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Εισαγωγή - Δομή

Οι πελάτες γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί και πιο ενημερωμένοι. Απαιτούν νέα 

προϊόντα και χαρακτηριστικά τα οποία προέρχονται από την τεχνολογική πρόοδο και 

την καινοτομία. Επίπεδα ποιότητας που θεωρούνταν εξαιρετικά πριν λίγο καιρό, 

πλέον αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση για να σταθούν στην αγορά. Σε πολλούς 

κλάδους της βιομηχανίας το υφιστάμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να 

διασφαλιστεί μόνο με συνεχείς βελτιώσεις στην ποιότητα. Σαν αποτέλεσμα των 

απαιτήσεων των πελατών, έχει αυξηθεί δραματικά η ποικιλία των προσφερόμενων 

προϊόντων. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι η 

ανταγωνιστικότητά τους και στην πραγματικότητα η επιβίωσή τους καθορίζεται από 

την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ανάπτυξης προϊόντων 

που εφαρμόζουν.

Μεγάλο μέρος αυτών των αλλαγών οφείλεται στην επανάσταση των ιαπωνικών 

προϊόντων. Η ταχύτατη εισαγωγή νέων προϊόντων μαζί με τους μικρότερους χρόνους 

ζωής τους αύξησε την αβεβαιότητα για πολλές επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές δεν 

ήταν προετοιμασμένες με την κατάλληλη υποδομή για να αντιμετωπίσουν την 

πραγματικότητα του νέου ανταγωνισμού επειδή ήταν πολύ γραφειοκρατικές με 

λειτουργικές δομές που εμπόδιζαν την ελεύθερη ροή των πληροφοριών [Liker 1996]. 

Οι επιχειρήσεις χωρίς να μπορούν να προσαρμόσουν τον οργανωσιακό τους 

σχεδίασμά είδαν τα μερίδια αγοράς τους να μειώνονται και την υπεροχή τους να 

εξαφανίζεται.

Η σημασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων για την επιβίωση μιας επιχείρησης είναι 

σε όλους γνωστή. Αντιμέτωπες με την αυξανόμενη ρευστότητα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από μικρότερους κύκλους ζωής προϊόντων, 

υψηλότερο τοπικό και διεθνή ανταγωνισμό, ώριμες βιομηχανίες και επίπεδες αγορές 

και ταχύτατους ρυθμούς τεχνολογικής εξέλιξης, πολλές εταιρίες βρίσκονται σε τέτοια 

θέση ώστε η ανάπτυξη νέων προϊόντων δεν είναι πλέον στρατηγική επιλογή αλλά 

αναγκαιότητα. Συνεπώς, τόσο οι managers όσο και οι ακαδημαϊκοί έχουν 

επικεντρωθεί στο θέμα της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης της 

διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων.

Η ανάπτυξη προϊόντων βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις αλλαγές της 

αγοράς. Νέα προϊόντα, βελτιωμένα προϊόντα, επεκτάσεις και ενισχύσεις προϊόντων 

όλα μαζί ενδυναμώνουν μία επιχείρηση στη διατήρηση μιας συνεχούς ροής
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προϊόντων στην αγορά ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών. Η ανάπτυξη 

προϊόντων είναι μία από τις επτά φάσεις που γενικά χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο Johne (1984) περιγράφει τις φάσεις 

1-4 , - Αναζήτηση των αρχών. Διαχωρισμός των αρχών, Δοκιμή των αρχών και 

Επιχειρηματική ανάλυση - ως αρχικές φάσεις. Η πέμπτη φάση είναι η Ανάπτυξη 

Προϊόντων που απαρτίζει τις φάσεις εφαρμογής συνδυασμένη με την Δοκιμή του 

προϊόντος και την Εμπορευματικοποίηση [Page 1993],

Η φάση της Ανάπτυξης Προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία 

εταιριών που κατασκευάζουν ώριμα πολύπλοκα προϊόντα (π.χ. αυτοκίνητα, 

ηλεκτρικές συσκευές κλπ.). Τέτοια προϊόντα απαιτούν προσεκτική θεώρηση των 

διαφορετικών τεχνολογιών κατά την ανάπτυξη του προϊόντος έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανάπτυξη του 

προϊόντος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και το κόστος των πολύπλοκων 

προϊόντων και έχει την μεγαλύτερη επίδραση στο χρόνο εισαγωγής ενός νέου 

προϊόντος.

Το κόστος, η ποιότητα και ο χρόνος μαζί καθορίζουν την επιτυχία των νέων 

προϊόντων. Συνεπώς, οι υπεύθυνοι της ανάπτυξης προϊόντων πιέζονται για την 

εισαγωγή βελτιώσεων. Η βελτιστοποίηση του τμήματος Ανάπτυξης Προϊόντων με 

εργαλεία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, όπως ο σχεδιασμός με τη βοήθεια 

υπολογιστών (CAD), δε μπορεί να οδηγήσει από μόνη της στην επιθυμητή βελτίωση. 

Θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η επίδραση της ανάπτυξης προϊόντων σε 

δραστηριότητες όπως η παραγωγή, οι πωλήσεις, το service, και η εξάλειψη του 

προϊόντος. Αν δεν εξεταστεί προσεκτικά αυτή η επίδραση, τότε ο αριθμός των 

αλλαγών που θα απαιτούνται στο τέλος της φάσης της ανάπτυξης προϊόντων θα είναι 

πολύ μεγάλος. Οι αλλαγές αυτές όχι μόνο καθυστερούν την ημέρα εισαγωγής του 

νέου προϊόντος στην αγορά, αλλά αυξάνουν επίσης το κόστος και μειώνουν την 

ποιότητά του.

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης πολύπλοκων προϊόντων θα πρέπει να επιλυθούν αρκετά 

θέματα :

• Τα πολύπλοκα προϊόντα απαιτούν πολλούς κανόνες μηχανικής για τον 

σχεδίασμά, π.χ. ανάπτυξη λογισμικού, μηχανολογική και ηλεκτρολογική 

μηχανική.
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• Οι ακόλουθες διαδικασίες του σχεδιασμού όπως η παραγωγή, οι πωλήσεις, το 

service και η εξάλειψη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή 

πολλών μηχανολογικών αλλαγών στο τέλος της φάσης ανάπτυξης προϊόντων.

• Θα πρέπει να γίνει αποτελεσματική διοίκηση του κόστους, του χρόνου και της 

ποιότητας ώστε να γίνει αποτελεσματική εμπορευματικοποίηση ενός νέου 

προϊόντος.

•

Ο τρόπος που οι περισσότερες εταιρίες αντιμετωπίζουν τα παραπάνω θέματα δεν 

είναι καθαρός. Οι υπεύθυνοι της ανάπτυξης προϊόντων αντιμετωπίζουν τα παρακάτω 

ερωτήματα :

• Πώς μπορεί να αποκαλυφθεί ποιες θα είναι οι πρακτικές ανάπτυξης προϊόντων 

που θα χρησιμοποιηθούν ;

• Ποιες βελτιώσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να βελτιωθούν αυτές οι 

πρακτικές ;

• Πως μπορούν να παρακολουθηθούν τα αποτελέσματα αυτών των βελτιώσεων ;

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των σύγχρονων πρακτικών που 

χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδίασμά και την 

ανάπτυξη προϊόντων με βάση τη βιβλιογραφία. Για να ερευνηθεί η κατάσταση της 

ανάπτυξης προϊόντων στην Ελλάδα επιλέχθηκε ένας πολύ δυναμικός βιομηχανικός 

κλάδος, των πλαστικών, και έγινε αποστολή ερωτηματολογίων στις κυριότερες 

επιχειρήσεις του κλάδου. Πρώτα, παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για τη 

διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Στη συνέχεια δίνονται συνοπτικά οι αποφάσεις οι 

οποίες πρέπει να ληφθούν στα προγράμματα ανάπτυξης προϊόντων και οι κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας τους. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η παρούσα 

κατάσταση στο χώρο της ανάπτυξης προϊόντων και διάφορα μοντέλα τα οποία έχουν 

αναπτυχθεί για την περιγραφή της.

Μετά δίνονται αναλυτικά μία σειρά από σύγχρονες αποδοτικές πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς για την ανάπτυξη προϊόντων. Η παράλληλη μηχανική ως 

μία από τις σημαντικότερες και πιο απαραίτητες πρακτικές αναπτύσσεται 

διεξοδικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. Μετά γίνεται μία εστίαση στη χρήση και στην 

ανάπτυξη των εργαλείων για την ανάπτυξη προϊόντων και δίνονται οι παράγοντες που 

μπορεί να οδηγήσουν σε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια
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παρουσιάζονταν κάποια παραδείγματα μεγάλων εταιριών που βελτίωσαν τα 

αποτελέσματά τους μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων και οι προκλήσεις 

και τα θέματα που θα απασχολήσουν την ανάπτυξη προϊόντων τα επόμενα χρόνια. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας για την ανάπτυξη προϊόντων 

στις βιομηχανίες πλαστικών και γίνεται μία προσπάθεια να βρεθεί κατά πόσο ο 

κλάδος αυτός χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνικές και τι αποτελέσματα έχει η χρήση 

τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1. Ορισμοί και οροθέτηση της ανάπτυξης προϊόντων

Η διαδικασία της ανάπτυξης προϊόντων έχει πολλούς ορισμούς στη βιβλιογραφία. 

Πολλοί ερευνητές έχουν τονίσει ότι η ορολογία της ανάπτυξης προϊόντων είναι 

δύσκολο να καθοριστεί επακριβώς. Γενικά ο όρος «ανάπτυξη προϊόντος» 

χρησιμοποιείται εξίσου για τον σχεδίασμά (design) αλλά και τον μηχανικό σχεδίασμά 

(engineering design). Οι Finkelstein και Finkelstein (1983) ορίζουν τον σχεδίασμά 

προϊόντων ως :

“... μία σειρά από στάδια που ξεκινούν από την αντίληψη μιας ανάγκης και 

τελειώνουν σε μία τελική περιγραφή μίας συγκεκριμένης διαμόρφωσης σχεδίου. 

Κάθε στάδιο είναι από μόνο του μία διαδικασία σχεδιασμού και μία επαναληπτική 

σειρά από επιμέρους βήματα.”

To English Department of Scientific and Industrial Research παρουσίασε έναν 

περιεκτικό ορισμό για τον μηχανικό σχεδίασμά :

“... η χρήση επιστημονικών κανόνων, τεχνικών πληροφοριών και φαντασίας στον 

ορισμό μιας μηχανικής δομής, μηχανής ή συστήματος για την εκτέλεση 

προκαθορισμένων λειτουργιών με τη μέγιστη οικονομία και αποδοτικότητα.”

Οι ορισμοί αυτοί συχνά αναφέρονται αλλά δεν αποδίδουν την εμπορική σημασία της 

ανάπτυξης νέων προϊόντων. Ο ορισμός του Wallace (1990) για τον μηχανικό 

σχεδίασμά λαμβάνει υπόψη του αυτά τα θέματα :

“ Μηχανικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας ή μιας ανάγκης 

της αγοράς σε λεπτομερή πληροφορία από την οποία μπορεί να παραχθεί ένα προϊόν 

ή ένα σύστημα.”

Οι ορισμοί αυτοί δε λαμβάνουν υπόψη όμως την επίδραση της ανάπτυξης προϊόντων 

σε ακολουθούμενες δραστηριότητες του κύκλου ζωής. Ο αριθμός των λύσεων που 

παρέχει η ανάπτυξη προϊόντων είναι ωστόσο περιορισμένος από αυτές τις διαδικασίες 

του κύκλου ζωής. Ο ορισμός που μπορεί να αποδοθεί για την ανάπτυξη προϊόντων
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βασίζεται στους παραπάνω ορισμούς αλλά επίσης περιλαμβάνει και τους 

περιορισμούς που υπάρχουν :

Η ανάπτυξη προϊόντων είναι μία σειρά από διαδικασίες σχεδιασμού που μετατρέπει 

γενικά καθορισμένες ανάγκες της αγοράς ή ιδέες σε λεπτομερείς πληροφορίες για 

ικανοποιητικά προϊόντα, μέσω της εφαρμογής επιστημονικών, τεχνικών και 

δημιουργικών κανόνων και με τη γνώση των απαιτήσεων που έχουν οριστεί από την 

επίτευξη των διαδικασιών του κύκλου ζωής.

1.2. Θεωρητική ανάπτυξη

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.1, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις πλευρές στην 

ακαδημαϊκή έρευνα με τις οποίες εξετάζεται η ανάπτυξη προϊόντων : το μάρκετινγκ, 

οι οργανισμοί, ο μηχανολογικός σχεδιασμός και η διοίκηση λειτουργιών. Στην 

εργασία αυτή η έρευνα θα επικεντρωθεί στη μελέτη της διαδικασίας ανάπτυξης 

προϊόντων από την πλευρά της διοίκησης λειτουργιών. Επίσης, στο σχήμα 1.1. 

δίνεται σχηματικά η ανάπτυξη προϊόντων και οι παράγοντες γύρω της που 

συμβάλλουν σε αυτή και σχετίζονται με τα αποτελέσματά της.

Σχήμα 1.1. Παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.
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Πίνακαςΐ.1. Πλευρές της ακαδημαϊκής έρευνας στον τομέα της ανάπτυξης

προϊόντων [Krishnan 2001].

Μάρκετινγκ Οργανισμοί
Μηχανολογικός

σχεδιασμός

Διοίκηση

λειτουργιών

Προϊόν
Το προϊόν είναι 

ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών

Το προϊόν είναι 

ένα τεχνούργημα 

σαν αποτέλεσμα 

μιας διαδικασίας 

μέσα στον 

οργανισμό

Το προϊόν είναι μία 

πολύπλοκη 

συναρμολόγηση από 

αλληλεπιδρώντα 

συστατικά

Το προϊόν είναι 

μία σειρά από 

βήματα ανάπτυξης 

και διαδικασιών 

παραγωγής

Τυπικά μέτρα 

απόδοσης

Ταίριασμα με την 

αγορά

Μερίδιο αγοράς 

Χρησιμότητα στον 

πελάτη

Η επιτυχία του 

project

Μορφή και λειτουργία 

Τεχνική απόδοση 

Καινοτομία

Αποδοτικότητα 

Συνολικό κόστος 

Επίπεδο service 

Αξιοποίηση της 

δυναμικότητας

Κυρίαρχο

αντιπροσω

πευτικό

παράδειγμα

Χρησιμότητα στον 

πελάτη σαν μία 

συνάρτηση των 

χαρακτηριστικών 

του προϊόντος

Δεν υπάρχει

κυρίαρχο

παράδειγμα.

Κάποιες φορές

χρησιμοποιείται

το οργανωσιακό

δίκτυο

Γεωμετρικά μοντέλα 

Παραμετρικά μοντέλα 

τεχνικής απόδοσης

Διάγραμμα ροής 

της διαδικασίας 

Παραμετρικά 

μοντέλα της 

απόδοσης της 

διαδικασίας

Παραδείγματα

μεταβλητών

απόφασης

Επίπεδα

χαρακτηριστικών 

του προϊόντος, 

τιμή

Δομή της ομάδας 

για την ανάπτυξη 

του προϊόντος, 

κίνητρα

Μέγεθος, σχήμα, 

διαμόρφωση, 

λειτουργία, διαστάσεις 

του προϊόντος

Σειρά και 

πρόγραμμα της 

διαδικασίας 

ανάπτυξης 

Σημείο

διαφοροποίησης 

στη διαδικασία

Κρίσιμοι

παράγοντες

επιτυχίας

Τοποθέτηση του 

προϊόντος στην 

αγορά και 

τιμολόγηση 

Συλλογή και 

ικανοποίηση των 

αναγκών του 

πελάτη

Ευθυγράμμιση 

του οργανισμού 

Χαρακτηριστικά 

της ομάδας

Δημιουργική αρχή και 

διαμόρφωση 

Βελτιστοποίηση 

απόδοσης

Επιλογή υλικών 

και προμηθευτών 

Σχεδιασμός της 

σειράς παραγωγής 

Project 

Management
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1.3. Μεθοδολογία σχεδιασμού προϊόντων

Η μεθοδολογία του σχεδιασμού προϊόντων παρέχει μία πολύ καλή εικόνα για τον 

τρόπο με τον οποίο η πραγματοποιείται η ανάπτυξη προϊόντων. Υπάρχουν τρία 

βασικά μοντέλα σχεδιασμού (www.tm.tue.nl/race/race2) :

1. Περιγραφικά μοντέλα που απλώς δίνουν την εικόνα της σειράς των 

δραστηριοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων στην ανάπτυξη προϊόντων σε 

όρους βασικών μηχανισμών.

2. Καθορισμένα μοντέλα που χαρακτηρίζουν ένα ορισμένο σύνολο δραστηριοτήτων 

της ανάπτυξης προϊόντων σε μία κατάλληλη μορφή.

3. Μοντέλα διοίκησης που επικεντρώνονται στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της 

ανάπτυξης προϊόντων.

1.3.1. Περιγραφικά μοντέλα

Η βάση για τα περιγραφικά μοντέλα είναι διάφορες περιπτωσιακές μελέτες για το πώς 

πραγματοποιείται η ανάπτυξη προϊόντων. Παρουσιάζονται διαδικασίες, στρατηγικές 

και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούνται από τους σχεδιαστές. Οι 

πέντε μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται γενικά είναι:

1. Η διατύπωση του προβλήματος : Η διαδικασία του καθορισμού των στόχων του 

σχεδιασμού σε όρους μίας πολύ καλά διατυπωμένης έκθεσης του προβλήματος, 

μίας λίστας πιθανών λύσεων, καθώς και κριτηρίων για την αξιολόγηση αυτών των 

λύσεων.

2. Η ανάλυση του προβλήματος : Η διαδικασία διάσπασης του προβλήματος σε 

μικρότερα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπισθούν χωριστά για τη μείωση 

της πολυπλοκότητας του προβλήματος.

3. Αναζήτηση λύσης και έρευνα : Η διαδικασία διατύπωσης πιθανών λύσεων για ένα 

σχεδιαστικό πρόβλημα ερευνώντας διάφορες περιοχές λύσεων και επιλέγοντας 

κανόνες από αυτές τις περιοχές.

4. Αξιολόγηση των λύσεων και επιλογή : Η διαδικασία αξιολόγησης των 

επιλεγόμενων λύσεων με βάση τα κριτήρια του βήματος 1 και η επιλογή της 

λύσης που ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τα κριτήρια αυτά.

http://www.tm.tue.nl/race/race2
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5. Σύνθεση της λύσης : Η διαδικασία σύνθεσης των λύσεων για τα υποπροβλήματα 

έτσι ώστε να ελεγχθεί αν οι επιλεγόμενες λύσεις ικανοποιούν τους αρχικούς 

στόχους σχεδιασμού.

Μετά από τα βασικά αυτά βήματα, το μοντέλο της διαδικασίας σχεδιασμού του 

French (1985) χρησιμοποιείται συχνά για την περιγραφή των τυπικών 

δραστηριοτήτων του συμβατικού σχεδιασμού. Το μοντέλο αυτό δίνεται στο 

παρακάτω σχήμα :

Feedback

Σχήμα 1.2. Το περιγραφικό μοντέλο διαδικασίας σχεδιασμού του French

1.3.2. Καθορισμένα μοντέλα

Τα καθορισμένα μοντέλα επικεντρώνονται κυρίως σε διαδικασίες και στρατηγικές για 

την εκτέλεση της διαδικασίας σχεδιασμού.

