούν τον επαγγελματικά έλεγχο 
(professional) και τον αυτοέλεγχο (self- control). Ο πρώτος τύπος αφόρα συζητήσεις 
και άτυπη αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων μεταξύ τους. Ο αυτοέλεγχος 
συνίσταται στην συνειδητοποίηση του κάθε ατόμου για τις αρμοδιότητες και τις 
ευθύνες του.

14.1. Επιλογή Τύπου Ελέγχου

Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται όλοι οι τύποι ελέγχου σε κάθε 
περίπτωση. Η επιλογή εξαρτόται από τη χρησιμότητα του είδους ελέγχου δεδομένης 
της επιχειρησιακής κατάστασης. Η βιβλιογραφία (Jaworski & Bernard, 1988) [Ouchi & 
William, 1979] έχει προσδιορίσει δύο επιχειρησιακές καταστάσεις που καθορίζουν το 
τύπο ελέγχου που θα εφαρμοσθεί.

Ο πρώτος παράγοντας αφορά την καταγραφή της επιχειρησιακής απόδοσης 
(performance documentation) και αναφέρεται στο βαθμό που οι επιβλέποντες έχουν 
μετρήσει την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Η δυσκολία μιας τέτοιας μέτρησης 
ποικίλει ανάλογα με την εξεταζόμενη κατάσταση. Για παρόδιεγμα οι πωλήσεις και τα 
κέρδη είναι μεγέθη εύκολα μετρήσιμα, σε αντίθεση με θέματα επιπέδου 
παρεχομένων υπηρεσιών (service), όπου πρέπει να λαμβόνεται υπόψη η άποψη του 
πελάτη (παράπονα - συστάσεις).

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τη γνώση των απαιτούμενων διαδικασιών 
(procedural knowledge) που πρέπει να ακολουθούν οι εργαζόμενοι για να έχουν το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, η εμπέδωση των διαδικασιών - από τους 
υπαλλήλους - κατά τις οποίες οι εισροές (inputs) μετατρέπονται σε εκροές (outputs). 
Για παράδειγμα, το προσωπικό πωλήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει 
επακριβώς πως γίνεται η παρουσίαση του προϊόντος, το κλείσιμο της πώλησης κ.α.

Η επιλογή ακατάλληλου τύπου ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε αντιλειτουργική 
συμπεριφορά (dysfunctioanl behavior), εργασιακή ένταση (job tension) και ασύμμετρη 
κατανομή της πληροφορίας στο εσωτερικό του οργανισμού (information asymmetry).

15. Ανθρώπινος Παράγοντας

Ανθρωποκεντρικές προσσεγγίσεις (people - oriented approaches) προσφέρουν 
λύσεις σε θέματα διαλειτουργικών σχέσεων και συνεργασιών. Για παράδειγμα, πιο 
αποτελεσματικές συνεδριάσεις, (meetings), για θέματα πωλήσεων, είναι εκείνες στις 
οποίες συμμετέχουν και managers της Παραγωγής καθώς και άλλων λειτουργιών. Με
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το τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη της παραγωγής να συμφωνούν και 
επίσημα με τους ανθρώπους του Μάρκετινγκ, ώστε να ανταλλάσουν τις απόψεις 
τους σε εργασιακό θέματα. Εμπειρίες και προβληματισμό θα πρέπει να μοιράζονται. 
Η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων κρίνεται σημαντική. Η ύπαρξη αμοιβαίου σεβασμού 
και κατανόησης, θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση προβλημάτων των δύο 
λειτουργιών.

Συγκεκριμένα, εάν οι managers κατά την ανέλιξή τους στην ιεραρχία της 
επιχείρησης περνούν από θέσεις και των δύο λειτουργιών (rotation), τότε κατανοούν 
ευκολότερα τις δραστηριότητες, τους προβληματισμούς καθώς και τις αξίες των δύο 
λειτουργικών τμημάτων. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη δημιουργία πιο ισορροπημένων 
διευθυντικών στελεχών. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν υιοθετούν 
τέτοια πρακτική γιατί ανησυχούν για το κόστος και την αναστάτωση που θα 
επιφέρουν στο εσωτερικό τους.

Ακόμη και όταν τέτοιες ανησυχίες είναι βάσιμες, τα προβλήματα που 
προκύπτουν δεν είναι ανυπέρβλητα ιδιαίτερα εάν αρχίσει η εφαρμογή του 
προγράμματος (rotation) στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της επιχείρησης και σε 
χαμηλά επίπεδα της ιεραρχίας, όπου ο κίνδυνος είναι μικρότερος. Η τακτική όπου η 
καριέρα των managers περιλαμβάνει θέσεις και στις δύο λειτουργίες, απαιτεί 
αυστηρό επιχειρησιακό σχεδίασμά, ενώ τα κέρδη θα ιδιαίτερα υψηλά λόγω των 
λύσεων που θα δωθούν σε προβλήματα διοικητικού προσανατολισμού, εργασιακής 
εμπειρίας και νοοτροπίας.

Το κυριώτερο όφελος αποτελεί η δημιουργία managers με ευρύτερου 
φάσματος εμπειρίες. Εκείνο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα επιχειρήσεις εξαπλωμένες σε 
μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες - ανάγκη γενικών διευθυντών παραρτημάτων / 
θυγατρικών (divisional gen. managers).

Μία άλλη ανθρωποκεντρική προσσέγγιση περισσότερο απλή, αλλά λιγότερο 
αποτελεσματική αφορά αφορά τη δημιουργία κοινών ευκαιριών δράσης και στόχων 
που απευθύνονται σε ομάδες συνεργασίας των δύο λειτουργιών. Εάν ένα τέτοιο 
σύστημα υποκίνησης είναι σωστό οργανωμένο και απευθύνεται στα χαμηλά επίπεδα 
ιεραρχίας, ενθαρρύνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας από τη μία λειτουργία στην άλλη. 
Τέτοιου είδους επαφές μέσα από μη-τυπικές διαπροσωπικές σχέσεις, είναι πιο 
αποτελεσματικές και από εργασικές σχέσεις.

Τέλος, μέθοδοι όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία δεν βοηθούν στη 
διαχείριση του διαύλου.
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16. Ανάπτυξη των Λειτουργιών

Προκειμένου να εξαλειφθούν οι εντάσεις στις σχέσεις των δύο λειτουργιών, 
το Μάρκετινγκ θα πρέπει να έχει ως κύριο μέλημά του την ανάπτυξη διαδικασιών 
ικανών να ανταποκρίνονται η μια στις ανάγκες της άλλης.

Για παράδειγμα οι άνθρωποι του Μάρκετινγκ οφείλουν να διαμορφώνουν τους 
προϋπολογισμούς τους με βάση τις παραγωγικές ικανότητες της επιχείρησης. 
Επομένως, ο υπεύθυνος Μάρκετινγκ θα πρέπει όχι μόνο να αναλύσει τις ανάγκες των 
καταναλωτών, αλλά και να συνυπολογίσει θέματα όπως η παραγωγική δυναμικότητα, 
οι δυνάμεις και οι αδυναμίες της επιχείρησης. Έπειτα, να διαιρέσει την αγορά σε 
τμήματα και να επιλέξει εκείνα για τα οποία θα μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
τους.

Τέλος, θα οφείλει να αναπτύξει μία πολιτική μίγματος προϊόντος (product 
policy) σύμφωνα με την ικανότητα της παραγωγικής μονάδας και να ανταποκριθεί 
στις καταναλωτικές απαιτήσεις των επιλεγμένων τμημάτων της αγοράς.

Το συγκεκριμένο είδος στρατηγικής είναι ευκολότερο να περιγράφει' από το 
να εφαρμοσθεί στην πράξη. Λίγες επιχειρήσεις έχουν ξεκάθαρες πολιτικές σύμφωνα 
με τις οποίες προβάλλουν στον πελάτη τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτουν, 
με σαφήνεια. Επομένως, μία τέτοια πολιτική θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στην 
ακόλουθη φράση : "Θα σας παρέχουμε μεγάλου όγκου παραγγελίες σε χαμηλή τιμή 
εφάσον θα είστε σε θέση να αγοράζετε τέτοιες μεγάλες ποσότητες χωρίς να 
ενδιαφέρεστε για ποικιλία και διαφοροποίηση στα προϊόντος σας".

Χωρίς μία ξεκάθαρη πολιτική η επιχείρηση ξεκινά να προβάλλει το : "Όλα τα 
προϊόντα για όλους", και στην πραγματικότητα θα ισχύει το : "Τίποτα για όλους". 
Επομένως, το Μάρκετινγκ - μπορεί να ειπωθεί άτι - έχει ως ρόλο : την επιλογή των 
καταναλωτών που χρειάζονται τα προϊόντα της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, το 
τμήμα παραγωγής δεν πρέπει να προσφέρει στο Μάρκετινγκ μία δεδομένη ή 
περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα. Αντίθετα, η παραγωγική δυναμικότητα της 
επιχείρησης θα πρέπει να αποτελεί εργαλείο στα χέρια του Μάρκετινγκ.

Ο Martin Starr [1965], πρότεινε ότι τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται 
κατά τρόπο που να μπορούν αποτελούνται από μετατρέψιμα εξαρτήματα, ώστε με 
την κατάλληλη παραγωγική διαδικασία να προσφέρεται ποικιλία στον πελάτη σε 
χαμηλό κόστος.
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17. Δίκτυα Διανομής και Διαλειτουργικός Συντονισμός

0 Hammer [1996], κρίνει απαραίτητη την εξέταση των παραμέτρων που 
εμφανίζονται σε όλο το μήκος του διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο 
λειτουργίες. Επόμενο είναι να συμπεριλαμβόνονται θέματα που αφορούν τη 
λειτουργία του δικτύου διανομής και τις ενδεχόμενες εντάσεις που δημιουργούνται 
στο εσωτερικό του, επηρεάζοντας αναπόφευκτα τη συνολική απόδοση του της 
διαδικασίας συντονισμού του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής.

17.1. Δομή Δικτύου Διανομής

Ο Stern [1989], παρουσίασε μία σειρά από αίτια, για τα οποία οι βιομηχανικές 
επιχειρήσεις αναπτύσουν δίκτυα διανομής ποικίλων δομών περιλαμβάνοντας 
μεταπωλητές (resellers) :

• Αύξηση αποδοτικότητας της προσπάθειας προώθησης.

• Αποφυγή συσσώρευσης αποθεμάτων και δυνατότητα παροχής νέων 
διαφοροποιημένων προϊόντων.

• Αυτοματοποίηση της διαδικασίας διανομής

• Καλύτερη προσσέγγιση των πελατών μέσα από διεύρυνση των γεωγραφικών 
σημείων πώλησης.

Οι Moriarty & Kosnik [1988], θεωρούν αναγκαία για τις βιομηχανικές 
επιχειρήσεις προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (high-tech) την ανάπτυξη σχέσεων στο 
εσωτερικό των δικτύων διανομής και τους καταναλωτές. Ο Me Kenna [1987], πιστεύει 
ότι η δημιουργία τέτοιων σχέσεων μπορεί να αντιμετωπίσει το φόβο, την 
αβεβαιότητα και την αμφιβολία (F.U.D. - Fear, Uncertainty, Doubt), στο εσωτερικό των 
καναλιών διανομής. Αυτές οι παράμετροι κρίνονται μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικές.

Οι Jackson & D' Amico [1989], εξέτασαν τη χρησιμότητα των διανομέων 
(distributors) σε μία ποικιλία βιομηχανικών αγορών. Προσδιόρισαν ένα σύνολο 
παραμέτρων που επιβάλλουν τη χρήση διανομέων, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά 
των προϊόντων και τις συνθήκες της αγοράς :

• Το προϊόν είναι προτυποποιημένο (standard).

• Το προϊόν είναι απλό από τεχνικής άποψης.

• Το περιθώριο συνεισφοράς του προϊόντος είναι υψηλό. Οι αγορές είναι 
μεγάλες (αριθμός καταναλωτών).
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Οι καταναλωτές προβαίνουν σε αγορές συχνά.

Οι καταναλωτές απαιτούν μικρούς χρόνους παραδόσεων (lead times).

17.2. Εντάσεις και Εξουσία στα Δίκτυα Διανομής

Οι εντάσεις (conflicts) αποτελούν μία διάσταση συμπεριφοράς από τις πολλές 
που έχουν μελετηθεί' στα δίκτυα διανομής [Hammer, 1996], Ορισμένοι συγγραφείς 
θεωρούν ως σημαντικότερες συμπεριφορές τις ακόλουθες :

• Διαπραγματεύσεις
• Εντάσεις
• Συνεργασίες
• Ισχύς και εξουσία
• Απόδοση
• Ανάθεση ρόλων
• Ικανοποίηση των μελών των δικτύων.
Έμφαση δόθηκε στις εντάσεις μέσα από μελέτες για τη συμπεριφορά στα 

δίκτυα διανομής (levy, 1981).
Η εξουσία (power) αποτελεί έναν από τους κυριώτερους παράγοντες ποτ 

διαμορφώνουν τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του καναλιού. Εξουσία είναι πιθανό να 
κατέχουν και τα δύο μέρη μίας σχέσης. Ο βαθμός της εξουσίας, όμως, που κατέχει 
και χρησιμοποιεί το κάθε μέλος, ποικίλει. Εργασίες των Lusch [1976] και Gaski [1984], 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κατοχή εξουσίας αποτελεί γενεσιουργό αιτία 
προστριβών μεταξύ των μελών του δικτύου διανομής. Ο Etgar [1978] πιστεύει ότι 
προστριβές προϋπάρχουν σε μεγάλο βαθμό, ενθαρύνοντας επομένως τη χρήση 
εξουσίας πειθαναγκασμού (coercive power). Με άλλα λόγια, οι εντάσεις οδηγούν στην 
άσκηση εξουσίας.

Οι πέντε τύποι άσκησης εξουσίας [Hammer, 1996], ανάμεσα στα μέλη των 
δικτύων διανομής είναι :

• Οι ανταμοιβές
• 0 πειθαναγκασμός
• Η τεχνογνωσία
• Η εξουσία αναφοράς
• Η νόμιμη εξουσία.

Ένα χρήσιμο μοντέλο που συμβόλει στην κατανόηση των αιτίων εντάσεων, 
αναπτύχθηκε από τους Magrath & Hardy [1988] και παρουσιάζεται στο ακόλουθο 
σχεδιάγραμμα. Με την εξέταση του μοντέλου διακρίνονται οι παράμετροι που θα
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πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση ενός δικτύου ή των επιμέρους 
σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό.

