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Συμπεράσματα/Επίλογος

Αν και η συνύπαρξη των λειτουργιών

του μάρκετινγκ και της παραγωγής

αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο

επιτυχίας σε έναν οργανισμό, στην

πράξη παρατηρείται μια συνεχή

σύγκρουση μεταξύ τους σε βαθμό στον

οποίο ο Shapiro (1977) έθεσε το

ερώτημα κατά πόσο είναι εφικτό να

συνυπάρξουν σε αρμονία. Η παρούσα

σπουδαστική εργασία, υπό το πρίσμα

της επακόλουθης ραγδαίας ανάπτυξης

της τεχνολογίας, της

παγκοσμιοποίησης των αγορών και

των συνεχώς αυξανόμενων

απαιτήσεων των καταναλωτών, που

κάθε άλλο παρά βοηθούν την αρμονική

συνύπαρξη, θέτει ένα πιο επίκαιρο και

εύστοχο ερώτημα: “θα ήταν βιώσιμος

ένας οργανισμός στον οποίο το

μάρκετινγκ και η παραγωγή δεν

συνυπάρχουν αρμονικά?”

Εξετάζουμε στη πάροδο του χρόνου τις

παραδοσιακές θεωρίες και τα μοντέλα

που περιγράφουν τη φύση της

διεπαφής Μ-Ο, τις λογικές και τις

διαδικασίες γύρω από τη λήψη

αποφάσεων που επιτρέπουν την εν

μέρη αρμονική συνύπαρξη των δύο

λειτουργιών, τη λογικής της

ολοκλήρωσης ανάμεσα στις δύο

λειτουργίες, τα εμπειρικά στοιχεία που

αποδεικνύουν τη σημασία της,

πραγματοποιούμε μια σύντομη

ανασκόπηση των σημαντικότερων

παλιότερων και πρόσφατων μελετών

και ενδελεχή ανάλυση πέντε εκ των πιο

νέων και με σημαντική επίδραση εξ’

αυτών. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα

ότι η συνύπαρξη μεταξύ των

λειτουργιών αποτελεί έναν δύσκολο

αλλά εφικτό στόχο, τόσο σε θεωρητικό

όσο και πρακτικό επίπεδο και

προτείνουμε τρόπους για την εφαρμογή

της.

Μελέτη της αλληλεπίδρασης και της διαχείρισης

των συγκρούσεων μεταξύ των λειτουργιών της

παραγωγής και του μάρκετινγκ, με στόχο την

αρμονική συνύπαρξή τους σε θεωρητικό και

πρακτικό επίπεδο.

Εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση της

διεπαφής σε δύο μέρη: α) παραδοσιακή θεωρία

και μοντέλα διεπαφής και β) λογική

ολοκλήρωσης.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της έρευνας της διεπαφής μάρκετινγκ-παραγωγής, με την ανάπτυξη ενός πλήθους 

θεωρητικών μελετών, αναλυτικών μοντέλων και εμπειρικών μελετών. Μέσω της μελέτης και σύνθεσης αυτών, αποδεικνύουμε ότι η συνύπαρξη μεταξύ των 

λειτουργιών και διαχείριση των αναμεταξύ τους συγκρούσεων αποτελεί έναν δύσκολο αλλά εφικτό στόχο, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο.

Επισημαίνουμε ότι το κυριότερο εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ερευνητικού τομέα της μελέτης της διεπαφής Μ-Ο αποτελεί κατά κύριο λόγω ο μέχρι τώρα 

κατακερματισμένος τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η μελέτη της διεπαφής από διαφορετικούς κλάδους (διοίκηση παραγωγής, μάρκετινγκ, στρατηγική διοίκηση). 

Θεωρούμε ότι ο μοναδικός τρόπος να καλυφθούν τα διάφορα ερευνητικά κενά και να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στον τομέα αποτελεί η σύσταση διακλαδικών 

ερευνητικών ομάδων,  ώστε μέσω της σύνθεσης να εξελιχθούν οι μέχρι τώρα κατακερματισμένες έρευνες και γνώση που προϋπάρχουν σε κάθε τομέα, σε κοινές και 

αναβαθμισμένες θεωρίες, μοντέλα και μεθόδους.
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ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μέρος Πρώτο:

Παρουσιάζονται οι αρχικές επικρατούσες

παραδοσιακές θεωρίες γύρω από τη μελέτη

της διεπαφής καλύπτοντας όλο το φάσμα

επιπέδων από το στρατηγικό μέχρι το

επιχειρησιακό επίπεδο.