Η German Society of Engineers (VDI) έχει αναπτύξει μία πρότυπη διαδικασία 

σχεδιασμού βασισμένη σε μία περιεκτική ανασκόπηση. Αυτή η πρότυπη διαδικασία 

περιλαμβάνει επτά φάσεις για το σχεδίασμά ενός απλού προϊόντος :

1. Αποσαφήνιση της εργασίας : η διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις 

απαιτήσεις και τους περιορισμούς του project με τελική κατάληξη τον καθορισμό 

των προδιαγραφών.

2. Καθορισμός των λειτουργιών και των δομών τους : η διαδικασία καθορισμού μίας 

δομής των λειτουργιών, αναζήτησης των κανόνων για την επίλυση και τέλος 

σχεδίαση των λειτουργιών με βάση αυτούς τους κανόνες.

3. Αναζήτηση των βασικών αρχών των λύσεων και των συνδυασμών τους : η 

διαδικασία προσδιορισμού των κατάλληλων αρχών λειτουργίας και της επιλογής 

αυτών που δίνουν τη βέλτιστη λύση.

4. Διαίρεση σε πραγματοποιήσιμες υπομονάδες : η διαδικασία διαίρεσης των αρχών 

της λύσης σε φυσικές υπομονάδες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους οδηγώντας 

στη δομή των υπομονάδων.
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5. Ανάπτυξη των διατάξεων και των υπομονάδων -κλειδιά : η διαδικασία 

εφαρμογής των αρχών της λύσης ξεκινώντας από τις υπομονάδες - κλειδιά και 

οδηγώντας σε προκαταρκτικές διατάξεις

6. Ολοκλήρωση της συνολικής διάταξης : η διαδικασία της ολοκλήρωσης όλων των 

διατάξεων με προσοχή στη δομή του συνολικού προϊόντος, οδηγώντας έτσι στην 

τελική διάταξη.

7. Προετοιμασία για την παραγωγή και οδηγίες λειτουργίας : η διαδικασία 

ολοκλήρωσης των οδηγιών για τις υπομονάδες, έτσι ώστε να τεθούν οι 

περιορισμοί της παραγωγής οι οποίοι οδηγούν τελικά στην περιγραφή του 

προϊόντος.

1.3.3. Μοντέλα Διοίκησης

Τα μοντέλα διοίκησης παρέχουν σημεία εστίασης για τους διευθυντές της ανάπτυξης

προϊόντων.

Οι Ulrich και Eppinger (1995) τονίζουν ιδιαίτερα τον ρόλο της διοίκησης στην

εκτέλεση ενός project για την ανάπτυξη προϊόντων. Έτσι, παρουσίασαν τέσσερις

βασικούς ρόλους :

1. Η κατανόηση και η αναπαράσταση των εργασιών : οι εργασίες είναι 

αλληλοεξαρτώμενες. Αυτές οι αλληλεξαρτήσεις ορίζουν αν οι εργασίες γίνονται 

σε σειρά, παράλληλα ή επαναληπτικά. Για την αναπαράσταση των εξαρτήσεων 

και της χρονικής διάρκειας χρησιμοποιούνται ο πίνακας δομής σχεδίασης (Design 

Structure Matrix), τα διαγράμματα GANTT και τα διαγράμματα PERT.

2. Ο βασικός σχεδιασμός του project : το βασικό σχέδιο αποτελείται από μία λίστα 

των εργασιών, το πρόγραμμα του project, την στελέχωση της ομάδας εργασίας, 

τις απαιτήσεις από την επιχείρηση, τον προϋπολογισμό του project και την 

αποτίμηση του κινδύνου του project.

3. Η εκτέλεση του project : κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, η διοίκηση συντονίζει 

τις εργασίες, αποτιμά την πρόοδο του έργου και αναλαμβάνει διορθωτικές 

κινήσεις.

4. Αξιολόγηση μετά το τέλος του project : μετά την ολοκλήρωση του project, 

πραγματοποιούνται ανοικτές συζητήσεις για την αποτίμηση των δυνάμεων και 

των αδυναμιών ώστε να διευκολυνθεί η προσωπική αλλά και η συνολική 

βελτίωση.
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Οι Ulrich και Eppinger (1995) επίσης προτείνουν στους διευθυντές της ανάπτυξης 

προϊόντων να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε παράγοντες που μπορούν να επιταχύνουν 

ένα project. Κάθε project μπορεί να ωφεληθεί από μία γρήγορη εκκίνηση, την 

διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών κλπ. και η διοίκηση θα πρέπει να προσέξει 

αυτά τα θέματα. Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες που βρίσκονται στο κρίσιμο 

μονοπάτι θα πρέπει να έχουν αυξημένη προσοχή από τη διοίκηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1. Αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων μέσα 

σε ένα project

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την ανάπτυξη των προϊόντων χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, αυτές που σχετίζονται με ένα project ανάπτυξης προϊόντος και αυτές που 

λαμβάνει η επιχείρηση σε οργανωσιακό επίπεδο και για το σχεδίασμά των 

προγραμμάτων ανάπτυξης [Hultink 1997],Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα 

συγκεκριμένο project επίσης χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες : την ανάπτυξη της 

ιδέας και των γενικών αρχών, τον σχεδίασμά της αλυσίδας προμηθειών, το σχεδίασμά 

του προϊόντος και την έναρξη της παραγωγής με τη διάθεση στην αγορά. Οι πίνακες 

2.1 και 2.2 παρουσιάζουν συνοπτικά τις αποφάσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

προϊόντων και έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία [Krishnan 2001].

Πίνακας 2.1. Αποφάσεις σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης προϊόντων που έχουν 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία [Krishnan 2001].

Στάδιο Απόφαση

Ανάπτυξη της αρχής

Ποιοι είναι οι στόχοι των χαρακτηριστικών του προϊόντος 
συμπεριλαμβανομένης της τιμής;

Ποια είναι η κεντρική αρχή του προϊόντος;
Ποια είναι η αρχιτεκτονική του προϊόντος;

Ποιες παραλλαγές του προϊόντος θα προσφερθούν;
Ποια συστατικά θα μοιραστούν και σε ποιες παραλλαγές 

του προϊόντος;
Ποια θα είναι η συνολική φυσική μορφή και ο 

βιομηχανικός σχεδιασμός του προϊόντος;
Σχεόιασμός της 

αλυσίδας προμηθειών
Ποια συστατικά θα σχεδιαστούν και ποια θα επιλεχθούν; 

Ποιος θα σχεδιάσει τα συστατικά αυτά;
Ποιοι θα κάνουν την παραγωγή των συστατικών και ποιοι 

τη συναρμολόγηση του προϊόντος;
Ποια είναι η διαμόρφωση της φυσικής αλυσίδας 

προμηθειών;
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Τι τύποι διαδικασιών θα χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή του προϊόντος; Ποιος θα σχεδιάσει και θα 

προμηθεύσει την απαραίτητη τεχνολογία της διαδικασίας 
και τον εξοπλισμό;

Σχεδιασμός του 
προϊόντος

Ποια είναι η αξία των παραμέτρων-κλειδιά στον 
σχεδίασμά;

Ποιος είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός των συστατικών 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής υλικών και 

διαδικασίας;
Έλεγχος απόδοσης 

και αξιολόγηση
Ποιο είναι το σχέδιο για το πρωτότυπο; Τι τεχνολογίες θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του πρωτότυπου;
Έναρξη παραγωγής 

και είσοδος στην 
αγορά

Ποιο είναι το σχέδιο για τον έλεγχο της αγοράς και την 
είσοδο του προϊόντος σε αυτή;

Ποιο είναι το σχέδιο για την έναρξη της παραγωγής;

2.1.1. Ανάπτυξη της αρχής

Οι αποφάσεις για την ανάπτυξη των γενικών αρχών ορίζουν όχι μόνο τις 

προδιαγραφές του προϊόντος και τη φυσική του διαμόρφωση, αλλά επίσης και τις 

πρόσθετες παροχές όπως οι εγγυήσεις και το service μετά τις πωλήσεις. Οι πέντε 

βασικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι ο στόχος των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος, η γενική αρχή του προϊόντος, οι ποικιλίες που θα προσφέρονται, η 

αρχιτεκτονική του και η φυσική μορφή και ο βιομηχανικός σχεδιασμός του. Μία 

χρήσιμη αναπαράσταση ενός προϊόντος είναι μία μήτρα χαρακτηριστικών (π.χ. τιμή, 

αξιοπιστία, επιδόσεις, κλπ.). Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να αναφέρονται τόσο 

στις ανάγκες του πελάτη (χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις πελάτη) όσο και στις 

προδιαγραφές του προϊόντος (μηχανολογικά χαρακτηριστικά ή μέτρα τεχνικής 

απόδοσης).

Τα χαρακτηριστικά αποτελούν μία αφηρημένη έννοια του προϊόντος. Η ανάπτυξη της 

αρχής περιλαμβάνει επίσης την ενσωμάτωση αυτών των χαρακτηριστικών σε 

κάποιου είδους τεχνολογική προσέγγιση, η οποία συνήθως λέγεται κεντρική αρχή του 

προϊόντος (core product concept). Η απόφαση για το ποια τεχνολογική προσέγγιση θα 

χρησιμοποιηθεί υποστηρίζεται από δύο πιο εστιασμένες δραστηριότητες : την γένεση 

των αρχών και την επιλογή της αρχής. Έχει υποστηριχθεί [Srinivasan 1997] ότι με τις 

νέες συνθήκες ανάπτυξης προϊόντων (π.χ. μειωμένο κόστος πρωτοτύπων, πιο ισχυρά 

εργαλεία υπολογιστών κλπ.) ίσως είναι καλύτερο να ακολουθούνται πολλαπλές αρχές 

για το προϊόν και να επιλέγεται ο καλύτερος σχεδιασμός αργότερα στη διαδικασία. 

Εξάλλου, σε δυναμικά περιβάλλοντα ίσως είναι επιθυμητή η οριστικοποίηση των 

προδιαγραφών αργά στη διαδικασία.
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Η επιλογή των ποικιλιών του προϊόντος θα πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στις 

ετερογενείς προτιμήσεις των πελατών και τις οικονομίες τυποποίησης του 

σχεδιασμού και της παραγωγής. Στενά σχετισμένη με την παραπάνω απόφαση είναι 

και η απόφαση για το ποια συστατικά θα μοιραστούν στα προϊόντα της επιχείρησης. 

Η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται κάποια κοινά συστατικά σε κάποια προϊόντα 

καθορίζεται κατά ένα μέρος από την αρχιτεκτονική του προϊόντος, η οποία είναι το 

σχήμα με το οποίο η λειτουργικότητα ενός προϊόντος διαμελίζεται ανάμεσα στα 

συστατικά.

2.1.2. Σχεδιασμός αλυσίδας προμηθειών

Ο όρος «αλυσίδα προμηθειών» χρησιμοποιείται για να περικλείσει την εισερχόμενη 

και την εξερχόμενη ροή των υλικών, καθώς και την προμήθεια γνώσεων, συμβουλών 

και υπηρεσιών προς την επιχείρηση. Συνεπώς, οι αποφάσεις για την αλυσίδα 

προμηθειών περιλαμβάνουν την επιλογή του προμηθευτή, αλλά και θέματα 

σχεδιασμού παραγωγής και συστημάτων διανομής. Οι αποφάσεις που πρέπει να 

ληφθούν είναι σχετικά με το ποια συστατικά θα σχεδιαστούν ειδικά για το προϊόν, 

ποιος θα σχεδιάσει και θα παράγει το προϊόν, ποια είναι η διαμόρφωση της φυσικής 

αλυσίδας προμηθειών, τι τύποι διαδικασιών θα χρησιμοποιηθούν για τη 

συναρμολόγηση του προϊόντος και ποιος θα αναπτύξει και θα προμηθεύσει τον 

εξοπλισμό της διαδικασίας.

Οι ερευνητές της διοίκησης λειτουργιών έχουν ασχοληθεί αρκετά με το σχεδίασμά 

της φυσικής αλυσίδας προμηθειών. Σύμφωνα με τον Fisher (1997), η βέλτιστη 

αλυσίδα προμηθειών για καινοτόμα προϊόντα είναι διαφορετική από την αντίστοιχη 

για μη καινοτόμα προϊόντα, λόγω των διαφορών στη σχετική ποσότητα του άμεσου 

κόστους παραγωγής και του κόστους λόγω διαφορών μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης.

2.1.3. Σχεδιασμός προϊόντος

Εδώ ο όρος «σχεδιασμός προϊόντος» χρησιμοποιείται με τη στενή του έννοια ώστε να 

αναφέρεται στη φάση του λεπτομερούς σχεδιασμού, η οποία αποτελείται από τον 

καθορισμό των παραμέτρων σχεδιασμού, τον προσδιορισμό των σχέσεων 

προτεραιότητας στη συναρμολόγηση και τον λεπτομερή σχεδίασμά των συστατικών 

(συμπεριλαμβανομένης της επιλογής υλικών και διαδικασίας). Οι αποφάσεις αυτές
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γενικά οδηγούν σε γεωμετρικά μοντέλα συναρμολόγησης και συστατικών, σε ένα 

κατάλογο υλικών και σε καταγραφή ελέγχουν για την παραγωγή.

Ο στόχος της φάσης του παραμετρικού σχεδιασμού είναι η απόφαση για τις τιμές των 

παραμέτρων σχεδιασμού ικανοποιώντας και βελτιστοποιώντας παράλληλα κάποια 

επιθυμητά χαρακτηριστικά απόδοσης. Ο παραμετρικός σχεδιασμός συνήθως 

πραγματοποιείται μετά την επιλογή της αρχής, όταν είναι δυνατή η δημιουργία ενός 

μαθηματικού μοντέλου για το προϊόν. Σύμφωνα με τον Papalambros (1995) υπάρχει 

σημαντικό κενό μεταξύ θεωρίας και πράξης και ο βέλτιστος σχεδιασμός στη 

βιομηχανία είναι η χρήση μηχανικών μοντέλων με τη μέθοδο δοκιμής και σφάλματος.

2.1.4. Έλεγχος απόδοσης και αξιολόγηση

Ενώ λαμβάνονται και αναλύονται οι αποφάσεις για το σχεδίασμά, γίνεται χρήση 

πρωτοτύπων στο σχεδίασμά ώστε να επιβεβαιωθεί το ταίριασμα, η λειτουργικότητα 

και η κατασκευασιμότητα. Τυπικά, μία επιχείρηση έχει την επιλογή της ανάπτυξης 

πρωτοτύπων σειριακά ή παράλληλα με διαφορετικό κόστος, οφέλη και χρόνο 

εφαρμογής. Η βέλτιστη στρατηγική δημιουργίας πρωτοτύπων και ελέγχου θα πρέπει 

να ισορροπεί ανάμεσα στο κόστος δημιουργίας πρωτοτύπων και στο κόστος 

ανασχεδιασμού [Thomke 1998].

2.1.5. Έναρξη παραγωγής και είσοδος στην αγορά

Για την έναρξη της παραγωγής και την είσοδο ενός προϊόντος στην αγορά θα πρέπει 

να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση θα πρέπει να 

αποφασίσει την έκταση του δοκιμαστικού μάρκετινγκ και τη σειρά με την οποία τα 

προϊόντα θα εισάγονται σε διαφορετικές αγορές. Ο χρόνος εισόδου είναι μία 

απόφαση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων της απειλής 

εισόδου ανταγωνιστών και του βαθμού ολοκλήρωσης της ανάπτυξης [Kalish 1986], 

Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι προσεκτική στην διάδοση του χρόνου εισόδου στην 

αγορά, καθώς τυχόν μη ικανοποίηση του ανακοινωμένου χρόνου εισόδου μπορεί να 

έχει σημαντική επίδραση στην αξία της επιχείρησης στην αγορά. Στην πράξη, 

ανεπαρκείς αποφάσεις στο σχεδίασμά προϊόντος μπορούν επίσης να επιβραδύνουν 

την έναρξη της παραγωγής.
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2.2. Αποφάσεις στο στήσιμο ενός project ανάπτυξης προϊόντων

Ένα συγκεκριμένο project ανάπτυξης προϊόντων τείνει να είναι μέρος ενός συνόλου 

από projects μέσα σε μία επιχείρηση. Στο σημείο αυτό εξετάζονται οι αποφάσεις που 

σχετίζονται με τη στρατηγική του προϊόντος και το σχεδίασμά, την οργάνωση της 

ανάπτυξης προϊόντων και το project management, οι οποίες δίνονται συνοπτικά στον 

πίνακα 2.2.

Πίνακας 2.2. Αποφάσεις που λαμβάνονται στο σχεδίασμά ενός project ανάπτυξης 

προϊόντων [Krishnan 2001].

Στρατηγική προϊόντος και 

σχεδ ιασμός

Ποια είναι η στρατηγική για το προϊόν και την αγορά ώστε 

να μεγιστοποιηθεί το κέρδος;

Ποιο χαρτοφυλάκιο ευκαιριών για το προϊόν θα επιλεχθεί;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των projects για την 

ανάπτυξη προϊόντων;

Ποια στοιχεία του ενεργητικού θα μοιραστούν και 

ανάμεσα σε ποια προϊόντα;

Τι τεχνολογίες θα υιοθετηθούν για τα προϊόντα;

Οργάνωση της ανάπτυξης 

προϊόντος

Θα χρησιμοποιηθεί οργάνωση με βάση τις λειτουργίες, σε 

διάταξη μήτρας ή με βάση τα projects;

Πώς θα στελεχωθεί η ομάδα;

Πώς θα μετρηθεί η απόδοση στο project;

Πώς θα είναι η φυσική διάταξη και τοποθεσία της ομάδας;

Τι επενδύσεις σε υποδομές, εργαλεία και εκπαίδευση 

πρέπει να γίνουν;

Τι τύποι διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντος θα 

εφαρμοστούν;

Project Management
Ποια είναι η σχετική προτεραιότητα των στόχων της 

ανάπτυξης;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και η σειρά των 

δραστηριοτήτων για τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη;

Ποια είναι τα ορόσημα των projects;
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Ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών των ομάδων;

Πώς θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται το project;

2.2.1. Στρατηγική του προϊόντος και Σχεδιασμός

Η στρατηγική του προϊόντος και ο σχεδιασμός περιλαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με 

την αγορά στόχο της επιχείρησης, το μίγμα προϊόντων, την προτεραιότητα των 

projects, την κατανομή των πόρων και την επιλογή της τεχνολογίας. Οι παράγοντες 

αυτοί φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στην πιθανότητα οικονομικής επιτυχίας 

από την ανάπτυξη ενός προϊόντος. Σε ένα δομημένο περιβάλλον ανάπτυξης, ο 

σχεδιασμός των προϊόντων συνήθως οδηγεί στην καταγραφή της αποστολής των 

projects και σε ένα χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού τους. Η αποδοχή του σχεδιασμού 

των προϊόντων συνήθως βασίζεται στο βαθμό ικανοποίησης των στρατηγικών 

στόχων, στη δικαιολόγηση της ευκαιρίας που παρουσιάζεται για το προϊόν και στο 

πόσο καλά ταιριάζει η αγορά στόχος με την εικόνα και το όραμα της εταιρίας.