17.3. Διαχείριση Δικτύου Διανομής

Ο Guiltinan [1980], ισχυρίζεται ότι η συνεργασία μέσα στο δίκτυο διανομής, 
συνδέεται με την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών του δικτύου και το βαθμό 
μείωσης της αβεβαιότητας. Τα μέλη ενός καναλιού διανομής όταν αισθάνονται ότι 
λαμβάνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων, λειτουργούν αποδοτικότερα, 
μειώνοντας τις πιθανότητες δημιουργίας εντάσεων.

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται στρατηγικές διαχείρισης δικτύου 
διανομής, οι οποίες έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία.
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Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η καθοριστική σημασία 
της σχέσης μεταξύ προμηθευτών και διανομέων για την κοινή τους επιτυχία. Οι 
περισσότεροι συγγραφείς καταλήγουν σε κάποια κοινό συμπεράσματα σχετικά με τις 
προϋποθέσεις επιτυχίας ενός διαύλου διανομής. Αυτό είναι τα ακόλουθα :

• Καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών που αντιμετωπίζουν τα 
συμμετέχοντα μέλη του δικτύου.

• Υποστήριξη των συμμετέχοντων από τους προμηθευτές.

• Προσφορά ηγετικών αρμοδιοτήτων στους συμμετέχοντες - συστήματα 
υποκίνησης.

Επίσης, από την έρευνα του Hammer Π 9961, προκύπτουν στοιχεία 
αξιολόγησης των συμμετέχοντων στο δίκτυο διανομής από τους προμηθευτές 
(παραγωγούς). Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας III) καταγράφονται τα κριτήρια με τα 
οποία αξιολογούνται οι διανομείς στη συνεργασία τους, κατά ποσοστό βαρύτητας.

17.4. Συντονισμός με τα Δίκτυα Διανομής

Οι Mohr & Nevin (1990) προσδιορίζουν ως χαρακτηριστικά της συνεργατικής 
επικοινωνίας : τη συχνότητα (frequency), την αλληλεπίδραση (bidirectionality), την 
τυπικότητα (formality) και τον πειθαναγκασμό (coercion). Ως συχνότητα αναφέρεται ο 
βαθμός της επαφής που έχουν κατά τη συνεργασία τους τα συμμετέχοντα μέρη. Ο 
όρος αλληλεπίδραση αφορά την αμφίδρομης κατεύθυνσης επικοινωνία, στα πλαίσια 
της κάθετης ροής του δικτύου διανομής (vertical flows). Η τυπικότητα στην 
επικοινωνία αναφέρεται σε ένα σύνολο τυποποιημένων διαδικασιών τις οποίες 
ακολουθούν πιστό τα συνεργαζόμενα μέρη, ώστε να είναι εφικτός ο σχεδιασμός και 
η προτυποποίηση των εργασιών (ρουτίνες).

Η έλλειψη πειθαναγκασμού επιβάλλεται, όταν μέσα στο δίκτυο διανομής 
επιλέγονται επικοινωνίες αλληλεπίδρασης βασισμένες στην κατοχή πληροφορίας / 
τεχνογνωσίας (influence strategies). Στον πίνακα IV καταγράφεται η κυριότερη 
βιβλιογραφία αναφορικό με το διαλειτουργικό συντονισμό στα δίκτυα διανομής.
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Πίνακας HI Κριτήρια Επιλογής Δικτύου Διανομής

Βαρύτητα
• Σχέδιασμός Εργασιών

Ποιότητα επιχειρησιακού σχεδιασμού 7
Μηνιαίες προβληματικές παραγγελίες 6
Αποθέματα ασφαλείας 1
Αναφορές μεγεθών αποθεμάτων 1
Αναφορές πωλήσεων 3
Αναφορές πελατών 2

• Χρηματοοικονομική Απόδοση
Ποσοστώσεις 25
Συνέπεια μισθώσεων 10
Αποδοχή ελάχιστων ποσοτήτων 8
Ακυρώσεις παραγγελιών 3
Εγγυήσεις 4

• Όγκος Πωλήσεων
Ποιότητα πριν και μετά την πώληση 12
Επάρκεια όγκου αποθεμάτων 6
Αποτελεσματική προώθηση 6
Αποτελεσματική χρήση των πόρων 6

Σύνολο 100
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Πίνακας IV. 
Διανομής

Βιβλιογραφία Διαλοτουργικού Συντονισμού στα Δίκτυα

Συγγραφέας Ανάλυση Σχεδιασμός Εφαρμογή Έλεγχος |

■ Cespedes (1988b) ■ Ξεκάθαρη γνώση για την αγορά στόχου ■ Αξιολόγηση της
Σχέδιο 5 σημείων (έρευνα αγοράς). λειτουργίας για

■ Προσδιορισμός των τύπων διανομέων ένα μέλος του
που είναι χρήσιμοι. δικτύου κάθε

■ Καθορισμός των ενδιάμεσων.
■ Μέτρηση αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των διανομέων.

φορά.

■ Cespedes (1988α) ■ Επιβεβαίωση ότι
τα προϊόντα θα 
είναι κατάλληλα 
για τα διαθέσιμα 
δίκτυα.

■ Εισαγωγή προϊόντων στα κατάλληλα 
δίκτυα.

■ Προσφορά μεγάλης ποικιλίας προϊόντων 
για τη προσέλκυση του ενδιαφέροντος των
διανομέων.

■ Προσφορά συμπληρωματικών προϊόντων.

■ Hardy & Magrath ■ Διαχείριση των
(1988b) δικτύων ως στρα-
Σχέδιο 10 σημείων τηγικών στοιχείων

του ενεργητικού.
■ Κατανόηση των 
κινήτρων των συ
νεργατών.
■ Επιδίωξη ρεαλιστι
κών πολιτικών βασι
σμένων σε καλή 
ανάλυση.

■ Καθορισμός στόχων, γνωστοποίησή τους 
στους συνεργάτες.

■ Διάκριση των εργασιών ανάμεσα στο
προμηθευτή και τον ενδιάμεσο.

■ Επιβεβαίωση ότι τα εριθώρια κέρδους 
είναι ακριβή.

■ Δημιουργία υποδομής για εμπορικούς 
αντιπροσώπους.

■ Πρόβλεψη και αντιμετώπιση των 
εντάσεων.

■ Επικοινωνία με τα δίκτυα.

■ Hardy & Magrath 
(1988α)

* Διαχείριση των 
δικτύων ως στρα
τηγικών στοιχείων 
του ενεργητικού.

■ Ανάλυση των τελι
κών καταναλωτών 
και των μεταπωλητών

■ Επικοινωνία με 
την αγορά μέσα 
από ξεκάθαρες 
στρατηγικές ΜΚΤ

■ Διακριτικότητα 
■Τα μέλη του δι

κτύου πρέπει να 
είναι ικανοποιημένα 
και ο έλεγχος να 
είναι ο δυνατόν 
μεγαλύτερος.

■ Naurus & Anderson ■ Κατανόηση των ■ Ανάπτυξη εργασιακών σχέσεων με τους
(1986α) βαθύτερων απαι- διανομείς.
Σχέδιο 3 σημείων τήσεων των δια- ■ Ένδειξη δέσμευσης.

νομέων. ■ Καλή επικοινωνία.
■ Διάλογος με τα ■ Ενεργητική διαχείριση των συνεργασιών.

μέλη του δικτύου. ■ Προσδιορισμός των εντάσεων.
■ Έρευνα αγοράς ■ Τήρηση υποσχέσεων.

■ Μελλοντικός σχεδιασμός.
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Συνεχεία Πίνακα IV. Βιβλιογραφία Διαλειτουργικού Συντονισμού στα 
Δίκτυα Διανομής

Συγγραφέας Ανάλυση Σχεδιασμός Εφαρμογή Έλεγχος

■ Rosenbloom ■ Καταγραφή των ■ Υποστήριξη στα ■ Υποκίνηση
(1978) αναγκών και των μέλη του δικτύου. των μελών του

προβλημάτων των ■ Συνεργασίες δικτύου.
μελών του δικτύου ■ Συσκέψεις με τη

■ Έρευνα αγοράς συμμετοχή του
■ Συμμετοχή των διανομέα.

διανομέων στο 
συμβούλιο.

18. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαλειτουργικός 
Συντονισμός

Ο συντονισμός των λειτουργικών τμημάτων του οργανισμού κρίνεται 
απαραίτητος για την επίτευξη συνέργειας (synergy) και την εφαρμογή του 
management Ολικής Ποιότητας ως εργαλείου της επιχειρησιακής στρατηγικής. Έχει 
διατυπωθεί ένα σχέδιο τεσσάρων βημάτων τα οποία οδηγούν στην πλήρη υιοθέτηση 
της Ολικής Ποιότητας [Gale (all. Από το πρώτο βήμα διακρίνεται η ανάγκη της 
εύρρυθμης συνεργασίας των τμημάτων, όπου πρέπει να υιοθετηθούν ορισμένες 
ποιοτικές προδιαγραφές στο εσωτερικό της επιχείρησης . Στο δεύτερο στάδιο 
ακολουθεί η κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών, ενώ στο τρίτο στάδιο η προσοχή 
εστιάζεται στην προσσέγγιση της αγοράς και την ένταση του ανταγωνισμού. Τέλος, 
στο τέταρτο στάδιο επιχειρείται ο συνδυασμός και των τριών προηγούμενων 
σταδίων για την ολοκληρωμένη εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας σε επίπεδο 
επιχειρησιακού σχεδιασμού (corporate strategy) του οργανισμού .

Για την επίτευξη, πρώτα, των εσωτερικών στόχων της επιχείρησης που 
αφορούν στοιχεία κόστους και τιμολόγησης, απαιτείται τόσο ο συγχρονισμός του 
όγκου και της ποικιλίας των παραγόμενων προϊόντων (χαρακτηριστικά προϊοντικής 
γραμμής), όσο και η κατάλληλη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού (κεφάλαια, 
εξοπλισμός, προσωπικό).

Σε πρακτικό επίπεδο οι πιο πάνω παράμετροι αφορούν :

• Στατιστικούς ελέγχους ποιότητας της παραγωγής.
• Προσδιορισμό των καταναλωτικών απαιτήσεων.
• Διαμόρφωση ποιοτικών προτύπων για τα παρεχόμενα προϊόντα και 

υπηρεσίες.
• Αύξηση της παραγωγικότητας.
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• Μείωση των ελαττωματικών.
• Διαδικασίες σχεδιασμού πρόληψης προβλημάτων στην αλυσίδα 

παραγωγής (αποφυγή κόστους επιδιόρθωσης).

Τα κύρια εργαλεία "μέτρησης" της ποιότητας αφορούν δείκτες 
παραγωγικότητας, ώστε οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν την αποδοτικότητό τους μέσα 
από τη μείωση του ανό μονάδα κόστους [Gale, 1989(b)].

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μόλις το 20% από τα κέρδη που θα είχαν την 
δυνατότητα να εισπρόξουν [Gale,(a)l. Για να είναι, πλέον, ανταγωνιστικές στη δεκαετία 
του 1990 οφείλουν να κάνουν βήματα πέρα από τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων 
τους και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Είναι αναγκαίο να στρέφουν την 
προσοχή τους προς έννοιες όπως η ικανοποίηση της αγοράς (market satisfaction) και 
η αντίληψη της ποιότητας από αυτή (market perceived quality). Τα πέντε κύρια 
σφάλματα υποπέφτουν οι επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα :

Έλλειψη αντικειμενικής κρίσης από τους υπεύθυνους της Παραγωγής για τον 
εντοπισμό των κριτηρίων με τα οποία επιλέγουν οι καταναλωτές [Thomson et 
at, 1985).

Δεν εκμεταλλεύονται τις πληροφορίες ή τις εμπειρίες των ανταγωνιστών, στο 
βαθμό που θα ήταν εφικτό.

Η ικανοποίηση της αγοράς, προκειμένου για τα προϊόντα της επιχείρησης, 
δεν υπολογίζεται σε σχέση με την αντίστοιχη ικανοποίηση για τα 
ανταγωνιστικό προϊόντα.

Η προσπάθεια του τμήματος πωλήσεων αποτυγχάνει να προσσεγγίσει τις 
πραγματικές ανάγκες μίας αγοράς - στόχου, λόγω της αναποτελεσματικής 
συνεργασίας διαφόρων λειτουργικών ομάδων κατά τη διαδικασία διανομής και 
προώθησης των προϊόντων.

Δεν παρατηρείται μία δομημένη διαδικασία που θα μεταφέρει την πληροφορία 
από την αγορά στο εσωτερικό του οργανισμού και θα την εκμεταλλεύεται 
επαρκώς. Παρατηρείται έλλειψη κατανόησης ή παραμέληση της ουσίας της 
πληροφορίας, ιδιαίτερα κατά την επεξεργασία της και την προώθησή της σε 
άλλα τμήματα της επιχείρησης.
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19. Διαλέιτουργικές Ομάδες και Συντονισμός

0 Μάρκετινγκ manager αποτελεί τον κύριο συνδετικό κρίκο του πελάτη, του 
ανταγωνισμού και της επιχείρησης [Wheelen & Hunger, 1995],

Οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν διαμορφώσει ένα μίγμα των 
κύριων προϊόντων (προϊοντική γραμμή), και διαδικασιών του τμήματος R&D, το οποίο 
ποικίλει ανάλογα με τον κλάδο, την επιχείρηση και τη γραμμή των προϊόντων. Η 
ισορροπία αυτών των παραμέτρων είναι γνωστή ως μίγμα R&D και επιβάλλεται να 
βρίσκεται σε συνάρτηση με την ακολουθούμενη επιχειρησιακή στρατηγική και τον 
κύκλο ζωής των προϊόντων [Wheelen & Hunger, 1995).



Κεφάλαιο Έκτο. Αντιμετώπιση των Διαλειτουργικών Εντάσεων 74

Η Χρηση διαλειτουργικών ομάδων εργασία στην Boeing

Όταν η Grace Robertson επιλέχθηκε για να αναλάβει την πρόκληση του 
σχεδιασμού και της κατασκευής ενός νέου τύπου αεροσκάφους Boeing 767 σε 33 
μήνες, θεώρησε κάτι τέτοιο ως ανέφικτο. Παρόμοια project, συνήθως, απαιτούσαν 42 
μήνες. Η Boeing προκειμένου να κλείσει μία παραγγελία 30 αεροπλάνων, αναγκάσθηκε 
να υποσχεθεί συντομότερη ημερομηνία παράδοσης και χαμηλότερη τιμή. Η Robertson 
για να πετύχει τους στόχους που είχαν τεθεί, συγκέντρωσε και τους 400 
εργαζόμενους που απασχολούνταν για την κατασκευή του νέοσ τύπου αεροσκάφους 

■767 και τους οργάνωσε διαλειταυργικές ομάδες. Συνδυάζοντας προσωπικό από το 
R&D και το Μάρκετινγκ, πέτυχε την ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας, σε 
συνδυασμό με την περικοπή του κόστους και την επιτάχυνση των εργασιών. Μέχρι 
σήμερα οι ομάδες εργασίας της Robertson βασίζονται στην αντίληψη της 
διαλειτουργικής συνεργασίας, ενώ τέτοιου χαρακτήρα ομάδες περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό και τα προγράμματα της Boeing.