Μελετάται η δομή της διεπαφής και της

διαδικασίας του προγραμματισμού των

αποφάσεων ανάμεσα στις δύο λειτουργίες.

Εξετάζονται και αξιολογούνται οι διαφορετικές

λογικές και διαδικασίες προγραμματισμού των

αποφάσεων: παραδοσιακές, συντονισμένες

και συνεργατικές.

Εξετάζονται τα βασικά ποσοτικά μοντέλα της

διεπαφής μάρκετινγκ-παραγωγής τα οποία

περιλαμβάνουν:

Μοντέλα Επιλογής Πελατολογίου

Μοντέλα Εγγυημένου Επιπέδου 

Εξυπηρέτησης Πελατών

Μοντέλα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων και 

Δικτύου Πωλήσεων

Μοντέλα Διεύρυνσης Εύρους Γκάμας 

Προϊόντων

Μοντέλα από Κοινού Τιμολόγησης και 

Προγραμματισμού της Παραγωγής

Μοντέλα Πελατών που παρουσιάζουν 

Στρατηγική Καταναλωτική Συμπεριφορά

Μέρος Δεύτερο:

Μελέτη της ανερχόμενης τάσης ολοκλήρωσης

ανάμεσα στις λειτουργίες του μάρκετινγκ και

της παραγωγής.

Εξέταση των εμπειρικών στοιχείων τα οποία

αποδεικνύουν τη σημασία της ολοκλήρωσης

Αριθμητικές κλίμακες ποσοτικοποίησης του

βαθμού ολοκλήρωσης.

Εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση από

την απαρχή του φαινομένου μέχρι και το

σήμερα σε δύο περιόδους:

α) πρώιμη χρονική περίοδο που καλύπτει το

διάστημα 1972-1999.

β) τελευταίες εξελίξεις στην ολοκλήρωση του

Μ-Ο την περίοδο 2000-σήμερα.

Σχήμα 3: Δίκτυο Αναφορών των πρόσφατων μελετών της ολοκλήρωσης της διεπαφής Μ-Ο

Σχήμα 1: Κλασσική Μορφή Διεπαφής Μάρκετινγκ-Παραγωγής

Σχήμα 2: Συντονισμένη/Συνεργατική Διεπαφή Μάρκετινγκ-Παραγωγής

Η σύγκρουση που προκύπτει ανάμεσα στις

λειτουργίες μάρκετινγκ και παραγωγής η οποία

οφείλεται εν μέρη στους εγγενείς ρόλους και

ευθύνες της κάθε λειτουργίας. Από τη μία η

λειτουργία του μάρκετινγκ διαθέτει μια εγγενή

ευελιξία και μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα

και γρήγορα στις αλλαγές και επιταγές της

αγοράς, ενώ αντίθετα η λειτουργία της

παραγωγής συνδέεται με μια μεγαλύτερη

αδράνεια καθώς οι αλλαγές στις γραμμές και

διεργασίες της παραγωγής αποτελούν μια

πολύπλοκη και κοστοβόρα διαδικασία.

Ιδεατή κατάσταση για την Παραγωγή: η

παραγωγή μιας περιορισμένου εύρους γκάμας

προϊόντων σε σταθερές και μεγάλης κλίμακας

ποσότητες, προϊόντα τα οποία είναι όσο το

δυνατόν πιο απλά στην παραγωγή, σπάνιες ή

και καθόλου αλλαγές στο σχεδιασμό των ήδη

υπαρχόντων προϊόντων και χαμηλά επίπεδα

ποιοτικού ελέγχου.

Απαιτήσεις Μάρκετινγκ: μικρής κλίμακας

παραγωγή πλήθους διαφορετικών προϊόντων,

συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων ή

παραλλαγών των ήδη υπαρχόντων με συχνές

αλλαγές στο σχεδιασμό, δυνατότητα για

εξατομικευμένη παραγωγή, αυστηρότατο

ποιοτικό έλεγχο και ύπαρξη ενός υψηλού

επιπέδου αποθεμάτων κατά μήκος ολόκληρης

της γκάμας προϊόντων.
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