Πολλές φορές λαμβάνονται αποφάσεις για την εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων 

ανάπτυξης προϊόντων παράλληλα και τον διαμέρισμά των πόρων σε αυτά. Η 

παράλληλη εκτέλεση προγραμμάτων βέβαια μπορεί να οδηγήσει και σε φαινόμενα 

συμφόρησης όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και το προσωπικό, όμως η 

κοινή χρήση πόρων σε διάφορα προγράμματα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη 

χρήση των πόρων στη μείωση του χρόνου ανάπτυξης και στην καλύτερη μάθηση 

διαμέσου των projects [Nobeoka 1997]. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για τον 

σχεδίασμά προϊόντων είναι η απόφαση για το ποιες τεχνολογίες θα ενσωματωθούν σε 

ένα επερχόμενο προϊόν. Ενώ οι τεχνολογίες που έχουν προοπτική φαίνεται να είναι 

ελκυστικές σε πολλές διαστάσεις, ωστόσο δεν έχουν αποδειχθεί πλήρως και μπορεί 

να αυξήσουν το ρίσκο της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων [Krishnan 2001].

2.2.2. Οργάνωση της ανάπτυξης προϊόντων

Με τον όρο «οργάνωση της ανάπτυξης προϊόντων» εννοούμε το κοινωνικό σύστημα 

και το περιβάλλον στα οποία πραγματοποιείται η εργασία σχεδιασμού και ανάπτυξης 

της επιχείρησης. Οι σχετιζόμενες αποφάσεις περιλαμβάνουν την στελέχωση των 

ομάδων, τα συστήματα κινήτρων και ανταμοιβής, τα μέτρα παρακολούθησης της
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απόδοσης, και τις επενδύσεις σε εργαλεία βελτίωσης της παραγωγικότητας για την 

ανάπτυξη προϊόντων. Η βιβλιογραφία για τον οργανωσιακό σχεδίασμά είναι ιδιαίτερα 

εκτεταμένη και για το λόγο αυτό στον πίνακα 2.2 δίνονται μόνο τα αρχέτυπα της 

εργασίας που σχετίζονται με την ανάπτυξη προϊόντων.

2.2.3. Project Management

Στη διοίκηση ενός προγράμματος ανάπτυξης οι αποφάσεις λαμβάνονται για τη 

σχετική προτεραιότητα των στόχων, τον σχεδίασμά του χρόνου εκτέλεσης και της 

σειράς των δραστηριοτήτων ανάπτυξης, τα πρωτότυπα, τους μηχανισμούς για 

συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας και τα μέσα παρακολούθησης και 

ελέγχου του project. Η απόδοση της ανάπτυξης προϊόντων γενικά μετριέται με τον 

καθαρό χρόνο ανάπτυξης, το κόστος της προσπάθειας, το κόστος παραγωγής του 

προϊόντος και την ποιότητα ή την ελκυστικότητα του προϊόντος [Griffin 1997], 

Επίσημες τεχνικές προγραμματισμού των projects όπως το PERT και το CPM 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη βιομηχανία για τον σχεδίασμά του χρόνου και της 

σειράς των δραστηριοτήτων, όμως είναι σχετικά δύσκολο να μοντελοποιηθούν οι 

διαδικασίες με τις τεχνικές αυτές. Τέλος, μία πολύ διαδεδομένη στρατηγική για τη 

μείωση του καθαρού χρόνου είναι η παράλληλη μηχανική σύμφωνα με την οποία 

πολλές δραστηριότητες που παλιότερα πραγματοποιούνταν σε σειρά τώρα 

επικαλύπτονται. Η προσεκτική διοίκηση της επικάλυψης απαιτεί πολύ καλή 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων του προγράμματος. Επίσης, η 

επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων (π.χ. μεταξύ μηχανικών και μάρκετινγκ) 

θεωρείται γενικά θετική.

2.3. Ομαδοποίηση των αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων

Μία προσέγγιση για τη δημιουργία του πλαισίου ολοκληρωμένης έρευνας για την 

ανάπτυξη προϊόντων είναι η θεώρηση ομάδων αποφάσεων που είναι ισχυρά 

αλληλοεξαρτώμενες. Έτσι στο σχήμα 2.1 δίνεται μία πιθανή αναδιοργάνωση των 

αποφάσεων σε τρεις ομάδες που μειώνουν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους. Στο 

σχήμα αυτό οι αποφάσεις ομαδοποιούνται με βάση παραδοσιακές λειτουργικές 

κατηγορίες όπως, ο μηχανολογικός σχεδιασμός, το μάρκετινγκ και οι λειτουργίες. 

Υπάρχουν και άλλα πιθανά κριτήρια για την ομαδοποίηση των αποφάσεων όπως οι
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ομοιότητες σε σχετικές μεθοδολογίες (π.χ. στατιστική ανάλυση, βελτιστοποίηση), 

αλλά σίγουρα το κριτήριο της αλληλεξάρτησης είναι αρκετά υποσχόμενο για την 

οργάνωση της έρευνας.

Μηχανολογικός
σχεδιασμός
Καταμερισμός 
των πόρων για

Σχήμα 2.1. Ομαδοποίηση των αποφάσεων ανάπτυξης προϊόντων με βάση 

παραδοσιακές λειτουργικές κατηγορίες [Krishnan 2001].

2.4. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων

Σύμφωνα με τον Lester, η επιτυχία της προσπάθειας ανάπτυξης νέων προϊόντων 

εξαρτάται από πέντε βασικές περιοχές : 1) η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης η 

οποία είναι προαπαιτούμενη για την επιτυχία, 2) η οργανωσιακή δομή και οι 

διαδικασίες που υποστηρίζουν το εγχείρημα, 3) ελκυστικές ιδέες για ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, 4) Ομάδες εργασίας με κατάλληλη στελέχωση και πόρους, ικανές να
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επικοινωνούν αποτελεσματικά με τη διοίκηση και τις αγορές, 5) project management 

ικανό να επικεντρωθεί στη μείωση των κινδύνων όσο είναι δυνατόν. Η προσοχή σε 

αυτούς τους παράγοντες στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης νέων προϊόντων θα 

επιτρέψει στους managers να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα και ταυτόχρονα να 

μειώσουν τον κίνδυνο και τις καθυστερήσεις. Αναλυτικότερα [Lester 1998] :

2.4.1. Δέσμευση ανώτατης διοίκησης

Τα σημεία κλειδιά της δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης είναι το όραμα, η 

στρατηγική και η υποστήριξη. Το όραμα είναι μία δήλωση της ανώτατης διοίκησης 

για να περιγράφει το επιθυμητό μέλλον της επιχείρησης και αποτελεί την κινούσα 

δύναμη για όλες τις προσπάθειες. Η στρατηγική απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα 

σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης, όπως ποιες αγορές θα στοχεύσει, τι ικανότητες 

χρειάζονται, ποια προϊόντα θα παραχθούν και ποια πρακτική μάρκετινγκ θα 

χρησιμοποιηθεί. Η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να αφιερώσει σημαντικό χρόνο και 

ενέργεια για να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα, τα οποία είναι κρίσιμα για την 

επιτυχημένη ανάπτυξη προϊόντων. Η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης 

ενδυναμώνει τις προσπάθειες ανάπτυξης προϊόντων. Ένα εγχείρημα έχει μεγαλύτερες 

πιθανότητες να επιτύχει όταν υπάρχει και η βοήθεια της διοίκησης, παρά όταν 

πραγματοποιείται σε απομόνωση. Είναι πολύ σημαντικό να εξακριβώνεται αν ένα νέο 

προϊόν θα ταιριάξει στη δομή της επιχείρησης και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει 

υποστήριξη της διοίκησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης.

Η κουλτούρα της επιχείρησης θα πρέπει να είναι τέτοια που να υποστηρίζει και να 

ανταμείβει την καινοτομία στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η ανώτατη 

διοίκηση θα πρέπει να δεσμεύει πόρους, να υποστηρίζει τις επενδύσεις σε νέες ιδέες 

και να ενθαρρύνει αποφάσεις που θα προσφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη, ακόμα και 

σε βάρος βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

2.4.2. Οργανωσιακή δομή και διαδικασίες

Οι ομάδες εργασίας οι οποίες αναλαμβάνουν λειτουργίες οι οποίες διασταυρώνονται 

μεταξύ τους είναι ιδανικές για εγχειρήματα ανάπτυξης προϊόντων. Οι ομάδες αυτές 

είναι πιο αποτελεσματικές όταν τις επιτρέπεται να λειτουργούν σαν να είναι δική τους 

η επιχείρηση.
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Πίνακας 2.3. Γενικοί ρόλοι της διοίκησης, των υποστηρικτικών λειτουργιών και της 

ομάδας εργασίας στις προσπάθειες ανάπτυξης προϊόντων [Lester 1998].

Διοίκηση

Άλλες υποστηρικτικές 

λειτουργίες 

(Ανθρώπινοι πόροι, 

Λογιστική, κλπ.)

Ομάδα εργασίας

• Καθορίζει τη δομή, τις • Υποστηρίζουν την • Εκτελεί το

διαδικασίες, λειτουργίες και ομάδα εργασίας όσο εγχείρημα ώστε να

τις κατευθύνσεις για την χρειάζονται επιτύχει τους

ανάπτυξη προϊόντων • Συμμετέχουν στις στόχους μέσα σε

• Θέτει τις προσδοκίες δραστηριότητες της ορισμένους

απόδοσης της ομάδας ομάδας με τη μορφή περιορισμούς

εργασίας πόρων χρηματοδότησης

• Υποστηρίζει τις • Αναζητά

προσπάθειες της ομάδας υποστήριξη,

εργασίας, καθοδηγώντας, βοήθεια, εμπειρία

βοηθώντας, δίνοντας και εξειδίκευση

συμβουλές, εκπαιδεύοντας μέσα ή έξω από την

και προσφέροντας εμπειρία 

• Προτείνει άλλες πηγές 

εξειδίκευσης και εμπειρίας 

στην ομάδα εργασίας

επιχείρηση

Η οργάνωση της ανάπτυξης προϊόντων θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πρόσθεση 

αξίας στις προσπάθειες των πολυ-λειτουργικών ομάδων εργασίας, βοηθώντας, 

υποστηρίζοντας και καθοδηγώντας. Από την άλλη μεριά όμως, η διοίκηση θα πρέπει 

να αποφεύγει να κάνει την εργασία των πολυ-λειτουργικών ομάδων. Η διοίκηση, 

άλλες υποστηρικτικές λειτουργίες και η ομάδα εργασίας θα πρέπει να διατηρούν 

ανοιχτό διάλογο για να εξασφαλιστεί ότι όλοι κατανοούν τους ρόλους τους και τι 

περιμένει ο ένας από τον άλλο. Στον πίνακα 2.3 δίνονται οι ρόλοι των τριών αυτών 

παραγόντων στην ανάπτυξη προϊόντων (Lester 1998). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι
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ρόλοι αυτοί μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ικανότητες των μελών της 

ομάδας και της διοίκησης και το είδος του project ανάπτυξης προϊόντος.

2.4.3. Ανάτττνξη ελκυστικών αρχών για νέα προϊόντα

Η καινοτομία απαιτεί εμπειρία, ικανότητες, κίνητρα, κατάλληλα όρια και χρόνο. Το 

πρώτο βήμα στη διαδικασία καινοτομίας είναι η εύρεση ιδεών για νέα προϊόντα. Η 

δημιουργία καλών ιδεών απαιτεί γνώση και εμπειρία σε βάθος της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας και της αγοράς. Είναι συχνό το φαινόμενο όμως, η εμπειρία του 

προσωπικού μιας εταιρίας να περιορίζεται στις υπάρχουσες τεχνολογίες προϊόντων 

της επιχείρησης και τις εφαρμογές τους στην αγορά.

Η γένεση καλών ιδεών που προχωρούν πέρα από τις υπάρχουσες τεχνολογίες της 

εταιρίας και τις εφαρμογές τους απαιτεί είτε σημαντικό χρόνο για μάθηση είτε τη 

χρήση ειδικών συμβούλων εκτός εταιρίας. Μία ελκυστική ιδέα για ένα νέο προϊόν θα 

πρέπει να εκφράζει επαρκώς ένα αριθμό ερωτήσεων, όπως πως το προϊόν θα 

λειτουργεί και θα παρέχει αξία στον πελάτη, πως το προϊόν θα κατασκευαστεί, πως το 

προϊόν θα ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τα παρόντα αλλά και τα επερχόμενα 

εναλλακτικά προϊόντα, ποια θα είναι τα πιθανά οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση, 

και τελικά πως το προϊόν και η αγορά στόχος θα ταιριάζουν με τις ικανότητες και τις 

αξίες της εταιρίας.

2.4.4. Στελέχωση των ομάδων εργασίας

Οι ικανότητες των ατόμων, η εμπειρία και η δυνατότητα να λειτουργούν 

αποτελεσματικά σαν μέλη μιας ομάδας είναι τόσο σημαντικά θέματα όσο και η 

ελκυστικότητα της ιδέας ενός νέου προϊόντος. Μία αναποτελεσματική ομάδα 

εργασίας δε θα καταφέρει να επιτύχει την εμπορευματοποίηση ακόμα και της πιο 

ελκυστικής ιδέας νέου προϊόντος. Τα σχέδια στελέχωσης πρέπει να αναπτύσσονται 

πρώτα και η προσπάθεια θα αρχίζει μόνο όταν οι κατάλληλοι άνθρωποι γίνουν 

διαθέσιμοι. Επίσης, ένα σχέδιο εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει να καλυφθούν κενά 

στην εμπειρία και την ειδίκευση των μελών της ομάδας, αλλά ένας έμπειρος αρχηγός 

είναι πάντα απαραίτητος για μία αποτελεσματική ομαδική προσπάθεια.
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Τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη στελέχωση μίας ομάδας 

εργασίας πρέπει να είναι τα ακόλουθα :

• Το επιθυμητό στυλ διοίκησης της ομάδας και το επίπεδο εξειδίκευσης (όσο πιο 

πολύπλοκη είναι η αρχή του νέου προϊόντος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη 

εξειδικευμένης γνώσης)

• Οι ικανότητες και οι γνώσεις των μελών της ομάδας, π.χ. χημεία, μηχανική, 

έρευνα αγοράς, χρηματοοικονομική ανάλυση, κατασκευή κλπ.

• Το επίπεδο ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη ιδέα του νέου προϊόντος, ώστε να 

υπάρχει η απαιτούμενη αφοσίωση

• Η διαφοροποίηση στα μέλη της ομάδας (με τον όρο «διαφοροποίηση» εννοούμε 

γενικά τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, την εμπειρία, τις γνώσεις, την 

προσωπικότητα κλπ.). Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση, τόσο μεγαλύτερο 

είναι το επίπεδο αντίληψης και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων της ομάδας.

2.4.5. Project Management

Η ανάπτυξη ενός λεπτομερούς τακτικού σχεδίου ενός project βοηθά στην 

αναγνώριση των εργασιών οι οποίες είναι κρίσιμες για την επίτευξη των στόχων. Ο 

τακτικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη νέων προϊόντων περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

ξεκάθαρων στόχων πριν την πραγματοποίηση των εργασιών. Η έμφαση δίνεται στον 

καθορισμό των αγνώστων και στην ισχύ των παραδοχών όσο νωρίτερα γίνεται. Τα 

πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου σχεδιασμού είναι ο μικρότερος χρόνος εκτέλεσης 

και η νωρίτερη αναγνώριση πιθανών λαθών. Η διαδικασία περιλαμβάνει πέντε 

βήματα [Lester 1998] :

1. Ορισμός των στρατηγικών κανόνων. Οι κανόνες αυτοί ορίζουν τι απαιτείται για 

το νέο προϊόν ώστε να είναι επιτυχημένο, και αποτελούν τους στόχους του 

τακτικού σχεδίου.

2. Αναγνώριση των ενδιάμεσων στόχων. Αυτά είναι κρίσιμα τεχνικά και 

επιχειρηματικά επιτεύγματα που απαιτούνται για την ικανοποίηση των 

στρατηγικών κανόνων.

3. Ορισμός των απαιτήσεων για κάθε ενδιάμεσο στόχο. Αυτά αποτελούν κριτήρια 

μέτρησης για κάθε γεγονός.
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4. Αναγνώριση των εργασιών που οδηγούν στην εκπλήρωση των ενδιάμεσων 

στόχων και προσδιορισμός του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση.

5. Ανάπτυξη της διάταξης των εργασιών που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων.

Σύμφωνα με τον Cooper, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην ανάπτυξη προϊόντων 

σε επίπεδο business unit είναι οι παρακάτω με σημαντικότερους τους τέσσερις 

πρώτους [Cooper 1996] :

1. Μία υψηλής ποιότητας διαδικασία νέου προϊόντος : Με τον όρο «διαδικασία 

νέου προϊόντος» εννοούμε τα βήματα, τις δραστηριότητες και τα σημεία 

αποφάσεων που ακολουθούν τα projects νέων προϊόντων από τη γένεση της ιδέας 

μέχρι τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και πέρα. Μία ποιοτική διαδικασία 

ανάπτυξης νέων προϊόντων χαρακτηρίζεται από έξι στοιχεία : δίνεται έμφαση σε 

τεχνικές μελέτες και έρευνες αγοράς πριν τη φάση ανάπτυξης, δίνεται ακριβής 

ορισμός του προϊόντος μαζί με την αγορά στόχο πριν την ανάπτυξή του, 

λαμβάνονται σκληρές αποφάσεις ακόμα και τερματισμού του project αν 

χρειαστεί, δίνεται έμφαση στην ποιότητα της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του 

project, είναι ολοκληρωμένη και είναι ευέλικτη.

2. Μία καθορισμένη στρατηγική νέων προϊόντων σε επίπεδο business unit : Η 

ξεκάθαρη και ορατή στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων συνδέεται άμεσα με την 

καλή απόδοση του προϊόντος. Τα συστατικά μιας θετικής στρατηγικής ανάπτυξης 

προϊόντων είναι : υπάρχουν στόχοι για τη συνεισφορά του νέου προϊόντος στο 

σύνολο της επιχείρησης, ο ρόλος των νέων προϊόντων στην επίτευξη των στόχων 

της επιχείρησης είναι γνωστός σε όλους, έχουν οριστεί καθαρά οι περιοχές 

στρατηγικής εστίασης ώστε να δοθεί η κατεύθυνση της συνολικής προσπάθειας 

ανάπτυξης προϊόντων και τέλος η προσπάθεια ανάπτυξης έχει μακροπρόθεσμο 

χαρακτήρα.

3. Επαρκείς πόροι ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί : Οι πιο αποδοτικές 

επιχειρήσεις έχουν πάντα δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση 

των προγραμμάτων ανάπτυξης. Η τυχόν έλλειψη πόρων είναι πιθανώς ο κύριος 

παράγοντας της χαμηλής ποιότητας εκτέλεσης ενός προγράμματος. Επίσης, οι 

απαραίτητοι άνθρωποι πρέπει να είναι στη θέση τους την ώρα που πρέπει και να 

έχουν στη διάθεση τους αρκετό χρόνο ώστε να είναι επιτυχημένη η προσπάθεια.
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4. Το ποσοστό επί των πωλήσεων που ξοδεύεται στο τμήμα έρευνας και 

ανάπτυξης για νέα προϊόντα : Το ποσό που ξοδεύεται για έρευνα και ανάπτυξη 

είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη ανάπτυξη προϊόντος αλλά 

δεν επηρεάζει σημαντικά την κερδοφορία της προσπάθειας αυτής.