Πηγή: DJ. Yang, “Grace Robertson : Piloting a Superfast Rollout at Boeing," Business 
Week (August 30, 19931, p. 77.

20. Πληροφοριακά Συστήματα

Σε περιπτώσεις οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης λάθους 
- κυρίως ανθρώπινου - και υψηλού κινδύνου, ενδείκνυται η χρήση Πληροφοριακών 
Συστημάτων Διοίκησης. Επίσης, όταν παρατηρείται αλληλοκάλυψη εργασιών, ενώ 
απαιτείατι ταχύτητα στην εκτέλεση των διαδικασιών, οι νέες τεχνολογίες 
προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις [Senn, 1982]

Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (Π.ΣΑΙ θεωρούνται απαραίτητα για την 
καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και για τη μετατροπή τους σε 
κατάλληλη μορφή, την κατάλληλη χρονική στιγμή (Κύκλος Ζωής Δεδομένων), ώστε να 
υποστηρίζεται ο λειτουργικός έλεγχος (operational control). Επίσης, συντελούν στην 
επέκταση της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης [Οικονόμου & Γεωργόπουλος, 1994],

Λειτουργικές περιοχές της διοίκησης των επιχειρήσεων, όπως το Μάρκετινγκ 
και η Παραγωγή προσφέρουν το περιβάλλον των συγκεκριμένων αποφάσεων για τα 
πληροφοριακά συστήματα [Οικονόμου & Γεωργόπουλος, 1994],

Οι Davis & Olson [1985], θεωρούν ότι το επιστημονικό πεδίο των 
πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι η επέκταση της επιστήμης των Η/Υ, αλλά 
επέκταση της θεωρίας της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Την άποψή 
τους τη στηρίζουν στο ότι οι ουσιώδεις διαδικασίες των Π.ΣΛ συνδέονται
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περισσότερο με τις οργανωσιακές διαδικασίες και οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, 
παρά με τους υπολογιστικούς αλγόριθμους.
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Συμπεράσματα

Οι άνθρωποι του Μάρκετινγκ σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, συχνά 
παραπονιούνται για τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες των συναδέλφων τους 
στο τμήμα παραγωγής και χρησιμοπαιούν σχόλια του τύπου : ΤιατΓ δεν μπορεί (το 
τμήμα παραγωγής) να είναι περισσότερο προσανατολισμένο προς την αγορά (market 
oriented) ή προς τον πελάτη (customer oriented)". Οι άνθρωποι της παραγωγής από 
την πλευρά τους απαντούν πως “τα στελέχη του Μάρκετινγκ δεν κατανοούν έννοιες 
άπως το κόστος, τα κέρδη, τα σχέδια και οι διαδικασίες παραγωγής" [Benson, 1977). 
Το πρόβλημα είναι εντονότερο στους κλάδους με τις ευρύτερες γραμμές προϊόντων 
(ένδυση, έπιπλα).

Επιτυχημένη εφαρμογή επιχειρησιακής στρατηγικής προϋποθέτει τη 
συμμετοχή και συνεργασία όλων των συνεργαζόμενων μερών της επιχείρησης (John 
et al, 19911. Όταν η Παραγωγή δεν εκτιμάει τα σχέδια του Μάρκετινγκ, το τελευταίο 
δε συνεργάζεται με το R&D και το αντίστροφο, ενώ το τμήμα πωλήσεων δεν 
υπολογίζει κανέναν άλλο με τη σειρά του, τότε δημιουργούνται οργανωτικές 
δυσλειτουργίες, αποστροφή των ευθυνών για τις επιχειρησιακές επιλογές και τέλος 
μείωση της συνέργειας. Μυοπικές υποθέσεις από διεθυντικά στελέχη λειτουργικού 
επιπέδου είναι πιθανά να οδηγήσουν σε αποτυχία - ακόμη και - ικανές στρατηγικές.

Η σπουδή διαλειτουργικών εντάσεων ενημερώνει τους managers σχετικά με 
τις εστίες των επιχειρησιακών προβλημάτων, ώστε να προετοιμάζονται για 
μελλοντικά προβλήματα που θα εμφανιστούν. Η αποτελεσματική εφαρμογή μίας 
επιχειρησιακής στρατηγικής βασίζεται στη σωστή συνεργασία των λειτουργικών 
τμημάτων. Συστήματα ομαδικής λήψης αποφάσεων (group desicion support systems) 
λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους μηχανισμούς διαφορετικών 
τμημάτων και οδηγούν στην εξάλειψη των διαλειτουργικών προστριβών.

Ο προσδιορισμός των καταναλωτικών απαιτήσεων και η συνακόλουθη 
ικανοποίησή τους, αποτελούν μονόδρομο για την επιβίωση των σύγχρονων 
επιχειρήσεων στα πλαίσια του εντεινόμενου ανταγωνισμού. Οι σύγχρονες τεχνολογίες 
(π.χ. Information Technology) παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης διαχείρισης και 
αξιοποίησης της πληροφορίας, θέτωντας τις βάσεις για την αναγνώριση της ίδιας 
της αγοράς. Τα τμήματα διοικητικών υπηρεσιών και διαχείρισης των πληροφοριών 
(E.D.P.) αποτελούν στην ουσία τους "εσωτερικούς" προμηθευτές της επιχείρησης 
(internal suppliers).

Στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (T.Q.M.) από τα παραπάνω 
τμήματα αλλά και από άλλες λειτουργίες, είναι δυνατό να συστείνονται ομάδες ad- 
hoc, οι οποίες ονομάζονται και Ομάδες Βελτίωσης Ποιότητας (Quality Improvement 
Teams).

Έμφαση δίνεται στην επικοινωνία και τις συνεργασίες και πέρα από τα 
σύνορα της επιχείρησης. Σημασία έχει τόσο η προσσέγγιση στον πελάτη, όσο και σε
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προμηθευτές, μετόχους και την ίδια την τοπική κοινότητα. Για παράδειγμα, μια καλή 
μακρόχρονη συνεργασία με συγκεκριμένο προμηθευτή προσφέρει τη δυνατότητα 
παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων πολύ ανώτερης ποιότητας από ότι σε οποιαδήποτε 
άλλη συμβατική συνεργασία. Αυτό συμβαίνει λόγω της ανάπτυξης εμπιστοσύνης 
ανάμεσα στα συνεργαζόμενα μέρη.

Αποτελεί κύριο πρόβλημα, για τις μικρές και μεσαίες ελληνικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, η επιλογή και συνεργασία με τον κατάλληλο διανομέα. Οι ενδιάμεσοι 
αποτελούν μία σημαντική πηγή πληροφοριών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η 
επιχείρηση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτούς για τη διάθεση και εμπορία των 
προϊόντων της (έμμεσα κανάλια διανομής). Η πλήρης συνεργασία τους αποτελεί 
πολές φορές έναν από τους στρατηγικούς στόχους της πολιτικής διανομής.

Υπάρχει άμεση σχέση των δραστηριοτήτων του R&D με την κατάσταση της 
αγοράς (καταναλωτικές ανάγκες), σε βαθμό που να καθορίζεται η πορεία των κερδών 
της επιχείρησης. Επόμενο είναι να απαιτείται συντονισμός σε όλο το μήκος του 
διαύλου Μάρκετινγκ και Παραγωγής για την επίτευξη της αποτελεσματικότητάς του.
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ΜΕΡΟΣ Β'

Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την ανάλυση τριών 
επιχειρησιακών περιπτώσεων (cases) ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, στις 
οποίες εξετάστηκε τόσο η υπάρχουσα κατάσταση στις σχέσεις Μάρκετινγκ και 
Παραγωγής, όσο οι προϋποθέσεις και η αναγκαιότητα περαιτέρω βελτιώσεων.

Η πρακτική εμπειρία που αποκτήθηκε από την μελέτη της εσωτερικής 
κατάστασης των ακόλουθων οργανισμών, επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τις 
διαπιστώσεις της βιβλιογραφίας. Θετικό στοιχείο αποτελεί η διαπίστωση ότι τα 
σύγχρονα στελέχη αναγνωρίζουν τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων του 
διαλειτουργικού συντονισμού και ταυτόχρονα καταβάλλουν προσπάθεια για την 
επίλυσή τους. Η συνειδητοποίηση της κρισιμότητας μίας κατάλληλης συνεργασίας 
των δύο λειτουργιών, αποτελεί μονόδρομο στα πλαίσια του εντεινόμενου 
ανταγωνισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Case 1. ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON

1. Εισαγωγή

Η επιχείρηση ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1963 ως η πρώτη ελληνική 
βιομηχανία κεραμικών πλακιδίων. Το 1969 απέκτησε την επωνυμία Φίλκεραμ Johnson 
ύστερα από την εξαγορά του 50% των μετοχών της από την αγγλική εταιρία του 
κλάδου Johnson. Σήμερα οι πωλήσεις της ξεπερνούν τα 4 δισ. δραχμές. Τα προίόντα 
της επιχείρησης διακρίνονται σε πέντε κύριες κατηγορίες :

•Τα προίόντα τοίχου (τύπου monoporosa).

•Τα ντεκόρ πλακίδια τοίχου.

•Τα προίόντα δαπέδου κόκκινης μάζας υαλωμένα (Red Body).

•Τα προίόντα δαπέδου λευκής μάζας υαλωμένα (White Body).

•Τα προίόντα δαπέδου τύπου γρανίτη ανυάλωτα (Unglazed).

Το 1989 ολοκληρώθηκε το νέο της εργοστάσιο. Το 1996 παρήγε περίπου 
3.500.000 τετραγωγνικά μέτρα πλακίδια, ενώ εώς το 2000 προβλέπεται να φθάσουν 
τα 4.250.000 τετραγωνικά μέτρα. Η σημερινή παραγωγική δυναμικότητα της 
επιχείρησης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της ελληνικής ζήτησης και δεδομένου ότι η 
Φ/J λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα δεν αξιοποιεί όλες τις παρουσιαζόμενες 
εμπορικές ευκαιρίες που εμφανίζονται. Ταυτόχρονα, εμποδίζεται η δυναμικότερη 
ανάπτυξή της στη διεθνή αγορά, αφού οι τεχνικές δυσκαμψίες παρεμποδίζουν την 
επίτευξη αυξημένων εξαγωγών, με δεδομένη μάλιστα την πρόθεση του Ομίλου 
Johnson να απορροφήσει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες πλακιδίων από όσες 
εξήχθησαν τα τελευταία χρόνια.

Ο μειωμένος βαθμός αξιοποίησης της θεωρητικής δυναμικότητας του 
μηχανολογικού εξοπλισμού της Φ/J μετά τον τελευταίο της εκσυγχρονισμό οφείλεται 
σε ένα βαθμό στους παρακάτω λόγους :

• Στη μη ταυτόχρονη αύξηση της αγοράς πλακιδίων σε τοίχο και δάπεδο (η 
αγορά των πλακιδίων δαπέδου παρουσίασε δυναμική διόγκωση έναντι των πλακιδίων 
τροίχου). Ο εξοπλισμός του εργοστασίου δεν επέτρεψε την προσαρμογή της 
παραγωγής στις τάσεις αυτές της αγοράς χωρίς σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις.

• Από τις πέντε γραμμές παραγωγής, οι δύο είναι προσαρμοσμένες στην 
παραγωγή πλακιδίων υαλωμένων πλακιδίων δαπέδου, η τρίτη γραμμή στην παραγωγή
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πλακιδίων δαπέδου μετά ή άνευ υαλώματος, συνολικής παραγωγικής ικανότητας 
2.350.000 τετραγωνικά μέτρα ετησίως. Ενώ η τέταρτη και πέμπτη γραμμή παραγωγής 
είναι για την παραγωγή πλακιδίων τοίχου ετήσιας ικανότητας 1.400.000 τετραγωνικά 
μέτρα..

Κατά την περίοδο αυτή η παρουσία της Φ/J στην αγορά του εξωτερικού 
γίνεται εντονότερη, κυρίως με πλακίδια δαπέδου άνευ υαλώματος (εξαγωγές έτους 
1990 : 213.000 τετρ. μέτρα, 1994 : 626.000 τετρ. μέτρα, προγραμματιζόμενος όγκος 
για το 1995 : 655.000 τετρ. μέτρα..

Κυριώτεροι ανταγωνιστές της επιχείρησης στην ελληνική αγορά είναι οι 
ακόλουθοι :
Μυλωνάς Domyl
Καψάλης Στάμος
Λακιώτης Μπακατσέλος
Χατζηγεωργίου Βαρβέρης
Βενέτης Γιαννόπουλος
Γεωργιάδης Αμαρίλιο
Galleria

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν τα τελευταία έξι χρόνια κατά 3,5 
φορές. Οι προβλέψεις είναι θετικές αφού η προσπάθεια είναι για την ανάπτυξη 
αγορών με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Για το λόγο αυτό καταβάλλονται 
προσπάθειες ενίσχυσης του τμήματος Μάρκετινγκ (εμπορικές εκθέσεις, φυλλάδια, 
προσωπικό).

Η Φ/J αποτελεί ουσιαστικά, την μοναδική παραγωγό επιχείρηση κεραμικών 
πλακιδίων στην Ελλάδα (η ανταγωνίστρια VITRUVIT παράγει ελάχιστη ποσότητα, 
περίπου 600.000 τ.μ. πλακίδια το χρόνο). Η επιχείρηση παρουσιάζει σχετική αδυναμία 
έναντι των Ιταλών και Ισπανών ανταγωνιστών της.

2. Το Μάρκετινγκ

Για να διαφοροποιηθούν τα προϊόντα της Φ/J από τον ανταγωνισμό δίνεται 
μία σημαντική έμφαση της παραγωγής στα ανυάλωτα και στα λευκά υαλωμένα 
προϊόντα.

Η παραγωγή και πώληση αυτών των προϊόντων δίνει το καλύτερο δυνατό 
περιθώριο και στοχεύει στο υψηλότερο σημείο της αγοράς, το οποίο είναι και το 
αντικείμενπο της εταιρίας. Τα κόκκινης μάζας τα οποία εισάγονται σε πολύ 
ανταγωνιστικές τιμές περιλαμβάνονται στη σειρά των προϊόντων της επιχείρησης
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κυρίως για να υποστηρίζουν τη σειρά των υπολοίπων προϊόντων της Φ/J στους 
πελάτες. Προσπάθεια γίνεται για την αύξηση των πωλήσεων ακριβών σειρών 
πλακιδίων τοίχου.

Οι πωλήσεις της στην ελληνική αγορά, σε τ.μ., ανέβηκαν αργά τα τελευταία 
πέντε χρόνια εξαιτίας του ανταγωνισμού, ακολουθώντας την αύξηση της συνολικής 
αγοράς. Από την άλλη πλευρά οι εξαγωγές αυξήθηκαν πολύ γρήγορα λόγω του 
επαναπροσανατολισμού της στρατηγικής πωλήσεων της Φ/J προς τις ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες αγορές του εξωτερικού (3,5 φορές τα τελευταία 6 χρόνια).

Τα κυριότερα δίκτυα διανομής που διαθέτει η επιχείρηση στην εσωτερική 
αγορά συνεχίζει να αποτελείται από καταστήματα λιανικής σε αντίθεση με τις 
εξαγωγές όπου το κύριο δίκτυο διανομής είναι οι χονδρέμποροι. Η μελλοντική 
στρατηγική διανομής περιλαμβάνει την αύξηση των πωλήσεων στην αγορά των 
εργολάβων.

Ο τελικός καταναλωτής λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη των ειδικών 
(αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και τοποθετητές πλακιδίων). Αναζητεί συμβουλές 
άλλων ειδικών (διακοσμητές) ή φίλων.

Η τιμολογιακή πολιτική προσδιορίζεται με βασικούς γνώμονες το κατ’είδος 
κόστος παραγωγής και των ειδικών συνθηκών αγοπράς (μάρκετινγκ του 
συγκεκριμένου προϊόντος)

3. Προβλήματα στη Διαδικασία Πωλήσεων

Στις μικρές πόλεις και κωμοπόλεις η αγορά εξυπηρετείται από οριακούς 
λιανέμπορους έτσι ώστε η επιχείρηση είναι αναγκασμένη να συνεργάζεται με 
περισσότερους από έναν. Τα αποτελέσματα αυτής της κατάτμησης έιναι ένας 
σκληρότερος ανταγωνισμός, πτώση των τιμών πώλησης και συμπίεση των 
περιθωρίων.

Ο μέσος λιανέμπορος αναζητεί αποκλειστικότητα η οποία είναι εφικτή 
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των εισαγόμενων προϊόντων.

Αυτό είναι και το πλέον ασθενές σημείο διανομής, από τη στιγμή που στην 
Ελλάδα δεν υπάρχουν περισσότεροι από 50 λιανέμποροι πρόθυμοι να διανείμουν 
αποκλειστικό τη σειρά των προϊόντων της Φ/J. Η επιχείρηση είναι επομένως 
υποχρεωμένη να πουλάει σε έναν ευρύτερο αριθμό με μικρότερη δυνατότητα 
αγορών και χωρίς αποκλειστικότητα.

Υπάρχει μία βαθμιαία μείωση των πωλήσεων της επιχείρησης στους 
χονδρέμπορους. Κυριώτερος λόγος γίαυτό ήταν ο μετασχηματισμός τους σε 
μεγάλους λιανοπωλητές. Η αύξουσα δραστηριότητα των αντιπροσώπων Ιταλών και 
Ισπανών που πωλούν απ’ευθείας στους λιανοπωλητές
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4. Η Παραγωγή

Βασικές λειτουργίες της διεύθυνσης παραγωγής είναι :

Η ακριβής εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής, αξιοποιώντας το ύπαρχον 
προσωπικό και τον μηχανολογικλό εξοπλισμό με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε 
τα παραγόμενα προ/ίόντα να ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ποιότητας.

• Η χρήση των κατάλληλων πρώτων υλών και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 
χρήση εντόπιων πρώτων υλών.

• Η δημιουργία νέων προϊόντων με καινοτόμα στοιχεία για διεύρυνση των 
χρήσεων των προϊόντων, π.χ. για βιομηχανικό δάπεδα, δάπεδα κοινοχρήστων χώρων 
κ.α.

• Η συνεχής βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

• Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής.

• Η εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων μέσω ενδοεπιχειρησιακών 
σεμιναρίων, εκπαίδευση στη θέση εργασίας κ.α.

Η διεύθυνση παραγωγής περιλαμβάνει :
α. Τμήμα πλακιδίων δαπέδου (πρώτη και δεύτερη γραμμή,Ί

Το τμήμα αυτό παράγει πλακίδια δαπέδου λευκής ή κόκκινης μάζας υαλωμένα. 
Η ετήσια ικανότητά του είναι 1.550.000. τ.μ. με βαθμό αξιοποίησης σχεδόν 100%. 
Απασχολέι 100 υπαλλήλους, 15 μηχανοτεχνίτες και 72 εργάτες με συνεχή λειτουργία 
σε τρεις βάρδιες επί έντεκα μήνες το χρόνο. Ο δωδέκατος μήνας κάθε έτους 
χρησιμοποιείται για βασική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στο τμήμα αυτό ανήκει και η εγκατάσταση κοπής πλακιδίων για την παραγωγή 
ειδικών τεμαχίων για διακοσμητικές χρήσεις ή τεχνικές εφαρμογές. Στην 
εγκατάσταση αυτή είναι δυνατή η κοπή από 100 εώς 400 τ.μ. ανά οκτάωρο, ή σε 
ετήσια βάση από 60.000 εώς 200.00 τ.μ.
β. Το τμήμα πλακιδίων δαπέδου άνευ υαλώματος και τοίχου (τρίτη, τέταρτη και 
πέμπτη γραμμή!.

Στο τμήμα αυτό, η τρίτη γραμμή παράγει πλακίδια δαπέδου, κυρίως άνευ 
υαλώματος, 750.000 τ.μ. ετησίως και έχει βαθμό αξιοποίησης σχεδόν 100%. Ενώ, η 
τέταρτη και πέμπτη γραμμή παράγουν πλακίδια τοίχου 1.000.000 τ.μ. ετησίως και 
έχουν βαθμό αξιοποίησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 85%. Το τμήμα αυτό 
απασχολεί 10 υπαλλήλους, 16 μηχανοτεχνίτες και 93 εργάτες για 11 μήνες 
λειτουργίας.
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5. 'Ελεγχος Παραγωγής

Σε μηνιαία βάση γίνονται απολογισμοί των επιμέρους τμημάτων και της διεύθυνσης 
του εργοστασίου στο σύνολο της προς τη διοίκηση της εταιρίας επί του 
εκτελεσθέντος έργου από πλευράς ποσότητας και ποιότητας, καθώς και οικονομικός 
απολογισμός των χρησιμοποιηθέντων πόρων και των τυχόν αποκλίσεων από τον 
ετήσιο απολογισμό. Βασικό εργαλείο για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο της 
παραγωγής, τόσο στο τελικό όσο και σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας, είναι το “Αυτόματο σύστημα συλλογής στοιχείων” (Data collection 
System)..
Προβλέπεται :

Η μελλοντική εξέλιξη του συστήματος ελέγχου είναι η σύνδεση με το νέο 
μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας από όπου θα καταστεί δυνατή η άντληση 
στοιχείων, οικονομικών και ποσοτικών, χρήσιμων για περαιτέρω έλεγχο και η 
παρακολούθηση των στοιχείων παραγωγικότητας, αποδόσεων, κ.α.

6. Έλεγχος Ποιότητας

Ο έλεγχος ποιότητας γίνεται σε επάλληλα επίπεδα από τον έλεγχο των ό 
υλών, τον έλεγχο στα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και στο τελικό προϊόν με 
τη χρήση ηλεκτρονικού οργάνου και κατάλληλα εκπαιδευμένων χειριστών (διαλογή). 
Προ της παραδόσεως των προϊόντων για διανομή μέσω της αποθήκης ετοίμων, 
γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος από ομάδα έμπειρων τεχνικών με τη χρήση 
στατιστικών μεθόδων που αποφασίζουν για το “καλώς έχειν “ του προϊόντος, της 
συσκευασίας, της σήμανσης, κ.α. Από τα μέσα του 1995 ο έλεγχος ποιότητας 
πραγματοποιείται με αυτόματο σύστημα συλλογής στοιχείων ποιότητας.

7. Διαδικασία ελέγχου του κόστους παραγωγής

Εξειδικευμένα στελέχη ελέγχουν τη εξέλιξη του κόστους παραγωγής και 
έχουν σαν στόχο να επεξεργάζονται τα απολογιστικό στοιχεία κόστους, που 
προκύπτουν από την εσωλογιστική κοστολόγηση μέσω του λογιστικού σχεδίου και 
ιδιαίτερα της αναλυτικής λογιστικής.

Η αναλυτική λογιστική είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γενική λογιστική από 
την οποία αντλεί τα πρωτογενή στοιχεία κόστους (δαπανών).
Αναλυτικότερα :
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• Συγκέντρωση δαπανών
Η συγκέντρωση δαπανών πραγματοποιείται σε τρεις ενότητες : 

α. Αμεση συγκέντρωση των δαπανών που προκύπτουν μετά από την πραγματοποίηση 
αποφάσεων ή ενεργειών και τη λήψη των σχετικών τιμολογίων δαπανών, 
β. Λογιστικοποίηση δαπανών μέσω προβλέψεων για τις δαπάνες εντός της 
κοστολογικής περιόδου.
γ. Με τον καταλογισμό των αναλωθέντων ά - βοηθητικών υλών και λοιπών 
αναλωσίμων υλικών (καυσίμων, ανταλλακτικών, υλικών συσκευασίας).

• Έλεγχος του κόστους αγοράς
Πραγματοποιείται διασταύρωση των όρων αγοράς όπως συμφωνούνται από 

το τμήμα προμηθειών, οι οποίοι (όροι προμηθειών) βασικά κινούνται σε δύο άξονες :
Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην προμήθεια των πρώτων και βοηθητικών 

υλών, οι συμφωνίες των οποίων πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε χρόνου και 
διατηρούνται σταθερές για όλο το έτος.

Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλών 
και παροχές υπηρεσιών (εργολάβων κ.α. ) και γίνεται βάση προσφορών και επιλογής 
συνεργατών για χρονικό δίάστημα επίσης ένα έτος τουλάχιστον.

Η ανάλωση και κοστολόγηση των ά υλών γίνεται με πραγματικές μετρήσεις 
κατά την εξαγωγή τους από την αποθήκη για παραγωγή και όχι προΰπολογιστικά 
βάση τεχνικών προδιαγραφών. Τηρείται το σύστημα της διαρκούς απογραφής των 
αποθεμάτων. Ελέγχεται και αναζητείται αιτιολόγηση των αποκλίσεων των 
αναλωθέντων ά υλών που παρουσιάζονται μεταξύ πραγματικών αναλώσεων και 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών συγκεκριμένης κοστολογικής περιόδου (κάθε 
μήνα).

Ελέγχεται και αναζητείται αιτιολόγηση των αποκλίσεων που παρατηρούνται 
μεταξύ προπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων δαπανών κάθε οικονομικής 
λειτουργίας (λειτουργία παραγωγής, διοικήσεως, πωλήσεων, χρηματοοικονομικής) και 
ιδιάιτερα στα επμέρους κέντρα και φορείς κόστους.

Η κατανομή - κοστολόγηση των δαπανών στα παραγόμενα προϊόντα γίνεται 
βάση των παραδεκτών λογιστικών αρχών και ευρωπαϊκών προτύπων ιδιαίτερα :
Οι πρώτες και βοηθητικές ύλες βάση τεχνικών προδιαγραφών και ανακατανομής των 
αποκλίσεων που εμφανίζονται μεταξύ πραγματικής ανάλωσης και τεχνικών 
προδιαγραφών.

Οι λοιπές κατ’ είδος δαπάνες κάθε κέντρου κόστους καταλογίζονται με βάση 
συντελεστές δυσχέρειας που προήλθαν μετά από ειδικές μετρήσεις

Το κατ’είδος κόστος παρακολουθείται σε επίπεδο :

• Αμεσου βιομηχανικού κόστους (direct cost)

• Έμμεσου βιομηχανικού κόστους (indirect cost)

• Πλήρους εμπορικού κόστους (total cost).
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8. Προβλήματα στη Διαδικασία Παραγωγής

Ενώ η ικανότητα παραγωγής πλακιδίων δαπέδου αρχικά εξαντλείτο, η 
μειωμένη αγορά πλακιδίων τοίχου είχε ως συνέπεια την υπολειτουργία των γραμμών 
παραγωγής τους.

Δεδομένου ότι και οι τρεις από τις πέντε γραμμές παραγωγής λειτουργούν 
σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα, η παραγωγή παρουσιάζει δυσκαμψία στις όποιες 
άμεσες απαιτήσεις (νέες παραγγελίες) του τμήματος πωλήσεων (μεταβολές της 
ζήτησης).

9. Η Οργανωτική Δομή

Παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα το οργανόγραμμα της Φίλκεραμ 
Johnson Α.Ε.

Πίνακας Το Οργανόγραμμα της Φίλκεραμ Johnson
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10. Ενδοεπιχειρησιακή Κουλτούρα

Η Φ/J ήταν η πρώτη εταιρία που καθιέρωσε την εξυπηρέτηση του 
προσωπικού της με δικά της μεταφορικά μέσα και μία από τις πρώτες που θέσπισαν 
ειδικές οικονομικές παροχές (δάνεια, διευκολύνσεις, κ.α.) για τους εργαζομένους. 
Είναι πάγια πολιτική της να συμβάλλει και να συμπαρίσταται στο προσωπικό, στα 
μέτρα των δυνατοτήτων της, όποτε εμφανίζεται ανάγκη. Γενικά, η Φίλκεραμ Johnson 
αποτελεί μία από τις επιχειρήσεις που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη νοοτροπία που 
δημιουργείται στο εσωτερικό της περιβάλλον, κινούμενη εδώ και δεκαετίες σε 
ευρωπαϊκά πρότυπα.

11. Διαλειτουργικός Συντονισμός

Στην περίπτωση της Φίλκεραμ Johnson προσδιορίσθηκαν δύο κύρια 
προβλήματα αναφορικά με το διαλειτουργικό συντονισμό των τμημάτων Παραγωγής 
και Μάρκετινγκ :

• Το γεγονός ότι οι τρεις από τις πέντε γραμμές παραγωγής του εργοστασίου 
λειτουργούν σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα και οι υπόλοιπες δύο σε 85% 
δυναμικότητα, σε συνδυασμό με το δυναμισμό της αγοράς (υψηλοί ρυθμοί μεταβολής 
της ζήτησης) δημιουργεί κρίσιμο πρόβλημα ευελιξίας για τη διαχείριση της 
παραγωγής. Το Μάρκετινγκ, αναπόφευκτα, απαιτεί πολλές και διαφορετικές 
παραγγελίες από την Παραγωγή, και δεδομένης της μειομένης ανταπόκρισης της 
τελευταίας, χάνονται πωλήσεις.