5. Υψηλής ποιότητας ομάδες εργασίας για τα νέα προϊόντα : Σε μία υψηλής 

ποιότητας ομάδα εργασίας, ο αρχηγός είναι αφοσιωμένος στο συγκεκριμένο 

project, η ομάδα επικοινωνεί καλά και συχνά, και οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

από άτομα εκτός της ομάδας διαχειρίζονται γρήγορα και αποδοτικά.

6. Ανώτατη διοίκηση που δεσμεύεται και αναμιγνύεται στη διαδικασία νέων 

προϊόντων : Οι επιχειρήσεις όπου η ανώτατη διοίκηση συμμετέχει ενεργά στη 

διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων είναι αυτές στις οποίες :

η ανώτατη διοίκηση είναι ισχυρά αφοσιωμένη στα νέα προϊόντα και στην 

ανάπτυξή τους

- η διοίκηση έχει δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη των 

στόχων των προϊόντων της επιχείρησης

- η ανώτατη διοίκηση συμμετέχει ενεργά στο project και στις χρηματοδοτικές 

αποφάσεις για νέα προϊόντα

7. Κλίμα και κουλτούρα που ενθαρρύνουν την καινοτομία : Θετικό κλίμα σε μία 

επιχείρηση είναι αυτό στο οποίο :

- υπάρχει ενθάρρυνση και πολλές φορές απαίτηση από τους εργαζομένους για 

νέες ιδέες προϊόντων

- οι τεχνικοί εργαζόμενοι έχουν ελεύθερο χρόνο για να εργαστούν σε projects 

της επιλογής τους

- υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι προς τους εργαζομένους για την ανεπίσημη 

εκτέλεση κάποιων projects ή την εκτέλεση δημιουργικής εργασίας δικής τους 

επιλογής

ενθαρρύνεται η εργασία ομάδων σε ανεπίσημα projects

8. Η χρήση πολυλειτουργικών ομάδων εργασίας : Η χρήση ομάδων εργασίας σε 

λειτουργίες που συνδέονται μεταξύ τους έχει θετική απόδοση όταν :

- όλα τα projects έχουν τον υπεύθυνό τους, ο οποίος αναλαμβάνει το project 

από την αρχή μέχρι το τέλος

- όλα τα projects έχουν ανατεθεί σε ομάδες με συγκεκριμένες αρμοδιότητες

οι ομάδες αυτές έχουν μέλη από διαφορετικά τμήματα, όπως έρευνα και 

ανάπτυξη, μάρκετινγκ, παραγωγή, μηχανικοί κλπ.
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9. Η ευθύνη της ανώτατης διοίκησης για τα αποτελέσματα των νέων προϊόντων

: Ο παράγοντας αυτός σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο μετριέται η απόδοση 

των προϊόντων και την ευθύνη της ανώτατης διοίκησης για τα τελικά 

αποτελέσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ

3.1. Η ανάγκη για βελτίωση ης διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων

Οι managers που είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων ή για 

συγκεκριμένες φάσεις της βρίσκονται κάτω από αυξανόμενη πίεση για να βελτιώσουν 

την απόδοση της διαδικασίας. Η φύση της βελτίωσης λογικά διαφέρει μεταξύ των 

επιχειρήσεων αλλά συνήθως οι τυπικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

• Μείωση στον κύκλο ζωής της ανάπτυξης

• Μείωση στο κόστος της ανάπτυξης

• Αύξηση, στην ποιότητα του σχεδιασμού του προϊόντος

• Μεγαλύτερη καινοτομία στο σχεδίασμά

• Αυξανόμενο μερίδιο αγοράς

Έρευνα της PDMA (Product Development and Management Association) στις 

Η.Π.A. στην αρχή της δεκαετίας του ’90 έδειξε ότι αν και ορισμένες πρακτικές είχαν 

βελτιωθεί, η συνολική απόδοση της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων είχε 

παραμείνει στάσιμη [Page 1993]. Το συμπέρασμα που βγήκε ήταν ότι οι επιχειρήσεις 

έπρεπε να προσπαθούν σκληρότερα για να καταφέρουν να διατηρήσουν τη θέση τους. 

Τα τελευταία χρόνια, οι ακαδημαϊκοί έχουν ασχοληθεί για το πώς μπορεί κάποια 

επιχείρηση να γίνει πιο επιτυχημένη στην ανάπτυξη των προϊόντων της και πώς να 

βελτιώσει συγκεκριμένες δραστηριότητες της διαδικασίας αυτής. Όμως λίγες μόνο 

εταιρίες γνωρίζουν ή έχουν εφαρμόσει τα ευρήματα αυτών των ερευνών. Συνεπώς η 

ανάγκη για βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων παραμένει πραγματική 

και το ζήτημα αυτό γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμο όσο η πίεση του ανταγωνισμού 

εντείνεται.

3.2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις 

αναπτύσσουν νέα προϊόντα. Αυτή περιλαμβάνει όλη την κλίμακα των
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δραστηριοτήτων και των αποφάσεων από τη στιγμή που γεννιέται μία ιδέα (από 

οποιαδήποτε πηγή) μέχρι τη στιγμή που το προϊόν διατίθεται στην αγορά. Τυπικά, οι 

δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν μερικές ή όλες τις παρακάτω εργασίες που 

αναφέρονται από τους Cooper και Kleinschmidt (1986):

• Αρχική ιδέα

• Προκαταρκτική έρευνα αγοράς

• Προκαταρκτική τεχνική αξιολόγηση

• Λεπτομερής έρευνα αγοράς

• Οικονομική ανάλυση

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος

• Δοκιμή του προϊόντος μέσα στην επιχείρηση

• Δοκιμή του προϊόντος σε πελάτες

• Δοκιμαστική πώληση στην αγορά

• Δοκιμαστική παραγωγή

• Ανάλυση του project πριν την εμπορευματοποίηση

• Έναρξη της παραγωγής

• Διάθεση στην αγορά

Το μέγεθος στο οποίο οι παραπάνω δραστηριότητες λαμβάνουν πραγματικά χώρα, 

πως οργανώνονται και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται διαφέρουν ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις.

3.3. Ανασκόπηση των μοντέλων διαδικασιών ανάπτυξης νέων προϊόντων και των 

προσεγγίσεων

Οι κύριες κατηγορίες μοντέλων της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων που έχουν 

σχεδιαστεί είτε από θεωρητικούς είτε από εταιρίες δίνονται στον πίνακα 1. Μερικά 

από τα μοντέλα αυτά δίνονται και σχηματικά στα επόμενα σχήματα. Στο σχήμα 3.1 

δίνεται το μοντέλο σταδίων - τμημάτων, στο σχήμα 3.2 το μοντέλο σταδίων 

δραστηριότητας και στο σχήμα 3.3 το μοντέλο καινοτομίας ως μία διαδικασία 

μετατροπής (ϊ. Με βάση το προϊόν, ΐΐ. Με βάση το μάρκετινγκ).
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Πίνακας 3.1. Ταξινόμηση των μοντέλων διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων 

βασισμένη στον Saren (1984).

Τύποι μοντέλων Περιγραφή

1. Στάδιο τμημάτων Η καινοτομία κινείται με τη σειρά μέσω διαφόρων 

τμημάτων καθώς προχωράει από την ιδέα στο τελικό 

προϊόν

2. Στάδιο δραστηριότητας Η διαδικασία περιγράφεται με όρους των 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα για την 

ανάπτυξη ενός προϊόντος

3. Στάδιο απόφασης Η διαδικασία χωρίζεται σε μία σειρά αποφάσεων. Οι 

αποφάσεις μπορεί να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τα 

τμήματα ή τις δραστηριότητες στις οποίες έχουν 

επίδραση.

4. Διαδικασία μετατροπής Η διαδικασία αναπαριστάται σαν ένα σύστημα το οποίο

μετατρέπει εισαγόμενα (π.χ. επιστημονική γνώση, 

ανάγκες Πελατών) σε εξαγόμενα (νέα προϊόντα).

5. Μοντέλα απόκρισης Η διαδικασία περιλαμβάνει τα στάδια που εμπλέκονται 

όταν μία επιχείρηση αναπτύσσει μία απόκριση σε ένα 

εσωτερικό ή εξωτερικό ερέθισμα, το οποίο συντελεί 

στην υιοθέτηση ή στην απόρριψη μίας καινοτομίας.

6. Ολιστικό Μία ομάδα σε ένα project δουλεύει μαζί σε μία 

διαδικασία, η οποία πλέον έχει τη μορφή της 

επικάλυψης των φάσεων ανάπτυξης.

7. Δίκτυο Η έμφαση δίνεται στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων 

και την ολοκλήρωση εσωτερικών και εξωτερικών 

δικτύων

Production
Department ^b·

Marketing
apartment

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Σχήμα 3.1. Μοντέλο σταδίου τμημάτων για την ανάπτυξη προϊόντων [Saren 1984],
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Σχήμα 3.2. Μοντέλο δραστηριοτήτων της διαδικασίας καινοτομίας [Saren 1984], 

α)

Είσοδος Μετατροπή Έξοδος

Υλικά

Γνώση R&D Σχεδιασμό ς·

Νέα προϊόντα

β)

Επιστημονική γνώση 

Είσοδος

Υλικά

Τεχνική αρχή

1f dλχεόιασμσς προιοντος

Ανάγκες πελατών Είσοδος

Ε
Παραγωγή Προϊόντα Έξοδος

Σχήμα 3.3. Μοντέλο καινοτομίας ως διαδικασία μετατροπής, α) Με βάση το προϊόν, 

β) Με βάση το μάρκετινγκ [Saren 1984].
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Στα μέσα της δεκαετίας του 80 οι επιχειρήσεις υιοθέτησαν διαδικασίες σταδίου - 

θύρας οι οποίες αποτελούσαν έναν οδηγό από τη γένεση της ιδέας μέχρι τη διάθεση 

του προϊόντος στην αγορά και αποτελούνταν από ξεχωριστά στάδια, και πριν από το 

καθένα από αυτά υπήρχε η ευχέρεια για λήψη απόφασης συνέχισης ή διακοπής του 

project [Cooper 1994], Μία τυπική διαδικασία σταδίου - θύρας δίνεται στο σχήμα

3.4. Από την εμπειρία και την έρευνα οι εταιρίες τροποποίησαν τις διαδικασίες σε μία 

προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τα λάθη που προέκυψαν από την πρώτη αυτή μορφή 

του μοντέλου. Η ιδανική μορφή της διαδικασίας σταδίου - θύρας που σχεδιάστηκε 

στα μέσα της δεκαετίας του 90 είναι πολυλειτουργική, χρησιμοποιούσε ομάδες με 

πολλούς κανόνες, και ένα υπεύθυνο της ομάδας ώστε να αποφεύγονται τα 

προβλήματα μεταξύ των τμημάτων. Επίσης, είναι σχεδιασμένη με βάση την αγορά, 

είναι γρήγορη και οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται παράλληλα παρά σε σειρά 

[Cooper 1993]. Οι έρευνες έδειξαν ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος σταδίου 

- θύρας μπορεί να επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα κυρίως στην αύξηση του 

ποσοστού επιτυχίας των νέων προϊόντων και της μεγαλύτερης ικανοποίησης του 

πελάτη. Επίσης βελτιώνεται η ομαδική εργασία, γίνεται νωρίτερη αναγνώριση των 

λαθών, μειώνεται ο χρόνος ανάπτυξης και τηρείται ο προϋπολογισμός. Τα 

προβλήματα που αναφέρθηκαν ήταν η κακή συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και ο 

φόβος ότι η διαδικασία περιορίζει πολύ την δημιουργικότητα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά, κανένα από τα επτά μοντέλα που περιγράφονται 

στον πίνακα 3.1 δε μπορεί από μόνο του να περιγράφει ακριβώς τη διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων. Μία ολοκληρωμένη περιγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει και τις επτά διαστάσεις : τμήματα, δραστηριότητες, 

αποφάσεις, μετατροπή των εισερχομένων σε εξερχόμενα, την απόκριση της 

επιχείρησης στις αλλαγές, τα χαρακτηριστικά της ολιστικής προσέγγισης και το 

δίκτυο.
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Σχήμα 3.4. Ένα τυπικό σύστημα σταδίου - θύρας για την ανάπτυξη προϊόντων 

[Cooper 1991].
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3.4. Σχέση μεταξύ αλλαγών των πρακτικών και βελτίωσης της διαδικασίας 

ανάπτυξης προϊόντων

Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να έχει την 

προσοχή που είχε η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας κατά τη δεκαετία του ’80.

3.4.1. Βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων

Η βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων επιτυγχάνεται μέσω 

της βελτίωσης του αποτελέσματος της διαδικασίας, δηλαδή του ίδιου του προϊόντος 

(π.χ. βελτιωμένη απόδοση, κατασκευασιμότητα, ικανοποίηση των αναγκών του 

πελάτη κλπ.) καθώς και βελτιώσεων στην ίδια τη διαδικασία (π.χ. μικρότερος χρόνος 

ολοκλήρωσης, λιγότερες επαναλήψεις, μειωμένο κόστος ανάπτυξης κλπ.). Κανένας 

από τους δύο αυτούς τύπους βελτίωσης δε θα πρέπει να λειτουργεί εις βάρος του 

άλλου ή άλλων συμβατικών συσχετίσεων μεταξύ του χρόνου, της ποιότητας και του 

κόστους. Για παράδειγμα, παλιότερα υπήρχε η άποψη ότι ο μόνος τρόπος για να 

μειωθούν οι χρόνοι ανάπτυξης προϊόντων ήταν η διάθεση επιπλέον οικονομικών 

πόρων και / ή η μείωση των προδιαγραφών ποιότητας. Η σημαντική διαφορά που 

προτείνεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία είναι ότι οι βελτιώσεις μπορούν να 

επιτευχθούν μέσα από τη δράση της διοίκησης και της σωστής κατανομής των 

πόρων, παρά με την αλλαγή της ισορροπίας μεταξύ κόστους, ποιότητας και χρόνου 

[Maylor 2001].

Σε επιχειρησιακούς όρους, η έμφαση έχει μεταφερθεί από τις διαδικασίες 

επικεντρωμένες στις λειτουργίες σε διαδικασίες επικεντρωμένες στα projects. Αυτό 

απαιτεί μεγαλύτερη ολοκλήρωση των μελών που συμμετέχουν στη διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων, που είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές, το μάρκετινγκ, το τμήμα 

έρευνας και ανάπτυξης, υποστηρικτικές λειτουργίες (όπως το τμήμα εξυπηρέτησης 

πελατών), το τμήμα λειτουργιών και παραγωγής. Μεταξύ των συνεπειών για τους 

managers είναι και η ανάγκη για να αναδιοργάνωση του προγράμματος των 

δραστηριοτήτων. Σημαντικά οφέλη μπορούν να προκύψουν και πολύτιμος χρόνος να 

εξοικονομηθεί με την ταυτόχρονη πραγματοποίηση τμημάτων της διαδικασίας που 

παλιότερα ήταν προγραμματισμένα διαδοχικά. Ο βέλτιστος βαθμός επικάλυψης δεν 

περιγράφεται ικανοποιητικά στη βιβλιογραφία, αν και είναι λογικό να μη μπορούν να 

γίνουν ακριβώς παράλληλα όλες οι δραστηριότητες. Οι επικαλυμμένες
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δραστηριότητες αναφέρονται και ως «Παράλληλη Μηχανική» ή «Παράλληλη 

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων».

3.4.2. Διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων - η ολοκληρωμένη προσέγγιση

Ο Rothwell (1992) ανέφερε την ποικιλία των προσεγγίσεων σχετικά με τη διοίκηση 

της ανάπτυξης νέων προϊόντων και προσπάθησε να τις ορίσει σε όρους της ιστορικής 

τους εμφάνισης. Αυτό οδήγησε σε ένα τυπολόγιο διαδικασιών που βασίζεται σε πέντε 

ιστορικές γενεές. Η εξέλιξη της ανάπτυξης νέων προϊόντων δίνεται περιληπτικά στον 

πίνακα 3.2.

Πίνακας 3.2. Το μοντέλο των 5 γενεών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων [Rothwell 

1992],

Γενεά Διαδικασία Έμφαση Αλλα χαρακτηριστικά

Πρώτη : Ώθηση της Απλή, γραμμική, Έρευνα και Ανάπτυξη Η αγορά θα απορροφήσει

τεχνολογίας διαδοχική οτιδήποτε παράγεται

Δεύτερη : Ανάγκη Απλή, γραμμική, Μάρκετινγκ Η αγορά είναι μία πηγή

πίεσης διαδοχική ιδεών για το R&D

Τρίτη:Το συνδυασμένο Διαδοχική με Ολοκλήρωση στο R&D Χρήση και των δύο

μοντέλο ανατροφοδότηση : με βοήθεια του προηγούμενων τεχνικών,

μάρκετινγκ R&D και μάρκετινγκ σε 

ισορροπία

Τέταρτη : Παράλληλη Οριζόντια συνεργασία Ισχυροί δεσμοί με τους

Ολοκληρωμένο ανάπτυξη με μεταξύ R&D και προμηθευτές και τους

μοντέλο ολοκληρωμένες λειτουργιών πελάτες, χρήση

ομάδες κοινοπραξιών

Πέμπτη : Ολοκλήρωση Πλήρης Ευελιξία της Ανάπτυξη των προϊόντων

συστημάτων και ολοκληρωμένη επιχείρησης και μαζί με τους προμηθευτές,

δικτυακό μοντέλο παράλληλη ταχύτητα της συνεργατική έρευνα και

ανάπτυξη ανάπτυξης διακανονισμοί μάρκετινγκ, 

η στρατηγική καθορίζεται 

με επικέντρωση στον 

πελάτη, επικέντρωση σε 

παράγοντες άσχετους με 

την τιμή
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Σύμφωνα με τον Maylor [Maylor 2001] τα εργαλεία και οι τεχνικές που σχετίζονται 

με την ολοκλήρωση στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων δίνονται στον πίνακα 3.3, 

ενώ στον πίνακα 3.4 δίνονται τα μέτρα των αποτελεσμάτων

Πίνακας 3.3. Εργαλεία και τεχνικές που σχετίζονται με την ολοκλήρωση [Maylor 

2001],
Εργαλείο Πιθανή 

επίδραση στην 

ολοκλήρωση

Αναμενόμενη 

επίδραση στη 

διαδικασία

1 .CAD με αλληλεπίδραση - To CAD χρησιμοποιείται 

αλληλεπιδρώντας με διαφορετικά τμήματα κατά το 

σχεδίασμά

Σχεδιασμός και 

Μηχανική

Βελτιωμένη ευελιξία

2. CAM με αλληλεπίδραση - To CAM Παραγωγή, Χρόνος για τη διάθεση

χρησιμοποιείται με αλληλεπίδραση για την ανάπτυξη Σχεδιασμός και του προϊόντος στην