• Παράλληλα, η Φίλκεραμ Johnson στα πλαίσια της στρατηγικής πολυτμηματικού 
Μάρκετινγκ που εφαρμόζει, αναπτύσει μία ευρύτατη ποικιλκία προϊόντων. Δυτό 
συμβαίνει από τη στιγμή που η Φ/J αντιμετωπίζει μεγάλο εισαγώμενο ανταγωνισμό 
και επομένως μεγάλες προϊοντικες γραμμές (Ιταλών και Ισπανών, κυρίως, 
παραγωγών). Δεδομένου ότι η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει πολλά 
διαφορετικά είδη, είναι φυσιολογικό η διεύθυνση παραγωγής να θέτει ως 
προϋπόθεση μεγάλους όγκους batch, προκειμένου να συγκρατάει το λειτουργικό 
κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Τότε όμως, το τμήμα πωλήσεων δεν έχει τη δυνατότητα 
να ικανοποιεί το σύνολο των παραγγελιών που δέχεται από πελάτες - τουλάχιστον 
έγκαιρα.

Τα δύο προβλήματα που μόλις αναφέρθηκαν, οδηγούν την έρευνα προς 
συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές οι οποίες αναλύονται πιο κάτω.
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Αναφορικά με τα θέματα αυτά που απασχολούν το top management της Φ/J 
κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει η σχέση συνεργασίας της επιχείρησης με την αγγλική 
εταιρία Johnson, η οποία διαθέτει και το 50% των μετοχών της. Μέχρι σήμερα 
πραγματοποιείται ανταλλαγή προϊόντων ανάμεσα στις δύο παραγωγούς επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διευκολύνεται η ικανοποίηση των αναγκών στις επιμέρους αγορές 
(Αγγλία, Ελλάδα). Για παράδειγμα, ορισμένα προϊόντα που παράγουν και έχουν 
διαφορετικές χρήσεις ή απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές - στόχους, 
προκειμένου να εισαχθούν και στις δύο εγχώριες αγορές στο χαμηλότερο δυνατό 
κόστος, ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.

Η δημιουργία συγκεκριμένων joint ventures τα οποία θα εξυπηρετούν και τους 
δύο παραγωγούς, παρέχει οικονομικές λύσεις για τη διεύρυνση εκτεταμένων 
προΤοντικών γραμμών (μεγάλου εύρους). Με το τρόπο αυτό, η Παραγωγή της Φ/J θα 
αποδεσμευθεί από ένα μεγάλο όγκο παραγγελιών, ώστε να ανακτήσει την ευελιξία 
της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της ήδη υπάρχουσας 
αυξημένης ζήτησης.

Ταυτόχρονα, η Παραγωγή θα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει την παραγωγή 
της σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, η επιλογή των οποίων θα βασισθεί σε 
κριτήρια κερδοφορίας. Δεδομένου ότι σήμερα πολλοί αντιπρόσωποι της επιχείρησης 
(στην ελληνική αγορά) επιζητούν την αποκλειστική διάθεση κάποιων προϊόντων (ή 
κατηγοριών προϊόντων) της, θα τους δωθεί η δυνατότητα διαφοροποίησης. Αλλώστε, 
η υψηλή ποιότητα και η διαφοροποίηση των προϊόντων της Φ/J αποτελούν το 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά.

Επιπλέον, η Παραγωγή θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικότερα σε συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης με τους 
βιομηχανικούς πελάτες (χονδρέμποροι, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι). Στο σημείο αυτό 
θα ενδείκνυται και η επιλογή συγκεκριμένων πελατών οι οποίοι θα πραγματοποιούν 
παραγγελίες επιλεγμένων σχεδίων (προϊοντικών κατηγοριών), για την καλύτερη 
διαχείριση και αξιοποίηση των γραμμών παραγωγής της Φ/J.

Πρέπει τέλος, να σημειωθεί ότι από τη χρονική στιγμή που το εργοστάσιο 
λειτουργεί σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα, γίνεται επιτακτική η ανάγκη άμεσης 
συνεργασίας των δύο τμημάτων μέσα από διαλειτουργικές ομάδες συνεργασίας οι 
οποίες θα εξασφαλίζουν την άμεση ενδοεπιχειρησιακή ροή της πληροφορίας.

12. Συμπεράσματα

Στην περίπτωση της Φίλκεραμ Johnson τα προβλήματα διαλειτουργικού 
συντονισμού που υπάρχουν εντείνονται από το γεγονός ότι λειτουργεί σε πλήρη 
παραγωγική δυναμικότητα. Σε τέτοιες καταστάσεις η προσπάθεια συντονισμού θα 
πρέπει να συνεχίζεται και πέρα από τα στενά άρια του εσωτερικού της επιχείρησης.
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Για παράδειγμα, απαιτείται η εναρμόνιση τόσο των επιμέρους τμημάτων της Φ/J, όσο 
και των λειτουργιών των δύο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Αν ληφθούν υπόψην και 
παράμετροι όπως η γεωγραφική απόσταση, ή η διαφορετική νοοτροπία, 
ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα και γλώσσα, τότε οι διαδικασίες συντονισμού απαιτούν 
επίπονη ακρίβεια σχεδιασμού και μακροχρόνιο ορίζοντα.

Σε αγορές που χαρακτηρίζονται από δυναμικούς ρυθμούς αλλαγών 
(κυκλικότητα, μόδα), ο χρονικός συντονισμός είναι απαραίτητο συστατικό επιτυχίας 
λαμβανομένων και των μικρών κύκλων ζωής των προϊόντων.

Τέλος, προβλήματα ρευστότητας είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν με 
κατάλληλο σχεδίασμά των παραγγελιών (επιλογή με κριτήρια κερδοφορίας). 
Αποκλειστικές συνεργασίες με συγκεκριμένους βιομηχανικούς πελάτες θα 
συνδυάζουν τόσο την εγγυημένη απορρόφηση του όγκου παραγωγής, όσο και την 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των γραμμών του εργοστασίου. Θα εξασφαλίζεται 
επομένως, ο προσδιορισμός των αναγκών όγκου και ποικιλίας και η επιτυχής χρονική 
διάρθρωση των παραγγελιών (τα τρία σημεία διαλειτουργικού συντονισμού).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Case 2. "ΑΓΝΟ - Ε.Α.Σ.Θ."

1. Εισαγωγή

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης “ΑΓΝΟ" ιδρύθηκε το 1950 
και αποτελεί μία πρότυπη αγροτοβιομηχανική μονάδα, στην οποία συμμετέχουν 74 
Συνεταιρισμοί και 35 ομάδες παραγωγών στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και 
Πέλλας. Διαθέτει μία πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή γάλακτος. Το 1992 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου σύγχρονου εργοστασίου, στο οποίο - πλέον - 
πραγματοποιείται το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών. Δραστηριοποιείται στους 
ακόλουθους τομείς :

• Πρόψηξη και συλλογή γάλακτος.
• Μεταποίηση γάλακτος.
• Πώληση και διακίνηση μεταποιημένων προϊόντων γάλακτος.
• Δάνεια και άλλες υπηρεσίες σε αγελαδοτρόφους.
• Ζωοοτροφές.

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι ένας από τους πιο δυναμικούς 
της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τις πιο έντονες 
συνθήκες ανταγωνισμού. Το 1995 ο τζίρος των γαλακτοβιομηχανιών ξεπέρασε τα 
200 δισεκατομμύρια δραχμές. Η ΑΓΝΟ κατέχει την τρίτη θέση σε όγκο πωλήσεων 
φρέσκου γάλακτος πανελλαδικά [Nielsen, 1995],

Η επιχείρηση συγκεντρώνει όλο το παραγόμενο γάλα των παραγωγών μελών 
της, αναξάρτητα του μεγέθους της γεωργικής εκμετάλλευσης και απόστασης από το 
εργοστάσιο. Στη συνέχεια, το μεταποιεί και το εμπορεύεται για λογαριασμό τους. Η 
ΑΓΝΟ δέχεται αθέμιτο ανταγωνισμό από τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες του κλάδου 
(ΦΔΓΕ, ΔΕΛΤΑ, ΕΒΓΑ), οι οποίες αγοράζουν μόνο από μεγάλους παραγωγούς γάλα 
(χαμηλό κόστος).

Οι δραστηριότητες της ΑΓΝΟ (από το καταστατικό της) έχουν σκοπό την 
εξυπηρέτηση των αγελαδοτρόφων παραγωγών - μελών, την εξασφάλιση της 
παραγωγής και την βελτίωση του εισοδήματος τους. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν 
οι ακόλουθες :
Αγροτική πίστη ·. Η Ένωση δανείζεται από την Α.Τ.Ε. και χορηγεί στους 
συνεταιρισμούς μέλη της, βραχυπρόθεσμα καλλιεργητικά δάνεια. Ακόμα, χορηγεί 
βραχυπρόθεσμα δάνεια και από δικά της κεφάλαια.
Προμηθευτικές εργασίες ·. Προμηθεύει του συνεταιρισμούς της με ζωοτροφές σε 
τιμές κόστους.
Μεταποίηση - Εμπορία : Παραλαμβόνει, μεταποιεί και διαθέτει το γάλα των 
παραγωγών - μελών, για λογαριασμό τους (εκκαθάριση). Με το τρόπο αυτό
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προσφέρει στα μέλη της, για το γάλα που παράγουν τιμές πολύ καλύτερες από τις 
τιμές του ανταγωνιστικού εμπορίου.
Λογιστική και Διοικητική εξυπηρέτηση : Υποβοηθάει με ειδικά οργανωμένη υπηρεσία 
τη λογιστική, διοικητική και εν γένει λειτουργία των συνεταιρισμών - μελών.

Στη συγκεκριμένη εργασία θα αναλυθεί η κύρια δραστηριότητά της 
(μεταποίηση και εμπορία γάλακτος και παράγωγων προϊόντων) στα πλαίσια του 
διαλειτουργικού συντονισμού των διαδικασιών της.

Στον πίνακα I δίνονται στοιχεία για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού 
στα διάφορα τμήματα.

Πίνακας I. Ανθρώπινο Δυναμικό της ΑΓΝΟ

Τμήμα # εργαζομένων

Πωλήσεις 8

Μηχανικοί παραγωγής 10

Παραγωγή 350

Διοίκηση παραγωγής 12

Τεχνικό προσωπικό 131

Οδηγοί 141

Αλλα τμήματα (EDP, Λογ., κ.α.) 80

ΣΥΝΟΛΟ 732

2. Το Μάρκετινγκ

Το γάλα αποτελεί το κύριο προϊόν που εμπορεύεται η ΑΓΝΟ, καλύπτοντας το 
63%, περίπου, του κύκλου εργασιών της (μαζί με το Κακάο καλύπτει το 73% του 
τζίρου), ενώ όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της συμμετέχουν με σχετικά μικρά ποσοστά. 
Το γεγονός αυτό την καθιστά ευάλωτη και άμεσα εξαρτώμενη από τις πωλήσεις 
γάλακτος. Τα τελευταία χρόνια έχουν καθηλωθεί οι πωλήσεις γάλακτος της ΑΓΝΟ 
λόγω της εισόδου κύριων ανταγωνιστών στην αγορά εμφιαλωμένου γάλακτος 
(ΜΕΒΓΑΛ, ΦΑΓΕ). Η συμμετοχή των προϊόντων της επιχείρησης στο συνολικό κύκλο 
εργασιών της το 1994 δίνονται στον πίνακα II.

Η ΑΓΝΟ διαθέτει τρία κύρια κανάλια διανομής :
• Τα καταστήματα τροφίμων, τα super markets, τα παντοπωλεία κ.α„ τα οποία 
προμηθεύει κατευθείαν καθημερινά.
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Πίνακας II Συμμετοχή των Προϊόντων στον Κύκλο Εργασιών της ΑΓΝΟ.

Γάλα 64%
Κακάο 10%
Παγωτά 8%
Γιαούρτι 6%
Κρέμα γάλακτος 3%
Αποστειρωμένα 3%
Βούτυρο 2%
Τυρί "Βικτώρια" 0,9%
Χυμοί 0,9%
Κασέρι 0,7%
Αγνίτα 0,3%
Αγνίτα κοκτέιλ 0,2%

Πηγή : Στοιχεία του τμήματος Μάρκετινγκ της ΑΓΝΟ, 1994.

• Τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετερίες, νοσοκομεία κ.α„ από τα οποία 
προμηθεύει κατευθείαν μέσω του δικού της δικτύου διανομής εκείνα που βρίσκονται 
στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Λάρισα, ενώ τα υπόλοιπα μέσω αντιπροσώπων 
(όπου δε διατηρεί ιδιόκτητο δίκτυο διανομής).

• Τους αντιπροσώπους της.

Η ροή των πληροφοριών που αφορά την οργανωτική δομή της λειτουργίας 
Μάρκετινγκ δίνεται στο σχεδιάγραμμα I. Το γάλα και κατ'επέκταση τα προϊόντα που 
αποτελεί βασικό συστατικό έχουν εξαιρετικά υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι σήμερα το φρέσκο γάλα βρίσκεται στα ράφια των καταστημάτων 
μόνο κατά τη διάρκεια μίας ημέρας, γιατί αντικαθίσταται την επόμενη. Το γεγονός 
αυτό μεταφράζεται σε ένα αυξημένο όγκο συνεχών δραστηριοτήτων από το 
Μάρκετινγκ (καθημερινή διανομή, συλλογή και επιστροφή προϊόντων ανά 24 ώρες). Η 
ΑΓΝΟ διαθέτει έναν αριθμό επιθεωρητών πωλήσεων οι οποίοι φέρουν τις ακόλουθες 
ευθύνες :

• Οργάνωση, κινητοποίηση και παρακολούθηση των οδηγών - πωλητών ή 
αντιπροσώπων προϊόντων, για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων.

• Παρακολούθηση της εξέλιξης των ημερήσιων πωλήσεων (ανά ομάδα οδηγών) 
και λήψη των αναγκαίων μέτρων.
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..... ■ - ..............
Σχεδιάγραμμα U Η Οργανωτική Δομή Μάρκετινγκ ττι%ς ΑΓΝΟ»

Δ/νση Εμπορίας

Πωλήσεις

Αντιπ/ποι

5/Μ

Mini market 
Γ αλακ/λεία 
Παντ/λεία

Ξενοδοχεία
Catering
Εστιατόρια
' "Ί ~

Ιδρύματα

Οργανισμοί

Πηγή : Στοιχεία του τμήματος Μάρκετινγκ της ΑΓΝΟ, 1995.