της διαδικασίας παραγωγής κατά το σχεδίασμά Μηχανική αγορά,

κατασκευασιμότητα

3. Ανάπτυξη συνάρτησης ποιότητας (QFD) - Οι Πελάτες και Ποιότητα του

πελάτες ερωτώνται για τις ανάγκες τους πριν αρχίσει η 

ανάπτυξη του προϊόντος

Σχεδιαστές προϊόντος

4. Genba Genbutsu - Ομάδες μελετούν τη λειτουργία Πελάτες και Ποιότητα του

ενός προϊόντος πριν αρχίσει η ανάπτυξή του Σχεδιαστές προϊόντος

5. Zenbara - Παλιά ή παρόμοια προϊόντα εξετάζονται 

λεπτομερώς για να προκύψουν ιδέες για τον νέο 

σχεδίασμά

Μικρή Χρόνος για τη διάθεση 

του προϊόντος στην 

αγορά, κόστος 

ανάπτυξης

6. Επισκέπτες μηχανικοί - Χρησιμοποιούνται 

μηχανικοί εκτός της ομάδας σχεδιασμού ή και τελείως 

εκτός της επιχείρησης

Προμηθευτές / 

Πελάτες και η 

επιχείρηση

Γενική βελτίωση

7. Σχεδιασμός για παραγωγή - Τα συστατικά 

σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος 

κατασκευής

Παραγωγή και 

Σχεδιασμός

Κόστος του προϊόντος

8. Σχεδιασμός για παραγωγή και συναρμολόγηση - 

Ελαχιστοποίηση τμημάτων και ευκολία 

συναρμολόγησης για την παραγωγή νέων προϊόντων

Παραγωγή και 

Σχεδιασμός

Κόστος του προϊόντος

9. Τεχνικές Taguchi - Όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται 

ώστε να μην επηρεάζονται από μεταβολές της 

διαδικασίας παραγωγής

Μικρή Ποιότητα του 

προϊόντος

10. Project Management - Όλα τα νέα προϊόντα Σε ολόκληρη Σε ολόκληρη

διαχειρίζονται με αλληλεπίδραση από τη γέννηση της
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ιδέας μέχρι τη διάθεση στην αγορά

11. Ομάδες ανάληψης αποστολών - Πολυ- 

λειτουργικές ομάδες σχηματίζονται για την εφαρμογή 

εργασιών που σχετίζονται με το project

Σε ολόκληρη Χρόνος διάθεσης του 

προϊόντος στην αγορά

12. Κωδικοποίηση σχεδιασμού / Ορθολογική 

οργάνωση - Χρησιμοποιείται συγκεκριμένο τμήμα 

όπου είναι δυνατό, ελέγχεταί μία βάση δεδομένων πριν 

σχεδιαστεί ένα νέο προϊόν

Μικρή Κόστος προϊόντος, 

χρόνος διάθεσης του 

προϊόντος στην αγορά

13. Φωνή των ερευνών των πελατών - Ένα Πελάτες και Ποιότητα του

αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών ερωτάται πριν 

σχεδιαστεί ένα νέο προϊόν

Σχεδιαστές προϊόντος

14. Ανάμιξη των προμηθευτών «κλειδιά» - Γίνεται Προμηθευτές και Κόστος προϊόντος,

συζήτηση για σχετικά σχέδια τμημάτων με τους 

προμηθευτές

Σχεδιαστές χρόνος διάθεσης του 

προϊόντος στην αγορά

15. Τεχνικές Brainstorming - Πραγματοποιούνται 

επίσημες συναντήσεις brainstorming ώστε να 

προωθηθεί η καινοτομία

Σε ολόκληρη Σε ολόκληρη

16. Τεχνικές δημιουργίας ιδεών - Χρήση τεχνικών 

δημιουργίας ιδεών σε όλα τα κύρια projects ανάπτυξης 

προϊόντων

Σε ολόκληρη Ποιότητα του 

προϊόντος

17. Ανάλυση επίδρασης αποτυχίας - Όλα τα προϊόντα Παραγωγή και Κατασκευασιμότητα,

υπόκεινται ανάλυση για την πρόβλεψη πιθανής Σχεδιασμός, ποιότητα του

αποτυχίας και των επακόλουθων συνεπειών Σχεδιασμός και 

Πελάτες

προϊόντος

18. Συστηματικός σχεδιασμός - Όλες οι 

δραστηριότητες του σχεδιασμού χωρίζονται σε 

αναγνωρίσιμες φάσεις

Σε ολόκληρη Σε ολόκληρη

19. Ανάλυση αξίας - Όλα τα προϊόντα υπόκεινται Παραγωγή και Κατασκευασιμότητα,

λεπτομερείς συγκρίσεις αξίας και τιμής με παρόμοια 

προϊόντα

Σχεδιασμός, 

Σχεδιασμός και 

Πελάτες

κόστος του προϊόντος

20. Μετρήσεις ημιζωής - Ο χρόνος για τη διάθεση του 

προϊόντος στην αγορά για όλα τα projects 

παρακολουθείται για μία χρονική περίοδο

Σε ολόκληρη Χρόνος διάθεσης του 

προϊόντος στην αγορά

21. Απεικόνιση τεσσάρων πεδίων - Για κάθε project, 

σχεδιάζεται ένας χάρτης που δείχνει τις αποφάσεις 

κλειδιά

Σε ολόκληρη Χρόνος διάθεσης του 

προϊόντος στην αγορά, 

ποιότητα του 

προϊόντος
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Πίνακας 3.4. Μέτρα των αποτελεσμάτων από τη χρήση των εργαλείων και των 

τεχνικών για την ανάπτυξη προϊόντων [Maylor 2001]. 

α/α Μέτρο αποτελέσματος

1 Επιτυχημένη συνεργασία σε ξεχωριστά projects

2 Συνεχής επιτυχημένη συνεργασία

3 Μειωμένοι χρόνοι ανάπτυξης προϊόντων

4 Λιγότερες απαιτήσεις αλλαγών

5 Βελτιωμένη κατασκευασιμότητα

6 Χαμηλότερο κόστος προϊόντος

7 Χαμηλότερο κόστος γενικών εξόδων

8 Μικρότερο κόστος ανάπτυξης προϊόντος

9 Βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος

10 Μεγαλύτερος κύκλος ζωής προϊόντος

11 Μεγαλύτερη απόδοση του προϊόντος

12 Βελτιωμένη δυνατότητα service

13 Το προϊόν είναι «σωστό την πρώτη φορά»

14 Το προϊόν ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών

15 Αυξανόμενο μερίδιο αγοράς

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες πρακτικές και μέθοδοι που 

θεωρούνται ως οι πιο αποδοτικοί σήμερα για την ανάπτυξη προϊόντων στη 

βιομηχανία.
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1. Γενικά

Έχουν αναφερθεί πολλές «καλές» πρακτικές στη βιβλιογραφία σχετικά με την 

ανάπτυξη προϊόντων. Ενώ μερικές από αυτές είναι πολύ ευρείας έννοιας, όπως π.χ. η 

οργανωσιακή δομή ή η αναγνώριση της σημασίας της μάθησης, άλλες σχετίζονται με 

πιο στενά θέματα όπως αυτά που έχουν να κάνουν με ανθρώπους ή με απόδοση. Στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν και τα δύο αυτά είδη.

Γενική προσέγγιση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων

• Από την πλευρά της διαδικασίας παραγωγής

• Στρατηγική προσέγγιση

• Ολοκλήρωση μέσα στην επιχείρηση

• Οργανωσιακή δομή και έλεγχος

• Ευελιξία

• Μάθηση

Άνθρωποι

• Ανώτατη διοίκηση

• Υποστηρικτική μορφή διοίκησης

• Ρόλοι

• Κοινές αξίες μέσα σε ένα καινοτόμο περιβάλλον

Διαδικασία

• Δομές

• Ολοκλήρωση

• Παράλληλη προσέγγιση

• Αποτελεσματική επικοινωνία και αξιολόγηση των πληροφοριών

• Εργαλεία και μέθοδοι

• Στρατηγικές σχεδιασμού προϊόντων
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• Καθαρή ανάπτυξη προϊόντων

Στον πίνακα 4.1 δίνεται συνοπτικά η σύγκριση των χαρακτηριστικών των τωρινών 

«καλών πρακτικών» με τα αντίστοιχα της παραδοσιακής προσέγγισης, ενώ στη 

συνέχεια περιγράφονται πιο αναλυτικά οι «καλές πρακτικές».

Πίνακας 4.1. Χαρακτηριστικά των σύγχρονων «καλών» πρακτικών ανάπτυξης νέων 

προϊόντων σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση

Παραδοσιακή προσέγγιση ανάπτυξης 
νέων προϊόντων

Σύγχρονη αποδοτική πρακτική 
ανάπτυξης νέων προϊόντων

Όχι επίσημη διαδικασία Επίσημη διαδικασία, εικόνα της 
διαδικασίας

Τακτική προσέγγιση Στρατηγική προσέγγιση
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το 
project

Προσέγγιση χαρτοφυλακίου με
προτεραιότητες και πόρους των
διαφόρων projects

Απομονωμένη Οριζόντια συνεργασία (joint venture, 
στρατηγικές συμμαχίες)

Δεδομένη θεώρηση των Πελατών και των 
προμηθευτών

Στενοί σύνδεσμοι με τους πελάτες και με 
τους προμηθευτές

Στενός ή χαλαρός ή καθόλου έλεγχος Στενός - χαλαρός έλεγχος
Μη αποκριτική Αποκρίνεται σε μεταβολές του

περιβάλλοντος και στις ανάγκες των 
πελατών

Η μάθηση δεν είναι θέμα Έμφαση στη μάθηση
Η ανώτατη διοίκηση έχει μικρή ανάμιξη Η ανώτατη διοίκηση αναμιγνύεται, 

υποστηρίζει τις ομάδες και τους 
υπεύθυνους

Το στυλ της διοίκησης είναι απόλυτο Το στυλ της διοίκησης είναι 
δημοκρατικό, υποστηρικτικό

Η κουλτούρα αντιστέκεται στις αλλαγές Ευρεία αποδοχή των αλλαγών
Μη ευέλικτη - όλα τα projects 
αντιμετωπίζονται ως ίσα

Ευελιξία - τα projects διαφέρουν και 
απαιτούν διαφορετική διαδικασία και 
διαφορετικές δομές (τύπους ομάδων)

Ξεχωριστή εργασία των διαφόρων 
τμημάτων

Λειτουργική ολοκλήρωση, ειδικά για τα 
R&D, το μάρκετινγκ και την παραγωγή 
Μεθοδολογίες για τη βελτίωση της 
ολοκλήρωσης όπως τα QFD, DFM

Στάδια σε σειρά Στάδια που επικαλύπτονται
Δραστηριότητες σε σειρά Παράλληλες δραστηριότητες
Το νέο προϊόν και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 
αναπτύσσονται ξεχωριστά

Παράλληλη εργασία (concurrent
engineering)

Πληροφόρηση κυρίως σε Τεχνικά θέματα Συνολική πληροφόρηση τόσο σε τεχνικά 
όσο και σε θέματα αγοράς
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Περιορισμένη χρήση της Τεχνολογίας Εκμετάλλευση της τεχνολογίας π.χ. CAD 
/ CAM / CAE, ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων, ηλεκτρονική επικοινωνία και 
σύνδεσμοι

Περιορισμένη χρήση εργαλείων και 
μεθόδων ανάπτυξης

Μεγαλύτερη χρήση εργαλείων και 
μεθόδων ανάπτυξης π.χ. FMEA, 
σχεδιασμός πειραμάτων

Στρατηγική σχεδιασμού κάθε νέο
προϊόν θεωρείται μοναδικό

Διάφορες στρατηγικές σχεδιασμού π.χ. 
παραγωγή τμημάτων, σταδιακή βελτίωση 
προϊόντων

4.2. Αποδοτικές πρακτικές ανάπτυξης προϊόντων

4.2.1. Από την πλευρά της διαδικασίας

Υπάρχει μία γενική αίσθηση ότι όταν η ανάπτυξη νέων προϊόντων βασίζεται πολύ 

στην πλευρά της διαδικασίας τότε τα αποτελέσματα είναι θετικά. [Adler 1996]. 

Παρόλα αυτά, ακόμα και στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας σχετικά λίγες 

επιχειρήσεις είχαν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο και το είχαν μετατρέψει σε μία 

επίσημη διαδικασία παραγωγής προϊόντων. Στις Η.Π.Α. και στη Μεγάλη Βρετανία 

περίπου οι μισές επιχειρήσεις μόνο είχαν μία καλά καθορισμένη διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων [Page 1993]. Τα τελευταία χρόνια όμως η επίσημη διαδικασία 

για την ανάπτυξη προϊόντων γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη με αποτέλεσμα να 

ακολουθείται από πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων [Griffin 1997].

4.2.2. Στρατηγική προσέγγιση

Η στρατηγική συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού προσανατολισμού και της 

συνέργιας με τις υπάρχουσες δραστηριότητες, είναι ένα από τα κλειδιά που έχουν 

αναγνωριστεί στη βιβλιογραφία ως κρίσιμα για την επιτυχία της διαδικασίας 

ανάπτυξης προϊόντων. Σύμφωνα με την στρατηγική προσέγγιση, οι “business 

managers” παρά οι τεχνικοί ειδικοί είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, 

χρησιμοποιούνται χάρτες δημιουργίας προϊόντων για τον σχεδίασμά, το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προστατεύεται με τη συνεχή ανανέωση της 

τεχνογνωσίας και των δυνατοτήτων, και τα προγράμματα ανάπτυξης θεωρούνται 

αναπόσπαστα με την επέκταση των τεχνολογικών δυνατοτήτων [Karlsson 1997],
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Οι στρατηγικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη διατήρηση της καινοτομίας της 

εταιρίας περιλαμβάνουν μία μακροχρόνια εταιρική στρατηγική στην οποία η 

καινοτομία παίζει ρόλο κλειδί για την αξιοποίηση των παρελθόντων επιτυχιών, την 

κεφαλαιοποίηση των δυνατών σημείων και την μακρόχρονη δέσμευση σε σημαντικά 

projects [Rothwell 1992],

Η ανάπτυξη οράματος και ο καθορισμός κατάλληλων στόχων είναι σημαντικά 

θέματα της στρατηγικής προσέγγισης στην ανάπτυξη προϊόντων. Σύμφωνα με την 

ολιστική προσέγγιση που ακολουθείται από ορισμένες Ιαπωνικές εταιρίες, η ανώτατη 

διοίκηση αποφασίζει για τη γενική στρατηγική κατεύθυνση και τον καθορισμό των 

στόχων αλλά αφήνει τις ομάδες ανάπτυξης προϊόντων να λειτουργούν με τον δικό 

τους τρόπο για την επίτευξη των στόχων.

4.2.3. Ολοκλήρωση μεταξύ επιχειρήσεων

Η ολοκλήρωση μεταξύ επιχειρήσεων γίνεται ολοένα και πιο σχετική με την ανάπτυξη 

προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγαλύτερη συνεργασία στην 

ανάπτυξη προϊόντων, αύξηση στη συνεργασία στην έρευνα προ ανταγωνισμού, και 

ένας αυξανόμενος αριθμός στρατηγικών συμμαχιών με βάση την τεχνολογία. Οι 

συνεργασίες τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης και οι συμμαχίες πηγών τεχνολογίας 

προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες μάθησης και οδηγούν σε πραγματική βελτίωση της 

απόδοσης, αρκεί να διοικηθούν κατάλληλα [Ingham 1998]. Πολλές επιχειρήσεις στη 

Μεγάλη Βρετανία συνδέονται με κάποια μορφή συνεργασίας. Μία πρόσφατη έρευνα 

σχετικά με πρακτικές καινοτομίας έδειξε ότι το 82% των βιομηχανιών συνδέεται με 

συνεργασίες με ακαδημαϊκούς οργανισμούς, το 80% με άλλες επιχειρήσεις, το 78% 

με εταιρίες συμβούλων και περίπου το 70% με κυβερνητικούς και εμπορικούς 

οργανισμούς έρευνας.

Οι στενές σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές είναι χαρακτηριστικό της 

ανάπτυξης προϊόντων στην Ιαπωνία. Εκεί, η δημιουργία δικτύων προμηθευτών 

μεταξύ πολλών επιχειρήσεων έχει βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης 

προϊόντων και στην αύξηση της ευελιξίας [Funk 1993]. Πολλές έρευνες έχουν δείξει 

ότι η συμμετοχή των προμηθευτών κλειδιά από νωρίς στη διαδικασία ανάπτυξης 

προϊόντων μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση 

συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών στην αρχιτεκτονική συστημάτων, των 

βελτιώσεων στο σχεδιασμό προϊόντων και της μεγαλύτερης εστίασης στο σχεδίασμά
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με βάση την κατασκευασιμότητα. Η επικέντρωση στον πελάτη είναι επίσης βασικός 

κανόνας για αποτελεσματικές διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων. Οι ανάγκες των 

πελατών αλλάζουν και συνεπώς είναι σημαντικό για μία επιχείρηση να διατηρεί 

επικοινωνία με αλληλεπίδραση με τους κύριους ενδιαφερομένους μέσα στη 

διαδικασία ανάπτυξης.

4.2.4. Οργανωσιακό στυλ και έλεγχος

Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ερευνητών ότι μία οργανική επιχείρηση συντελεί 

στην καινοτομία, ενώ μία μηχανιστική επιχείρηση αποθαρρύνει τις δραστηριότητες 

καινοτομίας. Σε μία οργανική επιχείρηση η δομή είναι ανεπίσημη, μη ιεραρχική, 

ευέλικτη, βλέπει προς τα έξω, δεν έχει αυστηρούς κανόνες, δεν υπάρχουν 

διαχωρισμοί μεταξύ τμημάτων, η πληροφορία μεταφέρεται προς όλες τις 

κατευθύνσεις και η επικοινωνία πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο. Από την 

άλλη μεριά, σε μία μηχανιστική επιχείρηση η δομή είναι ιεραρχική και 

γραφειοκρατική, υπάρχουν αυστηρά όρια μεταξύ των τμημάτων, πολλοί κανόνες, 

επίσημες αναφορές, ο καθένας έχει μικρή ελευθερία δράσης και υπάρχει ροή της 

πληροφορίας προς τα πάνω και των οδηγιών προς τα κάτω [Rothwell 1992], Το 

οργανικό στυλ ταιριάζει καλύτερα στο αρχικό, mo δημιουργικό τμήμα της 

διαδικασίας καινοτομίας. Όσο το project προχωρά από την κατασκευή πρωτοτύπων 

προς την παραγωγή του προϊόντος και τη διάθεση στην αγορά, η καινοτομία είναι 

καλύτερα ορισμένη και οι δραστηριότητες είναι πιο συνηθισμένες, κάνοντας 

καταλληλότερη τη χρήση mo επίσημου ελέγχου. Δηλαδή μία επιχείρηση θα πρέπει να 

συνδυάζει τα δύο στυλ οργάνωσης ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης 

προϊόντων.

4.2.5. Ευελιξία

Η ευελιξία είναι μία χαρακτηριστική αποδοτική πρακτική ανάπτυξης νέων 

προϊόντων. Η ανταπόκριση της επιχείρησης στις αλλαγές είναι στρατηγικός 

παράγοντας για τη διατήρηση της καινοτομίας και η ευελιξία - του οργανισμού, του 

προϊόντος και της παραγωγής - είναι ιδιαίτερα σημαντική [Rothwell 1992], Η 

διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη για να ταιριάξει με 

διαφορετικούς τύπους προϊόντων και να επιτρέψει συνεχείς αλλαγές σε απάντηση
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των αλλαγών του περιβάλλοντος και των αναγκών των πελατών [Cooper 1994], Ο 

ευέλικτος σχεδιασμός επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν γρήγορα ένα ευρύ 

χαρτοφυλάκιο ειδικών προϊόντων, να παράγουν προϊόντα με βάση παραγγελίες, να 

παράγουν μαζικά ξεχωριστά προϊόντα προσαρμοσμένα σε απαιτήσεις πελατών με 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα μαζικής παραγωγής και να εισάγουν σταθερά νέες 

ποικιλίες προϊόντων.

4.2.6. Μάθηση

Η σύνδεση μεταξύ μάθησης και επιτυχημένης ανάπτυξης προϊόντων έχει τονιστεί σε 

πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων, κυρίως των Ιαπωνικών. Οι επιχειρήσεις αυτές 

είναι αφοσιωμένες στη μάθηση και έχουν υιοθετήσει στρατηγικές για να βοηθήσουν 

τη μεταφορά της μάθησης. Έτσι, είναι ικανές να αναπτύξουν νέα προϊόντα ταχύτατα, 

να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία του παρόντος, να διαχειριστούν τη δημιουργία 

νέας γνώσης, χρησιμοποιώντας τεχνικές ώστε οι ιδέες και η μάθηση των ατόμων να 

είναι διαθέσιμες στο υπόλοιπο της επιχείρησης. Επίσης, η συστηματική μάθηση από 

προηγούμενες εμπειρίες είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματική διοίκηση των 

αρχικών φάσεων της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων και απαραίτητη για τον 

επιτυχημένο σχεδίασμά [Verganti 1997]. Τα πιο επιτυχημένα projects ανάπτυξης ήταν 

αυτά στα οποία οι ομάδες λειτουργούσαν σε περιβάλλον μάθησης.

4.2.7. Ανώτατη διοίκηση

Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης και η υποστήριξή της είναι απαραίτητες για την 

επιτυχημένη ανάπτυξη προϊόντων. Οι ανώτατοι διευθυντές θα πρέπει να αποδέχονται 

τον κίνδυνο και να μαθαίνουν από πιθανές αποτυχίες [Rothwell 1992]. Όσο μία 

εταιρία κινείται προς μία στρατηγική προσέγγιση ανάπτυξης προϊόντων, η ανώτατη 

διοίκηση αναμιγνύεται πιο πολύ στην ανάπτυξη προϊόντων και δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στη διαχείριση της διασύνδεσης μεταξύ των λειτουργικών περιοχών 

κλειδιά. Ένας ακόμα σημαντικός ρόλος της ανώτατης διοίκησης για την ανάπτυξη 

προϊόντων είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών ηγετών υποστηρίζοντάς τους και 

ανταμείβοντάς τους κατάλληλα.
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4.2.8. Υποστηρικτικό στυλ διοίκησης

Σχεδόν όλες οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιτυχία της ανάπτυξης προϊόντων υποστηρίζουν ότι οι παράγοντες 

αυτοί σχετίζονται με μία ανοιχτόμυαλη, υποστηρικτική και επαγγελματική διοίκηση 

[Barclay 1992], Άλλες έρευνες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ένα οργανικό στυλ 

διοίκησης είναι καλύτερο από τη μηχανιστική προσέγγιση στη βοήθεια ανάπτυξης 

του κατάλληλου κλίματος καινοτομίας, ενώ ένα πιο οριζόντιο στυλ διοίκησης με 

αυξημένες αρμοδιότητες στη λήψη αποφάσεων σε χαμηλότερα επίπεδα εργαζομένων 

επηρεάζει την ταχύτητα διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά [Rothwell 1992].

4.2.9. Ρόλοι

Έχει πραγματοποιηθεί αρκετή έρευνα για τους ειδικούς ρόλους που σχετίζονται με 

την επιτυχημένη ανάπτυξη προϊόντων. Οι Roberts και Fursfield αναγνώρισαν τους 

ακόλουθους ρόλους εργασίας ως κρίσιμους για την καινοτομία : γέννηση των ιδεών, 

επιχειρηματικότητα και πρωτοπορία, ηγεσία του project, «φρούρηση πύλης», 

υποστήριξη και καθοδήγηση [Hart 1995], Ο ρόλος της «φρούρησης πύλης» μπορεί να 

εκπληρωθεί από έναν «τεχνολογικό φρουρό πύλης», ενώ ένας «πρωταθλητής 

προϊόντων» ενσωματώνει το ρόλο της επιχειρηματικότητας και της πρωτοπορίας. 

Ένας «τεχνολογικός φρουρός πύλης» φέρνει στην επιχείρηση σχετικές τεχνικές 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από σεμινάρια, συνέδρια, από δίκτυο εξωτερικών 

επαφών και από τη βιβλιογραφία, και τη διαμοιράζει σε άλλους μέσα στο τμήμα 

έρευνας και ανάπτυξης [Rothwell 1992], Ένας «πρωταθλητής προϊόντων» 

υποστηρίζει με πάθος την καινοτομία βοηθώντας το project να διατηρήσει την 

ταχύτητά του όταν συναντώνται δυσκολίες. Στην πράξη έχει βρεθεί ότι αν και οι 

«πρωταθλητές» φαίνεται να έχουν επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης 

βελτιώνοντας την απόδοση των προγραμμάτων και λειτουργώντας σε συμφωνία με 

τις διαδικασίες και τις στρατηγικές, η χρήση τους δεν οδηγεί τελικά σε πιο 

επιτυχημένη ανάπτυξη προϊόντων.

4.2.10. Κοινές αξίες μέσα σε ένα καινοτόμο κλίμα

Ένα χαρακτηριστικό καλής πρακτικής στην ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι η κοινή 

πίστη στην αξία της αλλαγής. Η αποδοχή της ανάγκης για αλλαγές είναι
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προαπαιτούμενο για μία επιτυχημένη ανάπτυξη προϊόντων [Johne 1988], Η 

ειλικρίνεια και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών 

και μονάδων σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης μπορούν να βοηθήσουν στη 

δημιουργία καινοτόμου κλίματος. Επιχειρήσεις υψηλής καινοτομίας στην Ευρώπη, 

στις Η.Π.Α. και στην Ιαπωνία μοιράζονται ένα σύνολο χαρακτηριστικών, αξιών και 

συμπεριφορών και αναγνωρίζουν τη σημασία της ισχυρής ευθυγράμμισης μεταξύ των 

στόχων της επιχείρησης και των στόχων του προσωπικού [Zien 1997],

4.2.11. Δομές

Η δομή της επιχείρησης είναι επίσης κρίσιμος παράγοντας στην επιτυχία της 

ανάπτυξης προϊόντων. Υπάρχει αυξανόμενη αναγνώριση ότι διαφορετικοί τύποι 

δομών είναι κατάλληλοι για διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων ανάπτυξης 

προϊόντων. Συνεπώς, η καλύτερη πρακτική είναι η κατανόηση και η ικανότητα 

εφαρμογής της πιο κατάλληλης μορφής οργανωσιακής δομής για κάποιο 

συγκεκριμένο project. Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες δομής των ομάδων ανάπτυξης 

είναι η λειτουργική, η ελαφριά, η βαριά και η αυτόνομη [Wheelwright 1992]. Η 

διάκριση μεταξύ αυτών των δομών είναι η έκταση στην οποία είναι υπεύθυνοι και 

αρμόδιοι οι λειτουργικοί διευθυντές ή οι ηγέτες των προγραμμάτων ανάπτυξης. Η 

λειτουργική και η βαριά δομή αντιπροσωπεύουν τις κυρίαρχες μορφές σήμερα.

4.2.12. Εργαλεία και μέθοδοι

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαλείων και μεθοδολογιών που σχετίζονται με τις 

«καλές» πρακτικές στην ανάπτυξη προϊόντων. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :

• Ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας (Quality Function Deployment, QFD)

• Σχεδιασμός για δυνατότητα κατασκευής

• Σχεδιασμός πειραμάτων

• Εργαλεία βασισμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

• Πρωτότυπα

• Διοίκηση με στόχο το κόστος
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4.2.12.1. Quality Function Deployment (QFD)

To QFD είναι μία μεθοδολογία που χρησιμοποιεί μία σειρά πινάκων για να 

μετατρέψει τις απαιτήσεις των πελατών σε παραμέτρους του σχεδιασμού 

[Whellwright 1992], Απαιτεί ανάμιξη πολλών λειτουργιών, βοηθώντας έτσι στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων που προέρχονται από την τμηματοποίηση. Αν και το 

QFD αυξάνει το χρόνο που απαιτείται για τον ορισμό του προϊόντος, ο συνολικός 

χρόνος της ανάπτυξης μειώνεται σαν αποτέλεσμα της επικέντρωσης σε 

προτεραιότητες και της καλύτερης καταγραφής και επικοινωνίας. Τα οφέλη που 

φαίνεται να υπάρχουν από τη χρήση του QFD περιλαμβάνουν : 

καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών 

σύγκριση και ανάλυση των ανταγωνιστικών προϊόντων 

μικρότερους κύκλους ανάπτυξης προϊόντων 

λιγότερες σχεδιαστικές αλλαγές

- λιγότερα κατασκευαστικά προβλήματα στην αρχή της διαδικασίας 

βελτιωμένη ποιότητα και αξιοπιστία

μειώσεις κόστους μέσω της βελτιστοποίησης της διαδικασίας σχεδιασμού του 

προϊόντος

Πιλοτικές εφαρμογές της QFD σε πολυεθνικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είχαν θετική 

επίδραση στην ασαφή διαδικασία της καινοτομίας, παρέχοντας καθαρότητα και 

συνέπεια στο πλαίσιο και τον ορισμό του προβλήματος [Debackere 1997]. Αν και 

στις δυτικές επιχειρήσεις το QFD συνήθως χρησιμοποιείται ως μία τεχνική για τη 

μετατροπή των απαιτήσεων μίας λειτουργικής ομάδας σε υποστηρικτικές απαιτήσεις 

μίας επόμενης λειτουργικής ομάδας (για παράδειγμα από το μάρκετινγκ στην 

παραγωγή), μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν ένας περιεκτικός οργανωσιακός 

μηχανισμός για το σχεδίασμά και τον έλεγχο της διαδικασίας ανάπτυξης νέων 

προϊόντων.

4.2.12.2. Σχεδιασμός για δυνατότητα κατασκευής (DFM)

To DFM εισάγει θέματα σχετικά με την κατασκευή στη διαδικασία του σχεδιασμού 

νωρίτερα. Περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία μεθόδων μεταξύ των οποίων : 

σχεδιαστικούς κανόνες οι οποίοι ορίζουν τα όρια μέσα στα οποία η διαδικασία 

κατασκευής είναι ικανή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του σχεδιασμού, και
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σχεδίασμά για την δυνατότητα παραγωγής η οποία ασχολείται με την αλληλεπίδραση 

μεταξύ ειδικών τμημάτων και προϊόντων και του συστήματος κατασκευής 

[Wheelwright 1992].

4.2.12.3. Σχεδιασμός πειραμάτων

Ο σχεδιασμός πειραμάτων έχει σχέση με τη λήψη μίας αυστηρής συστηματικής 

προσέγγισης για τον προγραμματισμό των πειραμάτων, παρά με την επίλυση 

προβλημάτων με ένα τυχαίο τρόπο. Στατιστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό των βέλτιστων ρυθμίσεων για μία ή περισσότερες παραμέτρους του 

προϊόντος ή της διαδικασίας παραγωγής. Έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός 

τεχνικών για την υπερκάλυψη δυσκολιών στην ανάλυση των πειραμάτων, οι οποίες 

εμφανίζονται όταν η επαναληψιμότητα των μετρήσεων είναι χαμηλή και οι 

επιδράσεις ενός παράγοντα εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις άλλων. Αυτές 

περιλαμβάνουν τις μεθόδους Taguchi (που χρησιμοποιούνται κυρίως στο σχεδίασμά 

και στην πρόληψη προβλημάτων), τις μεθόδους Shainin (που χρησιμοποιούνται 

κυρίως για την επίλυση προβλημάτων στις διαδικασίες) και η εξελικτική 

βελτιστοποίηση (Evolutionary Optimisation) (που χρησιμοποιείται για τη σταδιακή 

βελτίωση των υπάρχουσων διαδικασιών).

4.2.12.4. Εργαλεία βασισμένα σε υπολογιστές

Η τεχνολογία έχει βοηθήσει σημαντικά στη μείωση του χρόνου ανάπτυξης. Για 

παράδειγμα, στα μέσα της δεκαετίας του 80 το τμήμα ημιαγωγών της Canon 

χρησιμοποίησε εργαλεία CAD για την εξάλειψη μερικών φάσεων του project 

management και την επικάλυψη άλλων. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά : τα 

κόστη ανάπτυξης μειώθηκαν κατά 30% και ο χρόνος για τη διάθεση στην αγορά κατά 

50%, και έτσι το τμήμα διέθεσε δύο γενιές εξοπλισμού μέσα σε χρόνο στον οποίο οι 

ανταγωνιστές εισήγαγαν μόνο μία.

Πολλοί συγγραφείς [Rothwell 1992] πρότειναν άλλους τρόπους με τους οποίους η 

τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα στην αγορά συμπεριλαμβανομένων 

των :

• τεχνολογία “groupware” όπως για παράδειγμα τα Lotus Notes, η οποία 

υποστηρίζει την οριζόντια επικοινωνία και επιτρέπει όλα τα μέλη της ομάδας να 

εργάζονται με την πιο πρόσφατη έκδοση του σχεδιασμού και συνεπώς συμβάλλει 

στη μείωση του χρόνου για αλλαγές
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• μοντελοποίηση και ανάλυση εργαστηρίου βασισμένες σε υπολογιστές

• δοκιμές στο πεδίο παραγωγής βασισμένες σε υπολογιστές και επικοινωνία των 

αποτελεσμάτων

• πλήρως αναπτυγμένες βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες 

βάσεις δεδομένων σχεδιασμού, βάσεις δεδομένων πρότυπων συστατικών και 

βάσεις δεδομένων ιστορίας της απόδοσης κάποιων τμημάτων

• αποτελεσματικές συνδέσεις δεδομένων προς τα πίσω και συνδέσεις τμημάτων 

μέσα στην επιχείρηση

• συστήματα συσκέψεων

• χρήση ειδικών συστημάτων για βοήθεια στον σχεδίασμά

• και αντικατάσταση φυσικών πρωτοτύπων από μοντέλα προσομοίωσης που 

βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα.

Οι αλλαγές στον τρόπο ανάπτυξης προϊόντων θα οδηγήσουν σε μία νέα γενιά 

εργαλείων λογισμικού. Η επόμενη γενιά εργαλείων θα χαρακτηρίζεται από μία 

αυξανόμενη εστίαση της βιομηχανίας στην αναπαράσταση, την απόκτηση και την 

ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα και γνώσης στον τομέα της ανάπτυξης 

προϊόντων. Τα υπάρχοντα μηχανολογικά εργαλεία με τη βοήθεια υπολογιστών 

επικεντρώνονται κυρίως γύρω από γεωμετρικά CAD και ανάλυση και κάποια από 

αυτά υποστηρίζουν δραστηριότητες CAM όπως ο σχεδιασμός της διαδικασίας. Τα 

συστήματα επόμενης γενιάς θα βοηθούν στην απόκτηση περισσότερων πληροφοριών 

και θα υποστηρίζουν μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων ανάπτυξης προϊόντων.

Το όραμα που δίνεται από κάποιους για τα μελλοντικά εργαλεία ανάπτυξης 

προϊόντων είναι ένα μονολιθικό σύστημα λογισμικού. Σύμφωνα με αυτό, η 

διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων θα υποστηρίζεται από μία μόνο ολοκληρωμένη 

ακολουθία εφαρμογής. Ένα τέτοιο εργαλείο θα προσπαθεί να δείξει τις ανάγκες σε 

μία προσπάθεια ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος, επιτρέποντας σε ομάδες που 

κατανέμονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή σε διαφορετικά σημεία της 

επιχείρησης να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και δεδομένα σε διαφορετικές φάσεις 

της ανάπτυξης προϊόντων [Szykman 2001].
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4.2.12.5. Πρωτότυπα

Τα πρωτότυπα βελτιστοποιούν την ανάπτυξη, ενισχύουν τη μάθηση και αποτελούν 

εκκίνηση για αλλαγή μέσα σε ένα οργανισμό. Η εστίαση στη δημιουργία πρωτοτύπων 

στο στάδιο της έρευνας των Sony και Canon ενθάρρυνε τους ερευνητές στην 

ανταλλαγή γνώσεων και μετέτρεψε το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης σε τμήμα που 

καθοδηγείται από τις εφαρμογές [Harryson 1997], Τα πρωτότυπα είναι ένα πανίσχυρο 

εργαλείο για την προς τα έξω επικοινωνία και για την εξαγωγή συμπερασμάτων, και 

ταχύτατοι κύκλοι πρωτοτύπων κάνουν τις ομάδες ανάπτυξης να μαθαίνουν 

γρηγορότερα. Οι Wheelwright και Clark (1992) ανέφεραν τέσσερις καλές πρακτικές 

που προέρχονται από την εμπειρία στη βιομηχανία τις οποίες μία επιχείρηση μπορεί 

να χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει τη διαδικασία δημιουργίας πρωτοτύπων. Αυτές 

περιλαμβάνουν την καλύτερη χρήση χαμηλού κόστους πρωτοτύπων (π.χ. απλά 

βιομηχανικά σχεδιαστικά μοντέλα και μοντέλα προσομοίωσης) και την αποφυγή 

επικάλυψης στους κύκλους δημιουργίας πρωτοτύπων. Επίσης συνηγόρησαν στη 

χρήση των περιοδικών πρωτοτύπων. Αυτό επιτυγχάνεται από την αναδόμηση της 

σειράς, του αριθμού και της διάρκειας των κύκλων δημιουργίας πρωτοτύπων σε μία 

περιοδική μορφή πρωτοτύπων η οποία είναι ωφέλιμη για τα επόμενα projects που 

αναλαμβάνει μία πολυ-λειτουργική ομάδα.

4.2.12.6. Διοίκηση με στόχο το κόστος (TCM)

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό - μέχρι 80 ή 90% - του κόστους του κύκλου ζωής ενός 

νέου προϊόντος αναλώνεται στη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης. Έτσι η διοίκηση με στόχο το κόστος είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται 

για να κρατήσει το κόστος μέσα σε ορισμένα όρια. Πριν αρχίσει η εργασία του 

σχεδιασμού, τίθεται ο στόχος κόστους για το νέο προϊόν που λαμβάνει υπόψη όλες τις 

δραστηριότητες του κύκλου ζωής του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων π.χ. των 

πωλήσεων, της χρήσης και του κόστους διάθεσης). Τα σχέδια για το προϊόν γίνονται 

αποδεκτά στα στάδια της ιδέας, του βασικού σχεδιασμού και του λεπτομερούς 

σχεδιασμού μόνο αν ικανοποιούν τον στόχο κόστους που έχει καθορισθεί. Αν ο 

στόχος δεν ικανοποιείται, οι σχεδιαστές θα πρέπει να αλλάξουν τα σχέδια ίσως 

χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής αξίας.
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4.2.13. Καθαρή ανάπτυξη προϊόντων

Μερικές από τις νέες πρακτικές που δίνονται στον πίνακα 4.1 και περιγράφονται 

παραπάνω περικλείονται στην αρχή της «καθαρής ανάπτυξης προϊόντων». Η λέξη 

«καθαρή» χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την περιγραφή κατασκευαστικών και 

μηχανολογικών πρακτικών στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας οι οποίες 

οδήγησαν σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και ευελιξίας. Όσον αφορά την 

ανάπτυξη προϊόντων, ο όρος «καθαρή» αναφέρεται σε ένα αριθμό 

αλληλοσχετιζόμενων τεχνικών που εφαρμόζονται μαζί : ανάμιξη των προμηθευτών 

από την αρχή του project, πολυλειτουργικές ομάδες εργασίας, παράλληλη μηχανική, 

ολοκλήρωση διαφόρων λειτουργικών θεμάτων σε κάθε project, χρήση ομαδικής 

δομής, και στρατηγική διοίκηση κάθε project ανάπτυξης μέσω οραμάτων και στόχων 

παρά με λεπτομερείς προδιαγραφές [Karlsson 1996].