I Μάρκετινγκ

Διανομές

Προγρ/σμός

Ανάπτυξη

Έρευνα
αγοράς

Νέα

προϊόντα

I
Εξαγωγές

Διαφήμιση
Δημόσιες
σχέσεις

• Τήρηση της πολιτικής και των προγραμμάτων πωλήσεων.

• Παρακολούθηση έγκαιρης λήψης και εκτέλεσης των παραγγελιών.

• Παρακολούθηση των επιστροφών προϊόντων, της σωστής διακίνησης και 
τακτικής επιστροφής των ειδών συσκευασίας από τους πελάτες.
• Παρακολούθηση των λογαριασμών και των πιστώσεων των πελατών.

• Επέκταση και ανεύρεση νέων πελατών και αντιπροσώπων, ενημέρωση, και 
κλείσιμο συμφωνίας και υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας.
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• Περιοδική επίσκεψη των πελατών ή αντιπροσώπων για ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας και παρακολούθηση της απόδοσης του πωλητή οδηγού στην πράξη.

• Συγκέντρωση στοιχείων πωλήσεων, αγοράς και ανταγωνισμού και μεταβίβασή 
τους στον άμεσο προϊστάμενο μέσω εκθέσεων.

• Συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την αξιολόγηση των πωλήσεων με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια και πρότυπα αξιολόγησης.

Το 1996 η ΑΓΝΟ διεύρυνε σημαντικά την προϊοντική της γραμμή, ενώ 
ταυτόχρονα ανέλαβε την αποκλειστκή πανελλήνια διανομή συγκεκριμένης μάρκας 
μεταλλικού νερού. Επίσης, αποφασίστηκε η μετατροπή της σχέσης εργασίας των 
οδηγών - διανομέων από υπαλληλική (βασικός μισθός) σε "επί προμήθεια", 
προκειμένου να δωθούν κίνητρα για αύξηση της αποδοτικότητάς τους.

3. Προβλήματα στη Διαδικασία Πολήσεοον

Στην ΑΓΝΟ παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω προβλήματα αναφορικά με τη 
διαδικασία πωλήσεων :

• Υπάρχουν δυσκολίες στη διαχείριση και την παρακολούθηση των πωλήσεων 
λόγω του μεγάλου εύρους προϊόντων.

• Οι κατασταστικές διατάξεις λειτουργίας της επιχείρησης οδηγούν σε 
αυξημένο κόστος (συλλογή γάλακτος από παραγωγούς - μέλη ανεξάρτητα μεγέθους 
παραγωγής) και δημιουργούν μικρά περιθώρια κερδών (μείωση ανταγωνιστικότητας).

• Ο μεγάλος όγκος επιστροφών (ημερήσιες) σε συνδυασμό με την εξαιρετικά 
υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν ως αποτέλεσμα 
δυσλειτουργίες στη ροή των πωλήσεων.

• Έλλειψη συντονισμού με την Παραγωγή για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

• Υποβάθμιση του ρόλου των διαλειτουργικών ομάδων εργασίας στις οποίες 
συμμετέχουν στελέχη του Μάρκετινγκ και της Παραγωγής.

• Η ΑΓΝΟ δεν διαθέτει καινοτομικά προϊόντα στην αγορά, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τους ισχυρούς ανταγωνιστές της, οι οποίοι λειτουργούν με βάση 
αμιγώς ιδιωτιοικονομικά κριτήρια.
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4. Σχέσεις με τους Πελάτες

Η ΑΓΝΟ διατηρεί' ένα σταθερό πελατολόγιο στην ευρύτερη περιοχή της 
Μακεδονίας. Το εταιρικό όνομά έχει καταξιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών της 
και αντιπροσωπεύει τη μία μεγάλη γαλακτοβιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας 
(πρόσφατα απειλείται από τη Μεβγόλ). Ο κοινωνικός χαρακτήρας που απορρέει από 
το καταστατικό λειτουργίας της (βλ.προηγούμενη ενότητα) αποτελεί ένα από τα 
ισχυρά όπλα στη σχέση της με τους πελάτες. Επίσης, το γεγονός ότι διαθέτει ένα 
από τα πιο σύγχρονα και αυτοματοποιημένα εργοστάσια στον κλάδο, αποτελεί 
εχέγγυο για την ποιότητα των προϊόντων της.

5. Η Παραγωγή

Σήμερα η παραγωγική διαδικασία της ΑΓΝΟ είναι αυτοματοποιημένη σε μεγάλο 
βαθμό, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει εφεδρείες μηχανολογικού εξοπλισμού για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων. Έχουν αναπτυχθεί συστήματα ποιοτικού ελέγχου 
(μέτρηση ΡΗ, οξύτητας, λίπους, καθαρότητας κ.α.Ι. Η παραγωγική διαδικασία νωπού 
γάλακτος απεικονίζεται στο διάγραμμα II.

Όταν εμφανίζονται ποσότητες γάλακτος οι οποίες δεν τηρούν τις 
προδιαγραφές ποιότητας, τότε χρησιμοποιείται για την παραγωγή διάφορων 
υποπροϊόντων (γιαούρτι). Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιστρεφόμενες ποσότητες 
καθημερινά. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στον ακριβή προγραμματισμό της 
παραγωγής (π.χ. με βάση οικονομική ποσότητα παραγγελιών), λόγω τόσο της 
εξαιρετικά υψηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας του νωπού γάλακτος, όσο και της 
δέσμευσης της ΑΓΝΟ να συλλέγει καθημερινά από ένα δεδομένο αριθμό παραγωγών 
- μελών. Λόγω του μεγάλου εύρους της προϊοντικής γραμμής, υπάρχει ομαδοποίηση 
των προϊόντων για τη διευκόλυνση της παραγωγική διαδικασίας :

• Γάλα χύμα • Κρέμα γάλακτος
• Γάλα εμφιαλωμένο • Βούτυρο
• Γιαούρτι • Παγωτά
• Τυροκομικά • Χυμοί
Η ΑΓΝΟ διαθέτει μία πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία (οι παραγωγοί 
είναι μέλη). Πρέπει, τέλος να σημειωθεί ότι η επιχείρηση δε λειτουργεί σε πλήρη 
παραγωγική δυναμικότητα.

6. Προβλήματα στην Διαδικασία Παραγωγής

Στην παραγωγική διαδικασία της ΑΓΝΟ διακρίθηκαν δύο κύρια προβλήματα :
• Εμφανίζονται ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες οι άνθρωποι της Παραγωγής 
δεν λαμβάνουν τα μηνύματα του τμήματος Μάρκετινγκ με αποτέλεσμα να μην
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παράγονται εκείνα τα νέα προίάντα που έχουν ζήτηση στην αγορά σε ικανοποιητικές 
ποσότητες.

• Ο όγκος παραγωγής εξαρτάται απόλυτα από την απόδοση των παραγωγών - 
μελών, με αποτέλεσμα λειτουργικές και οργανωτικές ανωμαλίες (διόγκωση 
παραγωγής και μη ορθολογική χρήση των Α' υλών σε περιπτώσεις μεγάλης εισροής 
γάλακτος από τους αγελαδοτρόφους - μέλη).

Διάγραμμα II. Η Παραγωγική Διαδικασία Νωπού Γάλακτος.

Γόλα από τη 

ζώνη συγκέν

τρωσης

Ζύγιση

Ψύξη

Αποθήκευση
νωπού
γάλακτος

Έλεγχος

ποιότητας

Δειγματοληψία

Γόλα
χαμηλής
ποιότητας

Μέτρηση ΡΗ, 
οξύτητας, 
λίπους, 
καθαρότητας

Ενημέρωση
δεδομένων
παραγωγής

Επεξεργασία

7. Οργανωτική Δομή

Η οργανωτική δομή της ΑΓΝΟ επηρεάζεται από το συνεταιριστικό της 
χαρακτήρα, κάτι που μεταφράζεται σε μία μη - ευέλιγκτη στρατηγική του 
οργανισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι η λήψη των - 
στρατηγικής φύσεως - αποφάσεων πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο
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που απαρτίζεται από συνεταιριστές, με αποτέλεσμα να μην απελευθερώνονται οι 
πόροι της επιχείρησης. Η επιχείρηση είναι οργανωμένη κατά λειτουργία.

8. Ενδοεπιχειρησιακή Κουλτούρα

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την 
κουλτούρα στο εσωτερικό της ΑΓΝΟ. Οι διαφορές στη νοοτροπία των στελεχών των 
δύο λειτουργιών έχουν αναπόφευκτες συνέπειες στο τρόπο επικοινωνίας τους. Η 
έλλειψη συνενόησής τους πολύ εύκολα οδηγεί σε διαλειτουργικές εντάσεις.

9. Διαλειτουργικός Συντονισμός

Σε μία συνεταιριστική επιχείρηση τόσο μεγάλου μεγέθους (τζίρος, αριθμός 
προσωπικού), η οποία χαρακτηρίζεται από οργανωτικές δυσλειτουργίες λόγω του 
έντονου κοινωνικού χαρακτήρα της, είναι φυσικό να παρουσιάζονται συχνά 
προβλήματα διαλειτουργικού συντονισμού. Στην περίπτωση της ΑΓΝΟ 
προσδιορίσθηκαν δύο κύρια προβλήματα τα οποία συνοψίζονται στα εξής :

• Έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στις δύο λειτουργίες σε θέματα διαχείρισης 
της προίοντικής γραμμής (όγκος, μίγμα) και ανάπτυξης νέων προϊόντων.

• Ύπαρξη μεγάλου κόστους προμηθειών (μείωση ανταγωνιστικότητας και 
κερδώνΙ λόγω των δεσμευτικών συμβάσεων με τους παραγωγούς - μέλη.

10. Προτάσεις Βελτίωσης

Αναφορικά με την έλλειψη συντονισμού των ανάμεσα στο Μάρκετινγκ και την 
Παραγωγή, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία διαλειτουργικών ομάδων μέσα από τις 
οποίες θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη συνενόηση των δύο πλευρών.

Η δημιουργία ενός οργανογράμματος που θα επιμερίζει τις αρμοδιότητες - 
ευθύνες ανά προϊόν, θα θέσει τις προϋποθέσεις επιτυχίας ενός πληρέστερου και 
έγκαιρου ελέγχου για το σύνολο της προίοντικής γραμμής. Για παράδειγμα η θέσπιση 
θέσεων managers σε επίπεδο προϊόντων, ή ακόμη και υποκατηγοριών προϊόντων, θα 
οδηγήσει σε μία επιχειρησιακή στρατηγική η οποία θα είναι προσανατολισμένη στην 
αγορά (market oriented) και η παραγωγή θα προσσεγγιζει με μεγαλύτερη επιτυχία τη 
ζήτηση.

Η πραγματοποίηση ερευνών αγοράς θα δώσει ακριβέστερα στοιχεία που 
ενδιαφέρουν την ΑΓΝΟ για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται (δεδομένων των 
μεγάλων ρυθμών αύξησης της αγοράς) προκειμένου να επιτυγχάνεται η απορρόφηση 
του μεγάλου όγκου παραγωγής που διαθέτει.

Η καθετοποίηση της παραγωγής είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο 
στη διάθεση του στρατηγικού επιτελείου της επιχείρησης, εφ'όσον γίνει προσπάθεια
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οργάνωσης των παραγωγών - μελών. Για παράδειγμα, η χρονική διάρθρωση των 
παραλαβών γάλακτος απά τους τελευταίους με τρόπο ώστε να διευκολύνεται η 
παραγωγική διαδικασία (σε 24ωρη βάση) και η θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας, θα 
μειώσουν την ύπαρξη προβλημάτων διαχείρισης του μεγάλου όγκου παραγωγής.

Η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων που θα συνδέουν τους χώρους 
περισυλλογής του γάλακτος και το εργοστάσιο, θα συμβάλει στην άμεση διακίνηση 
των πληροφοριών καθώς και στην έγκαιρη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
αποθεμάτων.

Η ύπαρξη καθημερινών παραγγελιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ελάχιστες 
διαφοροποιήσεις δίνει τη δυνατότητα ακριβών προβλέψεων της ζήτησης, 
προκειμένου να μειώνονται τα κόστη πλεονάζουσας παραγωγής, συσκευασίας και 
διαχείρισης των επιστροφών.

Η θέσπιση κανόνων και τυποποιημένων διαδικασιών που θα απλουστεύουν τις 
δραστηριότητες της ΑΓΝΟ σε όλο το μήκος της διαδικασίας παραγωγής και εμπορίας 
γάλακτος (κτηνοτρόφος - οδηγάς/διανομέας) θα μειώσει τη σύγχιση που δημιουργεί 
τόσο το μεγάλο εύρος (mix planning), όσο και ο τεράστιος όγκος παραγωγής (volume 
planning).

11. Συμπεράσματα

Από την ανάλυση της επιχειρησιακής περίπτωσης της ΑΓΝΟ διακρίνεται η 
μεγιστοποίηση της αναγκαιότητας για διαλειτουργικό συντονισμό, εξαιτίας τόσο του 
μεγέθους και των οργανωτικών ιδιομορφιών της επιχειρήσεως (συνεταιρισμός), όσο 
και της ίδιας της φύσης της αγοράς στην οποία ανήκει (οξύτατος ανταγωνισμός, 
εξαιρετικά γρήγορος κύκλος παραγωγής και εμπορίας). Σε περιπτώσεις όπως η 
συγκεκριμένη απαιτείται η οργανωτική ανασυγκρότηση της επιχείρησης προκειμένου 
να δημιουργηθούν - τουλάχιστον - οι βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής 
συνεργασίας και κοινής κατεύθυνσης των δύο λειτουργικών τμημάτων. Για να συμβεί 
κάτι τέτοιο θεωρείται απαραίτητο να δωθεί προτεραιότητα στην απελευθέρωση της 
επιχειρησιακής στρατηγικής από εσωτερικές δυσλειτουργίες, ώστε το Μάρκετινγκ 
και η Παραγωγή να είναι σε θέση να διαμορφώνουν την ανταγωνιστική στρατηγική 
(management by objectives), αντί να προσαρμόζονται στους προμηθευτές τους 
(management by sounding).
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κεφαλαίο Ένατο

Case 3. “AMASΑ ΕΛΛΑΣ A.E."

1. Εισαγωγή

H Amasa Ελλάς Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994 και λειτουργεί ως 
επιχείρηση συσκευασίας και εμπορίας καταψυγμένων αλλιευμάτων. Τυπικό 
παράδειγμα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αποτελεί : η επεξεργασία 
(ποιοτικός έλεγχος, κατάψυξη), η συσκευασία σε κιβώτια (ή σακούλες), η μεταφορά 
τους σε παλέτες και η προώθησή τους στην αγορά. Η γραμμή παραγωγής είναι 
διαμορφωμένη σε σειρά. Η επιχείρηση διαθέτει δίκτυο διανομής (ιδιόκτητα 
μεταφορικά μέσα). Απασχολούνται 170 άτομα σε μόνιμη βάση, από τα οποία τα 120 
εργάζονται στην Παραγωγή. Ο πίνακας I απεικονίζει την κατανομή του ανθρώπινου 
δυναμικού στα διάφορα τμήματα. Θεωρείται από τις σχετικά μεγέλες επιχειρήσεις 
του κλάδου, δεδομένου τόσο του όγκου συναλλαγών, όσο και του απασχολόμενου 
προσωπικού που διαθέτει.

Πίνακας I. Ανθρώπινο Δυναμικό της Amasa Α.Ε.

Τμήμα # εργαζομένων

Πωλήσεις 3

Μηχανικοί παραγωγής 2

Παραγωγή 120

Διοίκηση παραγωγής 3
Τεχνικό προσωπικό 10
Αλλα τμήματα (EDP, Λογ., κ.α.) 32

ΣΥΝΟΛΟ 170

Το 90% των αλλιευμάτων της Amasa εισάγονται από το εξωτερικό. Αν και ο 
ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου χαρακτηρίζεται μικρός (το συσκευασμένο αλλίευμα 
θεωρείται σχετικά ακριβά από το μέσο καταναλωτή), η εταιρία παρουσιάζει μεγάλους 
ρυθμούς αύξησης πωλήσεων. Δραστηριοποιείται στο σύνολο της ελληνικής αγοράς, 
ενώ ταυτόχρονα εξάγει στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία κ.α. Διακρίνει
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την ελληνική αγορά σε βόρεια και νότια. Στη νότια Ελλάδα δραστηριοποιείται μέσω 
της Λιανός Α.Ε. με την οποία βρίσκεται σε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς.

2. Το Μάρκετινγκ

Το Φθινόπωρο του 1994 η Amasa μέσα από έρευνα αγοράς, ανέλυσε τις 
συγκεκριμένες ανάγκες και διαμόρφωσε την προϊοντική της γραμμή (αρχικό 
λειτουργούσε αποκλειστικό ως αποθηκευτική μονάδα). Εφάρμοσε τιμολογιακή πολιτική 
διείσδυσης. Δημιούργησε ένα σταθερό πελατολόγιο, το οποίο αναπτύχθηκε έπειτα 
από την καταξίωση του εμπορικού της ονόματος, λόγω της ποιότητας των προϊόντων 
της. Η στρατηγική της είναι προσανατολισμένη προς την αγορά (market oriented) και 
ως τέτοια καθορίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από το Μάρκετινγκ. Πραγματοποιεί 
στρατηγική pull για την προώθηση των προϊόντων της (συνεχείς έρευνες αγοράς 
καθορίζουν την προϊοντική γραμμή). Τα προϊόντα της στο λιανεμπόριο έχουν την 
επωνυμία "Amasa", ενώ για τους βιομηχανικούς πελότες “Αίολος" (ταβέρνες, 
ξενοδοχεία κ.α.).

Η διαδικασία των πωλήσεων ξεκινάει από τους ίδιους τους πελότες οι οποίοι 
έρχονται σε επαφή με τους υπεύθυνους πωλήσεων της Amasa και επισκέπτονται 
συχνό το χώρο του εργοστασίου. Οι πελότες περιγράφουν τις ανάγκες τους και το 
τμήμα πωλήσεων έπειτα από συνενόηση με τη διεύθυνση παραγωγής, τους 
παρουσιάζει τις προτάσεις του (όγκος, ποικιλίες προϊόντων, ημερομηνίες παράδοσης). 
Απαιτείται ιδιαίτερος προγραμματισμός των αποθεμάτων, δεδομένων των χρονικών 
περιορισμών στο κύκλωμα προμηθειών (εισαγωγές, χρόνοι συντήρησης αλλιευμάτων). 
Τα προϊόντα από τη χρονική στιγμή που θα βρεθούν στο σημείο πώλησης 
χαρακτηρίζονται από σχετικό υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα, με αποτέλεσμα να 
εντείνεται η κρισιμότητα της σωστής οργάνωσης τόσο της ροής παραγωγής, όσο και 
των αποθεμάτων.

Το Μάρκετινγκ της Amasa πραγματοποιείται από τα τμήματα πωλήσεων και 
διαχείρισης πωλήσεων. Το πρώτο έρχεται σε επαφή με τους πελότες, προσφέρει τις 
υπηρεσίες μετά την πώληση και διαμορφώνει το πρόγραμμα παραγγελιών, ενώ το 
δεύτερο τμήμα (διαχείρισης πωλήσεων) είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των 
παραγγελιών, την εφαρμογή της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής και την 
οργάνωση του δικτύου διανομής. Υπάρχουν ιδιόκτητα φορτηγό - ψυγεία, με τα οποία 
γένεται η αποκλειστική διανομή των προϊόντων. Εμφανίζονται ελάχιστες εξαιρέσεις 
σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης, οι οποίες αντιμετωπίζονται με 
μισθώσεις.

Εκτός από τις κύριες ανταγωνίστριες του κλάδου, πρέπει να αντιμετωπίζει και 
έναν μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων από μικρές επιχειρηματικές 
μονάδες που διαθέτουν πολύ μικρό σταθερό κόστος λειτουργίας ("κλεφτοπόλεμος").
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3. Προβλήματα στη Διαδικασία Πωλήσεων

Στη διαδικασία των πωλήσεων καταγράφηκαν τα ακόλουθα προβλήματα :

• Η διακίνηση των πληροφοριών στο εσωτερικό του οργανισμού χαρακτηρίζεται 
από αργούς ρυθμούς.

• Παρατηρούνται περιπτώσεις στις οποίες τα μηνύματα που στέλνει το τμήμα 
πωλήσεων στο τμήμα παραγωγής, δεν λαμβάνονται υπόψην (αξιολόγηση πελάτη, 
ημερομηνίες παράδοσης).

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μηνύματα που διοχετεύουν οι υπέυθυνοι
πωλήσεων στους συναδέλφους τους της παραγωγής, δεν επεξεργάζονται από τους 
τελευταίους (σημαντικότητα μίας παραγγελίας ή γραμμής προϊόντων, ποιότητα 
παραγωγής).

• Η Παραγωγή υποβαθμίζει τη σημασία των προβλέψεων του τμήματος
πωλήσεων.

• Το τμήμα πωλήσεων δε διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για τα φυσικά
χαρακτηριστικό των προϊόντων. Κάτι τέτοιο έχει πολλαπλάσιες συνέπειες δεδομένου 
του μεγάλου εύρους της προϊοντικής γραμμής.

• Δυσκολία στη διαχείριση της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων (αριθμός 
κωδικών προϊόντων).

• Οι πελότες, ορισμένες φορές, υποτιμούν τη σημασία που έχουν τα
διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικό ανάμεσα στις ποικιλίες αλλιευμάτων, με 
αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιούν - πάντοτε - κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης.

4. Σχέσεις με τους πελάτες

Η Amasa διαθέτει σήμερα ένα καταξιωμένο εταιρικό όνομα στην αγορά, λόγω 
της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της και του επιπέδου των υπηρεσιών της πριν 
και μετά την πώληση. Η συνεχής επαφή με τους πελότες και οι έρευνες αγοράς που 
πραγματοποιεί, της παρέχουν ικανοποιητική ποσότητα πληροφοριών για τις 
πραγματικές ανάγκες της ζήτησης (ιστορικό πελατών, κατάλληλη προϊοντική γραμμή).

Στην πλειονότητά τους οι παραγγελίες που δέχεται η επιχείρηση 
χαρακτηρίζονται από μικρές διαφορές (modified / straight rebuy), γεγονός που 
διευκολύνει τη διαδικασία πωλήσεων. Πραγματοποιείται μεσοπρόθεσμος 
προγραμματισμός (ανό τετράμηνο) των αποθεμάτων και της παραγωγής, λόγω τόσο 
της σχετικό υψηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας των προϊόντων, όσο και του μεγάλου 
όγκου εισαγωγών Α' υλών.
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5. Η Παραγωγή

Η παραγωγική διαδικασία θεωρείται αρκετά ευέλιγκτη, στην οποία ένας 
αριθμός σταθμών παραγωγής είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε σειρά. Συνήθως, 
όλες οι αλυσίδες παραγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κάθε προϊόν 
(αλλίευμα). Εξαίρεση αποτελεί ένας πολύ μικρός αριθμός προϊόντων (καλαμάρι). Ο 
χρόνος εκτέλεσης μίας παραγγελίας είναι τρεις ημέρες από τη στιγμή που 
εισόγονται οι πρώτες ύλες, ενώ όταν υπάρχει το απαιτούμενο απόθεμα περιορίζεται 
στις 24 ώρες. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων, οι χρόνοι 
παραδόσεων τοποθετούνται στην επόμενη εβδομάδα. Το πρόγραμμα παραγωγής 
οργανώνεται καθημερινά και μία φορά την εβδομάδα πραγματοποιείται σύσκεψη για 
τον προγραμματισμό των αποθεμάτων. Ο όγκος παραγωγής (τοννάζ) σχεδιάζεται για 
κάθε τετράμηνο.

6. Η οργανωτική Δομή

Το οργανόγραμμα της Amasa παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα. 
Στη διεύθυνση οικονομικών υπάγεται το τμήμα αποθήκης ετοίμων προϊόντων, γεγονός 
που μαρτυρά ότι η οργάνωση των λογαριασμών (λογιστικό σύστημα) διαμορφώνει τη 
στρατηγική Μάρκετινγκ της επιχείρησης. Ο επιμερισμός της Εμπορικής διεύθυνσης σε 
δύο επιμέρους τμήματα εξηγήθηκε πιο πάνω.

7. Η Ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα

Στην Amasa βρίσκονται σε υπεύθυνες θέσεις στελέχη νεαρής ηλικίας, κάτι 
που έχει άμεσο αντίκτυπο στην κουλτούρα της επιχείρησης. Η σύγχρονη επιστημονική 
κατάρτιση ατόμων που διαθέτουν μία κοινή γλώσσα επικοινωνίας διευκολύνει τις 
σχέσεις συνεργασίας τους, ενώ ο ενθουσιασμός τους για το αντικείμενο της 
δουλειάς αυξάνει την απόδοσή τους. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται ευελιξία στη λήψη 
των αποφάσεων μέσα από συνεχείς άτυπες διαπροσωπικές επαφές.

8. Προβλήματα στη Διαδικασία Παραγωγής

Κατά την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας 
παρουσιάζονται τα ακόλουθα προβλήματα :

• Εμφανίζονται περιπτώσεις στις οποίες διακόπτεται απότομα η παραγωγή 
κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος (παραγγελία), όταν δεν υπάρχουν αποθέματα 
ασφαλείας.
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• Παρατηρούνται συχνές παρεμβάσεις του τμήματος πωλήσεων στην 
παραγωγική διαδικασία.

• Υπάρχουν - κατά διαστήματα - προβλήματα σχετικά με τον προγραμματισμό 
αποθεμάτων, δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό τους εισάγεται.

Σχεδιάγραμμα . Η Οργανωτική δομή της Amasa Hollas Α.Ε.

9. Διαλειτουργικός Συντονισμός

Η συνολική απόδοση της επιχείρησης βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικά 
επίπεδα, δεδομένων των ρυθμών ανάπτυξης των πωλήσεων και της θέσης της στον 
κλάδο. Διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ευέλιγκτη παραγωγική διαδικασία, 
ικανή Εμπορική διεύθυνση και άμεση πρόσβαση στην αγορά μέσω του δικού της 
δικτύου διανομής. Τα όποια προβλήματα συντονισμού παρουσιάζονται οφείλονται σε 
αντικειμενικές δυσκολίες της αγοράς, οι οποίες αφορούν τόσο το κύκλωμα 
προμηθειών , όσο και το αντίστοιχο των πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Amasa διακρίνονται δύο κύρια προβλήματα 
συντονισμού των λειτουργιών Μάρκετινγκ και Παραγωγής :
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• Το πρώτο αφορά τον όγκο και το μι'γμα παραγωγής που επιλέγεται σε κάθε 
χρονική περίοδο (εβδομάδα, τετράμηνο). Η σχετικά υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα 
των αλλιευμάτων έχει ως επακόλουθο πολλές μικρές παραγγελίες με μεγάλη 
συχνότητα.

• Το γεγονός ότι, περίπου, το 90% των αλλιευμάτων εισάγεται από μακρινές 
χώρες του εξωτερικού, έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκαμψία της οργάνωσης 
αποθεμάτων με γνωστές παρενέργιες στον προγραμματισμό της παραγωγής.

10. Προτάσεις για Βελτίωση

Όπως προκύπτει από την καταγραφή των προβλημάτων διαλειτουργικού 
συντονισμού της Amasa, οι βελτιώσεις θα πρέπει να κινούνται προς τις ακόλουθες 
δύο κατευθύνσεις :

• Τη συνεργασία των δύο τμημάτων για την καλύτερη χρονική διάρθρωση τών 
πωλήσεων και των προμηθειών, μέσω της προτυποποίησης των παραγγελιών.

• Την καθετοποίηση της παραγωγής προς τα πίσω (vertcal backward 
integration), ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη προμήθεια Α' υλών.

Παρακάτω αναλύονται οι συγκεκριμένες προτάσεις.

Η προτυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής και πώλησης σκοπεύει στη 
μείωση της αλληλεξάρτησης των δύο λειτουργικών τμημάτων. Η δημιουργία 
προτύπων που θα διέπουν τη διαδικασία πώλησης θα οδηγεί στην καλύτερη 
οργάνωσή τους, στον αποτελεσματικότερο έλεγχό τους και θα μειώσει την 
αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη ζήτηση. Η επιχείρηση έχοντας ιστορικά στοιχεία 
που αφορούν τη συμπεριφορά των πελατών (ποσότητες, μίγμα και συχνότητα 
παραγγελιών), θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται ένα μικρότερο αριθμό κωδικών και 
διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα θα προβλέπει με σχετική ακρίβεια τη μελλοντική 
ζήτηση.