Η ανασκόπηση όλων των παραπάνω «καλών πρακτικών» στην ανάπτυξη προϊόντων 

δίνει μία διαφορετική εικόνα σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση. Όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 4.1 υπάρχουν πρακτικές διαμετρικά αντίθετες με τις 

προϋπάρχουσες (π.χ. επίσημη διαδικασία - ανεπίσημη διαδικασία, λειτουργική 

ολοκλήρωση - διαχωρισμός λειτουργιών, παράλληλες δραστηριότητες - 

δραστηριότητες σε σειρά). Άλλες πρακτικές όπως η έμφαση στη μάθηση και η 

αυξανόμενη εκμετάλλευση της τεχνολογίας αποτελούν προσθήκες ή επεκτάσεις στις 

παλιές τεχνικές και αντανακλούν τη νέα γνώση για το τι είναι σημαντικό.

Για την αντικατάσταση των παραδοσιακών πρακτικών με τις παραπάνω «καλές 

πρακτικές» απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία ανάπτυξη προϊόντων. Οι 

αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες σε στρατηγικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο και 

σε επίπεδο κάθε εργαζομένου ξεχωριστά. Όμως, στην πράξη οι επιχειρήσεις αρχίζουν 

να υιοθετούν ορισμένες από τις νέες πρακτικές τμηματικά καθώς μαθαίνουν από 

εξωτερικές πηγές για τα πλεονεκτήματά τους. Το κύριο χαρακτηριστικό των 

περισσότερων νέων πρακτικών είναι η ευελιξία : σε επίπεδο επιχείρησης για την 

απόκριση στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, σε λειτουργικό επίπεδο για 

την εφαρμογή των πρακτικών και των δομών που είναι οι πιο κατάλληλες για ένα 

συγκεκριμένο project ανάπτυξης και σε επίπεδο ατόμων ώστε να είναι ανοιχτοί στις 

αλλαγές και έτοιμοι να τις υιοθετήσουν.
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Οι νέες πρακτικές που περιγράφηκαν παραπάνω έχουν προέλθει από αλλαγές στο 

περιβάλλον ανάπτυξης προϊόντων στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις π.χ. νέες 

τεχνολογίες, απαιτήσεις πελατών για μεγαλύτερη προσαρμογή των προϊόντων στις 

ανάγκες τους, και αυξανόμενος ανταγωνισμός σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πρακτικές 

βρίσκονται σε συμφωνία με τις αλλαγές αυτές και βοηθούν τις εταιρίες να 

αντιμετωπίσουν τις απαιτητικές καταστάσεις.

4.3. Ανάπτυξη νέων προϊόντων στο μέλλον

Στις προηγούμενες παραγράφους αναπτύχθηκαν οι διαδικασίες και οι πρακτικές 

ανάπτυξης νέων προϊόντων και ο τρόπος που εξελίχθηκαν στον χρόνο για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυπταν. Όμως, οι αλλαγές αυτές είναι 

πιθανό να μην είναι αρκετές για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων, όπως η 

αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και η πρόοδος σε πολύ εξειδικευμένες περιοχές της 

επιστήμης και της τεχνολογίας.

Μερικές επιχειρήσεις ήδη πειραματίζονται με νέες μορφές. Για παράδειγμα, έχει 

προταθεί μία οργανική δομή δικτύου για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η οργανική 

δομή του δικτύου του επιτρέπει να αλλάζει μέγεθος ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις του project. Υποστηρικτές αυτής της δομής ισχυρίζονται ότι όχι μόνο 

παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη 

προϊόντων, αλλά επίσης και τα μέσα με τα οποία η γνώση μπορεί να συγκεντρωθεί 

και να μεταφερθεί.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις πιο διαδεδομένες 

διαδικασίες ανάπτυξη προϊόντων της μορφής στάδιο - θύρα, ο Cooper (1994) 

πρότεινε ότι οι διαδικασίες της επόμενης γενιάς θα έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά :

• Θα είναι ρευστές και προσαρμόσιμες με στάδια που θα επικαλύπτονται.

• Θα λαμβάνονται αποφάσεις που θα επιτρέπουν το project να προχωρήσει ακόμα 

κι αν λείπουν κάποιες πληροφορίες προς το παρόν.

• Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην διαδικασία με την εστίαση σε μεθόδους που 

σχετίζονται με ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των projects και την συγκέντρωση 

των πόρων στις καλύτερες προσπάθειες.
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• Η ευελιξία θα επιτρέπει σε κάθε project να έχει τη δική του πορεία στη 

διαδικασία, δηλαδή κάποια βήματα θα πραγματοποιούνται και άλλα θα 

παραλείπονται ανάλογα με τις συνθήκες.

Τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 90, άρχισε να εφαρμόζεται σε σημαντικό 

βαθμό η ταυτόχρονη ανάπτυξη προϊόντων και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα 

δίκτυα ανάπτυξης προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, πολλές 

εταιρίες ασχολούνται με την ανάπτυξη πολύπλοκων συστημάτων προϊόντων (CoPS) 

τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα ανάπτυξης πολλών επιχειρήσεων μαζί.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθεί η παράλληλη μηχανική, μία από τις κυριότερες 

προσεγγίσεις που ακολουθείται στην ανάπτυξη προϊόντων τα τελευταία χρόνια και 

που αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (CONCURRENT ENGINEERING) ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

5.1. Εισαγωγή

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις διαθέτουν οργανωσιακό σχεδίασμά που τις καθιστούν 

ικανές να μειώσουν την αβεβαιότητα και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αλλαγές 

στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις αυτές αναδιοργάνωσαν τη διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων μετατρέποντας την από μία σειριακή (“over the wall”) σε μία 

παράλληλη διαδικασία στην οποία το μάρκετινγκ, η παραγωγή προϊόντων, η μέθοδος 

παραγωγής, ο σχεδιασμός κατασκευής και οι δραστηριότητες των προμηθειών 

επικαλύπτονται [Clark 1989]. Έτσι, εμπλέκουν σημαντικούς εργαζόμενους από νωρίς 

στην προσπάθεια ανάπτυξης προϊόντων και αυτοί οι εργαζόμενοι γίνονται μέρη μιας 

πολυλειτουργικής ομάδας. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει καθιερωθεί ως 

παράλληλη εργασία (concurrent engineering). Τα μέλη της ομάδας συντονίζουν τις 

προσπάθειες για λύση των προβλημάτων ώστε να βελτιώσουν την καινοτομία των 

προϊόντων και να ενδυναμώσουν την ποιότητα. Οι βελτιώσεις στην καινοτομία και την 

ποιότητα έχουν γενικά καθοριστική επίδραση στη δυνατότητα υψηλότερης τιμολόγησης 

των προϊόντων.

Πολλές εταιρίες έχουν βρει τις πρακτικές της παράλληλης εργασίας πολύ χρήσιμες για 

τις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά και την ποιότητα των 

προϊόντων τους, όμως υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το ποιες από αυτές τις πρακτικές 

είναι οι καταλληλότερες, για το επίπεδο χρήσης τους και για την επίδραση τους στην 

ποιότητα και την υπερτιμολόγηση.

To Concurrent Engineering (CE) είναι η απόλυτη προσέγγιση στη μείωση του κόστους, 

την αύξηση της ποιότητας και τη μείωση του χρόνου εισαγωγής ταυτόχρονα. 

Αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας των Η.Π.Α. για να 

αναγκάσει τους προμηθευτές του να παράγουν καλύτερα προϊόντα σε χαμηλότερο 

κόστος και σε λιγότερο χρόνο. Οι Winner et al (1988) όρισαν πρώτοι την προσέγγιση 

αυτή [www.tm.tue.nl/race/race2] :

http://www.tm.tue.nl/race/race2


Παράλληλη μηχανική και οι συνέπειες της 50

«Παράλληλη εργασία (Concurrent Engineering) είναι μία συστηματική προσέγγιση για 

τον ολοκληρωμένο, παράλληλο σχεδίασμά των προϊόντων και των σχετικών με αυτά 

διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής και της υποστήριξης. Η προσέγγιση 

αυτή έχει σκοπό να αναγκάσει τους υπεύθυνους ανάπτυξης προϊόντων να λάβουν υπόψη 

τους όλα τα στοιχεία του κύκλου ζωής του προϊόντος, από τη γέννηση της ιδέας μέχρι 

την εξάλειψη του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων του κόστους της ποιότητας, του 

προγράμματος και τις απαιτήσεις του χρήστη.»

5.2. Οφέλη από την εφαρμογή τουΟΕ

Τα οφέλη από την εφαρμογή του CE ποικίλλουν ανάλογα με την επιχείρηση. Στον 

πίνακα 5.1 δίνονται τα κυριότερα οφέλη [O’Neal 1993].

Πίνακας 5.1. Οφέλη από την εφαρμογή του Concurrent Engineering

Θέμα Μέτρο Αποτέλεσμα

Μείωση του χρόνου 

υλοποίησης του 

προγράμματος

Χρόνος ανάπτυξης 30-70% λιγότερο

Χρόνος για την αγορά 20-90% λιγότερο

Βελτίωση ποιότητας

Μηχανολογικές αλλαγές 65-90% λιγότερες

Ελαττωματικά Μέχρι 75% λιγότερα

Συνολική ποιότητα 200-600% υψηλότερη

Μείωση κόστους

Παραγωγικότητα 20-110% υψηλότερη

Πωλήσεις 5-50% υψηλότερες

Απόδοση ενεργητικού 20-120% υψηλότερη

Κόστος παραγωγής Μέχρι 40%λιγότερο

5.3. Παράλληλη μηχανική και οι συνέπειές της

Το τωρινό περιβάλλον ανάπτυξης προϊόντων χαρακτηρίζεται από ταχύτατες αλλαγές οι 

οποίες εισάγουν αβεβαιότητα και αμφιβολία.
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Τα τρία βασικά στοιχεία του CE είναι τα ακόλουθα :

• Η πρώιμη ανάμιξη των συμμετεχόντων

• Η προσέγγιση της ομάδας

• Η ταυτόχρονη εργασία σε διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξης προϊόντων

Τα παραπάνω στοιχεία επιτρέπουν τη ροή πρόσθετων πληροφοριών προς τη διοίκηση και 

γενικά τους υπεύθυνους ενός project.

Οι σχέσεις μεταξύ των πρακτικών της CE και των συνεπειών τους φαίνονται στο σχήμα 

5.1 [Koufteros 2001] :

Σχήμα 5.1. Αναπαράσταση των πρακτικών του Concurrent Engineering και των 

συνεπειών του
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5.3.1. Ταυτόχρονη ροή εργασίας

Με την ταυτόχρονη ροή εργασίας, οι παράλληλες δραστηριότητες αναζωογονούνται και 

γίνονται πιο αποτελεσματικά. Με την πρώιμη απελευθέρωση της πληροφορίας οι 

μηχανικοί μπορούν να αρχίσουν να δουλεύουν πάνω σε διαφορετικές φάσεις του 

προβλήματος ενώ τα τελικά σχέδια αναπτύσσονται. Επίσης, αποφεύγεται η πολύ 

χρονοβόρα διαδικασία του “reworking”, καθώς η πρώιμη διανομή πληροφοριών 

συμβάλλει στη γρήγορη διαπίστωση ότι ο σχεδιασμός ενός προϊόντος είναι εκτός στόχου. 

Για παράδειγμα, το “test engineering” μπορεί να κάνει χρήση της πρώιμης 

πληροφόρησης για να κάνει σίγουρο ότι τα νέα προϊόντα δοκιμάζονται και ελέγχονται με 

συστηματικό τρόπο.

5.3.2. Ομάδες ανάτττυξης προϊόντων

Ο McKee (1992) υποστηρίζει ότι οι πολυλειτουργικές ομάδες είναι απαραίτητες σε ένα 

περιβάλλον που μεταβάλλεται ταχύτατα, επειδή ενισχύουν την επικοινωνία και την 

οργανωσιακή μάθηση. Η επικοινωνία είναι ένα ζωτικό και βασικό στοιχείο στη 

δραστηριότητα μιας επιχείρησης και είναι ιδιαίτερα σημαντική για πολύπλοκες 

διαδικασίες όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι Henke et al. (1993) υποστήριξαν ότι 

μία από τις mo χρήσιμες μορφές παράλληλης επικοινωνίας στις διαδικασίες ανάπτυξης 

προϊόντων, στις οποίες απαιτείται συμμετοχή πολλών διαφορετικών τμημάτων της 

επιχείρησης, είναι η πολυλειτουργική ομάδα.

5.3.3. Πρώιμη ανάμιξη των σνμμετεχόντω ν

Η πρώιμη ανάμιξη πολλών (π.χ. παραγωγή, προμήθειες, μάρκετινγκ) τμημάτων είναι 

απαραίτητη για τη μείωση του χρόνου παραγωγής και για να βελτιωθούν οι δυνατότητες 

καινοτομίας των προϊόντων. Στην πραγματικότητα, ο πιο συνηθισμένος λόγος που έχει 

αναφερθεί για τις καθυστερήσεις στα projects ανάπτυξης προϊόντων είναι η αλλαγή 

εντολών στα συστήματα παραγωγής [Millson 1992], Αυτές εμφανίζονται όταν δεν είναι 

διαθέσιμα κάποια υλικά ή όταν οι παράμετροι για ένα προϊόν δεν ταιριάζουν με τις
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δυνατότητες παραγωγής ή με τις απαιτήσεις των πελατών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

έλλειψη πληροφόρησης και συνεπώς αμφιβολίες στη διαδικασία. Οι σχεδιαστές μπορεί 

να ανακαλύψουν ότι η παραγωγή δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές ή ότι 

κάποιο υλικό δεν είναι διαθέσιμο ή ότι δεν ικανοποιούνται οι πελάτες. Έτσι, χάνεται 

πολύτιμος χρόνος όταν διαφορετικές λειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσουν.

Η πρώιμη ανάμιξη διαφόρων συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάπτυξης παρέχει μία 

δίοδο σε διάφορες ομάδες συμφερόντων να εκφράσουν τις απόψεις τους και γενικά να 

παρέχουν βοήθεια από νωρίς στη διαδικασία. Οι Adams et al. (1998) υποστήριξαν ότι 

μέσω μιας πλατιάς λειτουργικής συμμετοχής στην απόκτηση και επεξεργασία των 

δεδομένων, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν την αμφισβητούμενη πληροφόρηση 

της αγοράς. Τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού όπως η κατασκευασιμότητα, η 

πολυπλοκότητα και ο σχεδιασμός για ποιότητα μπορούν να βελτιωθούν μέσα από τη 

μεγαλύτερη ανάμιξη διαφορετικών τμημάτων οδηγώντας σε μικρότερους χρόνους 

υλοποίησης των προγραμμάτων σε πρόσθετη τιμολόγηση και σε καλύτερη ποιότητα.

5.3.4. Καινοτομία προϊόντων

Η καινοτομία προϊόντων αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να εισάγει νέα 

προϊόντα και νέα χαρακτηριστικά. Ο ταχύτατος ρυθμός της τεχνολογίας και οι 

απαιτήσεις των πελατών για νέα και καλύτερα προϊόντα αναγκάζουν τις εταιρίες να είναι 

συνεχώς καινοτόμες και να παρέχουν τις καινοτομίες αυτές γρήγορα στην αγορά. Για 

παράδειγμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κατανοήσει ότι πλέον δεν έχουν την 

πολυτέλεια των 7 και 8 χρόνων για να σχεδιάσουν και να εισάγουν ένα νέο σχέδιο ενός 

οχήματος.

Οι συνεχόμενες προσπάθειες για καινοτομία βοηθούν την οργανωσιακή μάθηση και 

μειώνουν σημαντικά το χρόνο διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. Αόγω της συχνής 

διαδικασίας καινοτομίας, τα προϊόντα ταιριάζουν στενά με τις τωρινές απαιτήσεις των 

πελατών και μπορούν να υιοθετήσουν τεχνολογικές βελτιώσεις όταν αυτές γίνουν 

διαθέσιμες. Οποιαδήποτε ατέλεια στο σχεδίασμά ή στην ποιότητα μπορεί να 

αντιμετωπιστεί γρηγορότερα συντελώντας σε πιο ικανοποιημένους πελάτες.
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Οι Karagozoglou και Brown (1993) σημείωσαν ότι η ταχύτερη εισαγωγή ενός προϊόντος 

στην αγορά βελτιώνει την κερδοφορία δημιουργώντας την ευκαιρία για τη χρέωση 

μεγαλύτερης τιμής και επεκτείνοντας το χρονικό διάστημα των πωλήσεων του 

προϊόντος. Οι υψηλότερες τιμές χρεώνονται στα αρχικά στάδια της ζωής ενός νέου 

προϊόντος πριν ακόμα οι ανταγωνιστές χρησιμοποιήσουν αντίστοιχα τη δική τους 

τεχνολογία. Τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους προκύπτουν όταν η επιχείρηση είναι ο 

μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος στην αγορά. Οι πελάτες είναι πρόθυμοι να 

πληρώσουν την επιπλέον τιμή όχι μόνο για την ταχύτερη υπηρεσία αλλά επίσης γιατί και 

οι ίδιοι μπορούν να δημιουργήσουν και να διανείμουν καινοτόμα προϊόντα και στους 

δικούς τους πελάτες.

5.3.5. Ποιότητα

Η ποιότητα αποτελεί μέσο εκτίμησης της ικανότητας μιας επιχείρησης να παράγει 

προϊόντα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών για απόδοση και ποιότητα. Όταν 

οι επιχειρήσεις έδιναν έμφαση στην ποιότητα κατά τη βιομηχανική περίοδο, συνήθως 

εννοούσαν την εσωτερική ποιότητα, τη συμμόρφωση στις προδιαγραφές. Οι επιχειρήσεις 

της μετα-βιομηχανικής περιόδου έδωσαν έμφαση όμως σε μία ποικιλία από 

χαρακτηριστικά ποιότητας σχετιζόμενα με τον πελάτη. Ο Garvin [Koufteros 2001] 

πρότεινε οκτώ διαστάσεις της ποιότητας : απόδοση, χαρακτηριστικά, αξιοπιστία, 

συμμόρφωση, αντοχή, χρησιμότητα, αισθητική και διακριτή ποιότητα.