Η αξιολόγηση των πελατών με κριτήριο την κερδοφορία των παραγγελιών 
τους θα εξασφαλίζει τη μείωση του κόστους πωλήσεων. Η δημιουργία 
διαλειτουργικής (ad-hoc) ομάδας εργασίας και λήψης αποφάσεων στην οποία θα 
συμμετέχουν ο υπέυθυνος παραγωγής και ο υπεύθυνος πωλήσεων προτού να 
προβαίνουν στην επιλογή παραγγελιών και την προμήθεια αποθεμάτων. Κρίνεται 
αναγκαίος ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής για κάθε παραγγελία πριν να 
επιλεγεί, μία εργασία για την οποία θα είναι υπεύθυνοι οι μηχανικοί παραγωγής της 
επιχείρησης.

Ο προγραμματισμός των αποθεμάτων είναι αναγκαίο να επανεξετάζεται με 
μεγαλύτερη συχνότητα λόγω του δυναμικού χαρακτήρα της αγοράς. Το γεγονός ότι 
το τμήμα αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων υπάγεται στην διεύθυνση οικονομικών, 
δημιουργεί πρόβλημα στη διαχείρισή τους, ενώ η έλλειψη πληροφοριακών 
συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη ροή των μηνυμάτων ανάμεσα
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στις λειτουργίες. Η στατιστική ανάλυση ιστορικών στοιχείων των παραγγελιών 
παρέχει αξιόπιστη πρόβλεψη για τη μελλοντική ζήτηση. Αλλωστε η φύση των 
παραγγελιών που δέχεται (επαναλαμβανόμενες τροποποιημένες παραγγελίες από 
σταθερό πελατολόγιο) προσφέρει τη δυνατότητα έγκυρης πρόβλεψης.

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο επικεντρώνεται γύρω από θέματα ποιότητας και 
χρονικού συντονισμού των παραγγελιών. Στις δύο αυτές παραμέτρους, η Amasa έχει 
πλεονέκτημα σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις δεδομένης τόσο της εταιρικής 
φήμης που διαθέτει, όσο και της ποιότητας των προϊόντων της.

Η δημιουργία ιδιόκτητων ιχθυοτροφείων, ή η συνεργασία με εγχώριους 
παραγωγούς θα διευκολύνει την οργάνωση των αποθεμάτων. Ο χρόνος και το κόστος 
που απαιτούνται για την εισαγωγή αλλιευμότων από το εξωτερικό, θα αποφευχθούν. 
Η φύση της ιχυοκαλλιέργειας δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στον 
προγραμματισμό της παραγωγής. Οι περιορισμοί που υπάρχουν στην παραγωγή 
συγκεκριμένων ποικιλιών αλλιευμότων είναι δεδομένοι, ενώ η εισαγωγή τους είναι 
πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα ποιότητας (αλλοιώσεις).

Η ανάπτυξη σχέσεων με τοπικούς ιχθυοκαλλιεργητές και συνεταιρισμούς θα 
οδηγήσει στην τόνωση των εμπορικών σχέσεων με την ελληνική αγορά και την 
καλύτερη προσσέγγιση με το δίκτυο διανομής της ελληνικής περιφέρειας. Συμβάσεις 
(joint ventures) με τοπικούς παραγωγούς θα διευρύνουν το δίκτυο διανομής,Η 
συνεργασία με μονάδες ελλήνων παραγωγών - εξασφαλισμένης ποιότητας - θα 
εκτοπίσει τις μικρές μεμονομένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
ανταγωνίζονται την Amasa. Στην πράξη οι τελευταίοι μπορούν να απορροφηθούν και 
να λειτουργήσουν ως επέκταση στο δίκτυο διανομής της επιχείρησης. Ο διαχωρισμός 
των δραστηριοτήτων σε δύο γεωγραφικές περιφέρειες (Νότιας, Βόρεια Ελλάδα) δεν 
λειτουργεί πάντοτε αποτελεσματικό, δεδομένης της μεγάλης έκτασής τους.

11. Συμπεράσματα

Από τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή περίπτωση προκύπτει ότι ο συντονισμός 
των τμημάτων Παραγωγής και Μάρκετινγκ εστιάζεται στον προσδιορισμό των 
αναγκών της παραγωγής κατά τρόπο που να ικανοποιούν τις ανάγκες της ζήτησης 
την κατάλληλη χρονική περίοδο. Βασική παράμετρο αποτελεί ο έλεγχος του κόστους 
παραγωγής και εκτέλεσης παραγγελίας.

Οι αμοιβαίοι στόχοι για τις δύο λειτουργίες εξασφαλίζουν την 
αποτελεσματικότερη συνεργασία τους, ενώ η οργάνωση διαλειτουργικών ομάδων 
επιτυγχάνει την εναρμόνιση των επιμέρους λειτουργιών. Ο συντονισμός τους 
διαμορφώνεται σε μακροχρόνιο ορίζοντα, δεδομένης της μικρής αβεβαιότητας που 
χαρακτηρίζει τη ζήτηση (δυνατότητα έγκαιρων προβλέψεων) και αφορά τον όγκο και 
το εύρος της προϊοντικής γραμμής.
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Ερωτηματολόγια

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται δύο ερωτηματολόγια, τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων. Απευθύνθηκαν είτε σε 
στελέχη της λειτουργίας Μάρκετινγκ (το Ιο), είτε σε συνάδελφους τους στην 
Παραγωγή (το 2 ο).
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Ερωτηματολόγιο

• Ποια, κατά τη γνώμη σας, αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα - εάν 
υπάρχουν - στη συνεργασία σας με το τμήμα Παραγωγής;

• Με ποια σειρά, ιεραρχείτε, με βάση τη σημαντικότητα, τα ακόλουθα κριτήρια 
επιτυχίας στη συνεργασία σας με το τμήμα Παραγωγής; (1=το πιο σημαντικό, 
7=το λιγότερο σημαντικό)

Διατήρηση αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων ϋ
Διατήρηση αποθεμάτων Α' υλών □
Χρόνοι παραγωγικής διαδικασίας ϋ
Ποιότητα προϊόντων □
Επικοινωνία μεταξύ των 2 τμημάτων ϋ
Ακρίβεια στο σχεδίασμά παραγωγής G
Κόστος παραγωγής □

• Πως αξιολογείτε, την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας σας με το τμήμα 
Παραγωγής; (1=μέτρΐα, 7=άρΐστη) Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Μέτρια 1 2 3 4 5 6 7 Άριστη

• Ποιο, από τα δύο τμήματα (Μάρκετινγκ/Παραγωγή), πιστεύετε ότι επηρεάζει 
σε μεγαλύτερο βαθμό τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησής σας;

Μάρκετινγκ Παραγωγή
□ □

• Πιστεύετε ότι υπάρχει ικανοποιητική ροή της πληροφορίας ανάμεσα στα 2 
τμήματα (Μάρκετινγκ/Παραγωγή); Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7 Απόλυτα

• Με ποιους, κυρίως, τρόπους πραγματοποιείται η επικοινωνία σας με τους 
ανθρώπους του τμήματος Παραγωγής; (σημειώστε μέχρι τρία X)
□ Συσκέψεις
ϋ Τηλεφωνικές συνομιλίες
□ Fax
ϋ Υπομνήματα/Αναφορές
□ Άτυπες διαπροσωπικές συναντήσεις
□ Άλλο, αναφέρατε.........................................
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• Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την γενικότερη απόδοση του 
τμήματος Παραγωγής; Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Μέτρια 1 2 3 4 5 6 7 Απόλυτα

• Πόσο συχνά επισκέπτεστε τα γραφεία των ανθρώπων του τμήματος 
Παραγωγής; (σημειώστε μόνο ένα X)

□ Σπάνια
ϋ 1 φορά το μήνα
□ 1 φορά την εβδομάδα
□ Περισσότερες από 1 φορά την εβδομάδα
□ Κάθε μέρα

• Επισκέπτεστε το χώρο του εργοστασίου;

Ναι Όχι
□ □

• Πως θα χαρακτηρίζατε τους ανθρώπους του τμήματος Παραγωγής, από
πλευράς συνενόησης; Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Προβληματικοί 1 2 3 4 5 6 7 Άριστοι

• Πως κρίνετε τη σημασία της συνεργασίας των δύο τμημάτων
(Μάρκετίνγκ/Παραγωγή); Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7 Πολύ
σημαντική σημαντική

• Εάν διαθέτετε δέκα μονάδες βαρύτητας, πως θα τις κατανείματε στα 
ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης του τμήματος Μάρκετινγκ;

□ Όγκος πωλήσεων
□ Κέρδη πωλήσεων
□ Ποιότητα πριν και μετά την πώληση
□ Προσέλκυση μεγάλων πελατών
Q Σχεδιασμός νέων προϊόντων

• Σε ποια από τα ακόλουθα θέματα συνεργάζεστε με το τμήμα Παραγωγής και 
σε ποιο βαθμό; Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Σχεδιασμός στόχων περιόδου 
Διαμόρφωση προϋπολογισμών 
Προγράμματα παραγωγής 
Επιλογή αγορών για πώληση 
Σχεδιασμός νέων προϊόντων 
Υπηρεσίες προς τον πελάτη

Καθόλου
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4

Πάρα πολύ 
5 6 7
5 6 7
5 6 7
5 6 7
5 6 7
5 6 7
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• Σε ποιο βαθμό διαθέτετε επαρκείς πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα. Βάλτε
σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Καθόλου Πάρα πολύ
Σχεδιασμός νέων προϊόντων 1 2
Σχεδιασμός παραγωγικής διαδικασίας 1 2
Προγράμματα παραγωγής 1 2
Αποθέματα ετοίμων προϊόντων 1 2
Αποθέματα Α' υλών 1 2
Ημερομηνίες παραδόσεων 1 2
Προϋπολογισμός παραγωγής 1 2
Εκπαίδευση (νέου) προσωπικού 1 2
Τεχνολογίες παραγωγής 1 2
Τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων 1 2

3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4

5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

• Έχετε να διατυπώσετε κάποιες επιπρόσθετες παρατηρήσεις για τη 
συνεργασία των τμημάτων Μάρκετινγκ και Παραγωγής;
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Ερωτηματολόγιο 2.

• Ποια, κατά τη γνώμη σας, αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα - εάν υπάρχουν 
- στη συνεργασία σας με το τμήμα Μάρκετινγκ;

• Με ποια σειρά, ιεραρχείτε, με βάση τη σημαντικότητα, τα ακόλουθα κριτήρια 
επιτυχίας στη συνεργασία σας με το τμήμα Μάρκετινγκ; (1=το πιο σημαντικό, 7=το 
λιγότερο σημαντικό)

Ποικιλία των προϊόντων □
Ημερομηνίες παραδόσεων □
Ανίχνευση των αναγκών της αγοράς □
Συχνότητα μεταξύ των παραγγελιών □
Επικοινωνία μεταξύ των 2 τμημάτων □
Ακρίβεια στο σχεδίασμά πωλήσεων □
Κόστος παραγγελιών □

• Πως αξιολογείτε, την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας σας με το τμήμα 
Μάρκετινγκ; (1=μέτρια, 7=άριστη) Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Μέτρια 12 3 4 5 6 7 Αριστη

• Ποιο, από τα δύο τμήματα (Παραγωγή/Μάρκετινγκ), πιστεύετε ότι επηρεάζει σε 
μεγαλύτερο βαθμό τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησής σας;

Μάρκετινγκ Παραγωγή
□ □

• Πιστεύετε ότι υπάρχει ικανοποιητική ροή της πληροφορίας ανάμεσα στα δύο
τμήματα (Παραγωγή/Μάρκετινγκ); Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Καθόλου 1234567 Απόλυτα
• Με ποιους, κυρίως, τρόπους πραγματοποιείται η επικοινωνία σας με τους
ανθρώπους του τμήματος Μάρκετινγκ; (σημειώστε μέχρι τρία X)
□ Συσκέψεις
□ Τηλεφωνικές συνομιλίες
□ Fax
□ Υπομνήματα/Δναφορές
□ Ατυπες διαπροσωπικές συναντήσεις
□ Αλλο, αναφέρατε....................



110

• Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την γενικότερη απόδοση του 
τμήματος Μάρκετινγκ; Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Μέτρια 1 2 3 4 5 6 7 Απόλυτα

• Πόσο συχνά έρχεστε σε επαφή με πελότες; (σημειώστε μόνο ένα X)

□ Σπάνια
□ 1 φορά το μήνα
□ 1 φορά την εβδομάδα
□ Περισσότερες από 1 φορά την εβδομάδα
□ Κάθε μέρα

• Πως θα χαρακτηρίζατε τους ανθρώπους του τμήματος Μάρκετινγκ, από πλευράς 
συνενόησης; Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Προβληματικοί 12 3 4 5 6 7 Αριστοι

• Πως κρίνετε τη σημασία της συνεργασίας των δύο τμημάτων 
(Παραγωγή/Μάρκετινγκί; Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Καθόλου 1 2 3 4 5 6 7 Πολύ
σημαντική σημαντική

• Εάν διαθέτετε δέκα μονάδες βαρύτητας, πως θα τις κατανείματε στα ακόλουθα 
κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης του τμήματος Παραγωγής;
□ Όγκος παραγωγής
ϋ Κέρδη πωλήσεων
□ Ποιότητα πριν και μετά την πώληση
ϋ Χρόνοι παραγωγικής διαδικασίας
□ Ποιότητα προϊόντων

• Σε ποια από τα ακόλουθα θέματα συνεργάζεστε με το τμήμα Μάρκετινγκ και σε 
ποιο βαθμό; Βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Σχεδιασμός στόχων περιόδου 
Διαμόρφωση προϋπολογισμών 
Προγράμματα παραγωγής 
Επιλογή αγορών για πώληση 
Σχεδιασμός νέων προϊόντων 
Υπηρεσίες προς τον πελάτη

Καθόλου 
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5

Πάρα πολύ 
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7

• Σε ποιο βαθμό διαθέτετε επαρκείς πληροφορίες 
σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό.

Καθόλου
Σχεδιασμός νέων προϊόντων 1 2
Σχεδιασμός παραγωγικής διαδικασίας 1 2
Προγράμματα παραγωγής 1 2
Αποθέματα ετοίμων προϊόντων 1 2

για τα ακόλουθα θέματα. Βάλτε 

Πάρα πολύ
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
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Αποθέματα A' υλών 
Ημερομηνίες παραδόσεων 
Προϋπολογισμός παραγωγής 
Εκπαίδευση (νέου) προσωπικού 
Τεχνολογίες παραγωγής 
Τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων

12 3 4 5 
12 3 4 5 
12 3 4 5 
12 3 4 5 
12 3 4 5 
1 2 3 4 5

6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7

• Έχετε να διατυπώσετε κάποιες επιπρόσθετες παρατηρήσεις για τη συνεργασία 
των τμημάτων Παραγωγής και Μάρκετινγκ;
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