Η ποιότητα ενός προϊόντος είναι αναμφίβολα ένα μέσο με το οποίο οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Οι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη 

τιμή για να πάρουν καλύτερη ποιότητα είτε αυτή είναι οπτική είτε πραγματική. Μία 

στρατηγική διαφοροποίησης βασισμένη σε ένα πραγματικά ανώτερο προϊόν εξαρτάται 

όμως από την ικανότητα της επιχείρησης να διατηρήσει αυτές τις διαφορές απέναντι στις 

αντιγραφές του ανταγωνισμού [Murray 1988], Οι εταιρίες που προσφέρουν προϊόντα που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας των πελατών όχι μόνο αποκτούν ένα κομμάτι 

της αγοράς αλλά κερδίζουν ταυτόχρονα και πίστη.
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5.3.6. Πρόσθετη τιμολόγηση

Η ανορθόδοξη δυνατότητα της πρόσθετης τιμολόγησης χρησιμοποιείται από πολλές 

επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστών με βάση το χρόνο. Πολλοί 

ερευνητές [Koufteros 2001] υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ένα υψηλό 

επίπεδο στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων μπορούν να χρεώσουν υψηλότερες τιμές. 

Το πρώτο προϊόν που φθάνει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς θα καλύψει ένα 

μερίδιο της αγοράς και θα παρέχει υψηλότερη κερδοφορία για κάποιο χρονικό διάστημα. 

Οι πελάτες επίσης βλέπουν την υψηλότερη τιμολόγηση σαν ένα δεγμα ανώτερου 

προϊόντος ή υπηρεσίας.

Σύμφωνα με έρευνα των Koufteros et al. (2001) για την παράλληλη μηχανική, βρέθηκε 

ότι επιχειρήσεις που υιοθετούν αυτή την πρακτική επιτυγχάνουν καλύτερη απόδοση στην 

καινοτομία και την ποιότητα των προϊόντων τους και ενισχύουν τη δυνατότητά τους να 

χρεώσουν υψηλότερες τιμές.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα περιγραφούν αναλυτικά ο τρόπος ανάπτυξης και χρήσης των 

εργαλείων για την ανάπτυξη προϊόντων και θα δοθούν οι κυριότεροι λόγοι για τους 

οποίους τα εργαλεία αυτά μπορεί να έχουν θετική ή αρνητική επίδραση σε μία 

επιχείρηση.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6.1. Χαμηλό επίπεδο χρήσης εργαλείων ανάπτυξης προϊόντων στην πράξη

Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορεί να υιοθετήσουν 

νέα εργαλεία για την ανάπτυξη προϊόντων και παρά την αυξανόμενη διάθεση νέων 

και βελτιωμένων εργαλείων, πολλές μελέτες έδειξαν ότι το πραγματικό επίπεδο 

εφαρμογής αυτών των εργαλείων είναι αρκετά χαμηλό [Gill 1990, Hein 1994], To 

φαινόμενο αυτό οφείλεται σε ένα αριθμό από διαφορετικούς παράγοντες, μερικοί από 

τους οποίους μπορεί να είναι οι παρακάτω :

9 Έλλειψη λόγων ή ενδιαφέροντος : Πολλές επιχειρήσεις και στελέχη μέσα σε 

αυτές πιστεύουν ότι δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τα νέα εργαλεία που είναι 

διαθέσιμα. Άλλες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων 

που ακολουθούν είναι ικανοποιητική και δε χρειάζεται αλλαγές.

9 Έλλειψη κατανόησης των νέων εργαλείων : Πολλά στελέχη δεν είναι 

σίγουρα για το πως μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα εργαλεία γιατί 

αδυνατούν να τα κατανοήσουν και να τα εκτιμήσουν.

9 Έλλειψη πόρων : Πολλές επιχειρήσεις προβάλλουν το επιχείρημα ότι δεν 

έχουν τους απαραίτητους πόρους (χρήματα, χρόνο, προσωπικό, ικανότητες κλπ.) 

για να μάθουν και να εφαρμόσουν τα νέα εργαλεία.

9 Μη ελκυστικότητα των εργαλείων : Τα περισσότερα από τα εργαλεία 

(ειδικά αυτά που προέρχονται από την ακαδημαϊκή έρευνα) παρουσιάζονται στο 

κοινό χωρίς την κατάλληλη διαμόρφωση, σε σχετικά δύσκολη γλώσσα και είναι 

κάπως πολύπλοκα για να μπορούν να εφαρμοστούν. Επιπρόσθετα, τα 

περισσότερα από αυτά παρουσιάζονται μόνο «επί χάρτου», το οποίο δεν 

εκτιμάται από τους επαγγελματίες.

9 Ο φτωχός σχεδιασμός ενός εργαλείου : Η εφαρμογή πολλών εργαλείων 

περιλαμβάνει διαδικασίες που είναι πολύπλοκες χωρίς να χρειάζεται, δεν



Ανάπτυξη και γρήση εργαλείων για την ανάπτυξη προϊόντων 57

ανταποκρίνονται στις πραγματικές πρακτικές, δεν ταιριάζουν στο σκοπό των 

projects ή των προβλημάτων κλπ.

Ο Ανεπαρκείς πρακτικές προώθησης : Πολλές φορές δεν γίνονται οι 

απαραίτητες κινήσεις για την προώθηση των διαθέσιμων εργαλείων από τις 

εταιρίες που τα σχεδιάζουν.

Ο Ο φόβος για τις άγνωστες μεταβολές που θα προκόψουν από την εισαγωγή 

των νέων εργαλείων στο σύστημα. Η επίδραση της εισαγωγής κάποιων εργαλείων 

είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και δεν καλύπτεται ικανοποιητικά στη βιβλιογραφία. 

Επίσης η αλλαγή που θα επιφέρουν τα εργαλεία δεν είναι πάντα αποδεκτή από 

πολλούς επαγγελματίες σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας.

Ο Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές που κάνουν πιο πολύπλοκη τη 

διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των εργαλείων.

Φ Η αρνητική στάση πολλών επαγγελματιών απέναντι στην εισαγωγή νέων 

μεθοδολογιών και προσεγγίσεων ιδιαίτερα όταν υπάρχει και κακό προηγούμενο 

από την αποτυχημένη εφαρμογή κάποιων εργαλείων ανάπτυξης προϊόντων.

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την παραπάνω λίστα είναι η 

ύπαρξη προβλημάτων και κακών πρακτικών τόσο από την πλευρά αυτών που 

σχεδιάζουν και προωθούν τα εργαλεία όσο και από αυτούς που τελικά τα 

χρησιμοποιούν.

6.2. Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα από την εισαγωγή των εργαλείων

Πολλές πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα οφέλη και τα κέρδη που προκύπτουν από 

την υιοθέτηση κάποιων εργαλείων για την ανάπτυξη προϊόντων από τις επιχειρήσεις 

είναι πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα. Έχουν αναφερθεί αρκετοί παράγοντες που 

είναι υπεύθυνοι για το χαμηλό επίπεδο επιτυχίας από τη χρήση εργαλείων στην πράξη

> Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι λάθος - Τα χαρακτηριστικά των 

εργαλείων δεν ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά του προβλήματος ή του project.

> Ο χρόνος είναι λάθος - Τα εργαλεία εισάγονται και χρησιμοποιούνται σε λάθος 

χρονική στιγμή στη διάρκεια μιας διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Μερικές 

φορές ένα εργαλείο εισάγεται τόσο αργά στη διαδικασία, ώστε τελικά να μην
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χρησιμοποιείται σωστά και να μην παρέχει τα αποτελέσματα για τα οποία 

σχεδιάστηκε.

> Ο τρόπος σκέψης είναι λάθος - Πολύ συχνά, η χρήση ενός εργαλείου απαιτεί 

από τους επαγγελματίες και γενικά την επιχείρηση ένα συγκεκριμένο τρόπο 

σκέψης σχετικά με την ποιότητα, τη διαδικασία παραγωγής, τη συνεργασία κλπ.

> Η έλλειψη υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση - Η δέσμευση και η 

υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης είναι πάντα κρίσιμη, ειδικά όταν ένα νέο 

εργαλείο έχει τη δύναμη να αλλάξει τη διαδικασία παραγωγής ή την επικοινωνία 

μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης.

> Η έλλειψη υποστήριξης από τους χρήστες των εργαλείων - Τα εργαλεία 

επιλέγονται και εφαρμόζονται χωρίς τη συμμετοχή των τελικών χρηστών. 

Συνεπώς, αυτοί δε νιώθουν υπεύθυνοι και δεσμευμένοι στην επιτυχία της 

εφαρμογής του νέου εργαλείου.

> Η έλλειψη ικανοτήτων και προσόντων - Κάποια συγκεκριμένα εργαλεία 

απαιτούν από τον χρήστη κατανόηση (τεχνική ή και οργανωτική), ικανότητες και 

γνώσεις που δεν είναι απαραίτητα διαθέσιμες μέσα στην επιχείρηση.

> Μη ρεαλιστικές προσδοκίες, κυρίως λόγω παραπλανητικών πληροφοριών που 

δίνονται από τον πωλητή του εργαλείου ή από λάθος κατανόηση από την πλευρά 

του αγοραστή της πραγματικής δύναμης του εργαλείου και των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων και αλλαγών που θα επιφέρει. Το γεγονός ότι ένα εργαλείο 

απέδωσε καλά αποτελέσματα σε κάποια επιχείρηση δε σημαίνει ότι θα έχει 

εξίσου καλά αποτελέσματα και σε μία άλλη.

6.3. Γενικά στοιχεία των εργαλείων ανάπτυξης προϊόντων

Σε σχέση με άλλες καθιερωμένες ακαδημαϊκές επιστήμες όπως η Αεροδυναμική, η 

Μηχανολογία, η Χημική Μηχανική κλπ., η Ανάπτυξη Προϊόντων είναι μία πολύ 

πρόσφατη περιοχή έρευνας (λιγότερο από 20-30 χρόνια). Προς το παρόν, οι 

συνεισφορές στο θέμα προέρχονται από μη σχετιζόμενους κανόνες, θεωρητικές 

αναπτύξεις, εφαρμόσιμα γλωσσάρια κλπ. Όλα αυτά μαζί όμως προκαλούν σύγχυση.

Η ανάπτυξη προϊόντων είναι μία βιομηχανική δραστηριότητα και η χρήση εργαλείων 

για αυτήν είναι ένα φαινόμενο πολύπλοκο και δύσκολο να περιγράφει. Γενικά, 

παρουσιάζει μία ταχύτατη εξέλιξη και ευμετάβλητη φύση που κυρίως οδηγείται από 

τη σταθερή εμφάνιση νέων παραδειγμάτων (π.χ. ποιότητα, σκέψη για τη διαδικασία



Ανάπτυξη και γρήση εργαλείων για την ανάπτυξη προϊόντων 59

κλπ.), νέων εργαλείων (CAD, PDM κλπ.), νέες ομάδες προβλημάτων, νέες 

τεχνολογίες, νέες αντιλήψεις από τη διοίκηση κλπ.

Σαν σύνολο, η κατάσταση μπορεί γενικά να χαρακτηριστεί από :

σύγχυση από την πλευρά της διαθέσιμης βιβλιογραφίας πάνω στα εργαλεία 

ανάπτυξης προϊόντων (όχι ξεκάθαρη ορολογία, απουσία γενικού θεωρητικού 

υπόβαθρου, απουσία ταξινόμησης κλπ.) και 

- πολυπλοκότητα από την πλευρά της εφαρμογής των εργαλείων στη βιομηχανική 

πρακτική

Η άμεση συνέπεια είναι η γνωστή δυσκολία που οι περισσότεροι εργαζόμενοι και οι 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν στην κατανόηση και στη γνώση ποιων εργαλείων είναι 

διαθέσιμα και πως μπορούν να τα εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό 

φυσικά έχει ως συνέπεια τη μικρότερη χρήση των εργαλείων που είναι διαθέσιμα.

6.4. Η αγορά των εργαλείων για την ανάπτυξη προϊόντων

Η αυξανόμενη προσοχή στον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων έχει οδηγήσει σε 

απότομη ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο θέμα από 

ακαδημαϊκής πλευράς μαζί με την αύξηση του αριθμού των εφαρμογών που 

παρέχονται από επιχειρήσεις που προσπαθούν να κερδίσουν από τη ζήτηση των 

εργαλείων. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει σήμερα διαθέσιμη μία μεγάλη συλλογή 

μεθόδων, τεχνικών, λογισμικού κλπ. που υποστηρίζεται ότι είναι χρήσιμα για την 

ανάπτυξη προϊόντων. Ωστόσο, επειδή το μεγαλύτερο μέρος αυτών διατίθεται σε 

μορφή βιβλίων, επιστημονικών άρθρων, φυλλαδίων κλπ., υπάρχει σύγχυση με την 

υπόλοιπη χαοτική βιβλιογραφία σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων. Έτσι, είναι 

δύσκολο για τους επαγγελματίες να διακρίνουν μέσα στη βιβλιογραφία τι είναι ένα 

εφαρμόσιμο εργαλείο και τι μία πρώιμη θεωρητική ανάπτυξη. Με σκοπό να μειωθεί η 

σύγχυση, διάφοροι συγγραφείς προσπάθησαν να συνοψίσουν και να ταξινομήσουν 

τον τεράστιο όγκο της βιβλιογραφίας.

6.4.1. Ταξινόμηση των εργα/,είων ανάτντυξης από την πλευρά της επεξεργασίας της 

πληροφορίας

Μία σημαντική συνεισφορά στην ταξινόμηση των εργαλείων ανάπτυξης προϊόντων 

είναι του Rosenthal (1992), ο οποίος υιοθετεί την επεξεργασία της πληροφορίας για
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να χωρίσει τις κατηγορίες των εργαλείων. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η προσέγγιση 

αυτή μπορεί να διευκολύνει την στρατηγική αποτίμηση διαφορετικών τεχνολογιών 

σχεδιασμού. Έτσι, ταξινόμησε τις τεχνολογίες σχεδιασμού σε έξι κατηγορίες 

σύμφωνα με τις έξι βασικές λειτουργίες επεξεργασίας της επιχείρησης : μετατροπές, 

επικεντρωμένη σύνθεση πληροφοριών, επιτάχυνση της επικοινωνίας, ενίσχυση της 

παραγωγικότητας, αναλυτική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη. Στον πίνακα 6.1 

δίνεται η ταξινόμηση των εργαλείων σχεδιασμού μαζί με έναν αριθμό ειδικών 

εργαλείων που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες.

Πίνακας 6.1. Τεχνολογίες σχεδιασμού και λειτουργίες επεξεργασίας της 

πληροφορίας [Rosenthal 1992].

Μετατροπές

Ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας - Quality 

function deployment (QFD)

Σχεδιασμός για συναρμολόγηση - Design for 

assembly (DFM)

Χρήση πληροφοριών πελατών - Customer use 

info test requirements

Στόχος κόστους στους αντικειμενικούς σκοπούς 

απόδοσης - Target cost into yield objectives 

Σχεδιασμός διαδικασίας με βοήθεια υπολογιστή - 

Computer-aided process planning (CAPP) 

Σχεδιασμός δελτίου υλικών - Planning bills of 

materials (BOM)

Μηχανική αξίας (Value engineering)

Επικεντρωμένη σύνθεση πληροφοριών

Πρώιμη ανάμιξη του προμηθευτή - Early vendor 

involvement

Πρώιμη ανάμιξη του κατασκευαστή - Early 

manufacturer involvement 

Ταυτόχρονη παραγωγή - Simultaneous 

engineering

Τοποθέτηση στην ίδια θέση των μηχανικών 

σχεδιασμού και παραγωγής - Co-location of 

design and manufacturing engineers 

Ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας - Quality

Ενίσχυση της παραγωγικότητας

Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστή - Drafting 

computer-aided design (CAD)

Μηχανική λογισμικού με τη βοήθεια υπολογιστή 

- Computer-aided software engineering (CASE) 

Τεχνική αξιολόγησης του έργου - Project 

evaluation review technique (PERT)

Μηχανική με τη βοήθεια υπολογιστή - Computer- 

aided engineering (CAE)

Τεχνολογία ομάδας - Group technology (GT) 

Κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστή - 

Computer aided manufacturing (CAM)

Αναλυτική ενίσχυση

Προσομοίωση κατασκευής - Manufacturing 

simulation

Ανάλυση καμπύλών εμπειρίας - Learning curve 

analysis

Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή - 

Computer-aided design (CAD)

Ανάλυση τελικού στοιχείου - Finite element 

analysis

Γερή μηχανική - Robust engineering 

Στατιστικός σχεδιασμός των πειραμάτων -
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function deployment (QFD) Statistical design of experiments

Σχεδιασμός για συναρμολόγηση - Design for Μέθοδοι Taguchi - Taguchi methods 

assembly (DFA)

Ανασκοπήσεις σχεδιασμού - Design reviews 

Προσομοίωση συστημάτων κατασκευής 

Manufacturing systems simulation

Επιτάχυνση της επικοινωνίας

Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή 

Computer aided design (CAD)

Τεχνολογία ομάδας - Group technology (GT) 

Πρώιμος καθορισμός προμηθευτών - Early 

specification of vendors

Ολοκληρωμένη κατασκευή με υπολογιστή - 

Computer-integrated manufacturing (CIM) 

Σχεδιασμός δελτίων υλικών - Planning bills of 

materials (BOM)

Προκαταρκτικά πρωτότυπα - Preliminary 

prototypes

Ταχύτατη δημιουργία πρωτοτύπων - Rapid 

prototyping

Πρώιμη πληροφόρηση για το προϊόν στο τμήμα 

υπηρεσιών - Early product information to field 

service

Πρώιμη πληροφόρηση για το προϊόν στο τμήμα 

μάρκετινγκ / πωλήσεων - Early product 

information to marketing/sales

Υποστήριξη της διοίκησης

- Διαγράμματα Gantt - Gantt charts

Τεχνική αξιολόγησης του έργου - Project 

evaluation review technique (PERT)

Βιβλία συμβολαίων - Contract books 

Επίσημες ανασκοπήσεις απόδοσης - Formal 

performance reviews

Ανασκοπήσεις σημαντικών επιτευγμάτων 

Milestone gate reviews

Σχεδιασμός για την κατασκευή - Design for 

manufacturing (DFM)

Κατάλογοι - Checklists

Σήματα τέλους κατασκευής - Manufacturing sign- 

offs

Ομαδικά σήματα τέλους - Group sign-offs

6.4.2. Ταξινόμηση των εργαλείων με βάση παραδείγματα εφαρμογών

Για να γίνει κατανοητή η επίδραση ενός νέου εργαλείου ανάπτυξης προϊόντων θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της ανάπτυξης και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για τους στόχους αυτούς. Συνεπώς είναι ανάγκη να ταξινομηθούν 

τα εργαλεία συνδέοντάς τα με τους στόχους. Με τον όρο «παράδειγμα» εδώ ορίζεται 

ένα ξεχωριστό σύνολο τεχνικών προβλημάτων και σχετιζόμενων λύσεων.
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Στο σχήμα 6.1. δίνεται η εξέλιξη των διαφορετικών «παραδειγμάτων» που ορίζονται 

από ένα σύνολο ξεχωριστών τεχνικών προβλημάτων και ένα σύνολο εργαλείων για 

την επίλυσή τους. Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται επίσης μία αναπαράσταση των 

πιθανών λύσεων που έχουν προσφερθεί στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του 

αιώνα.

Σχήμα 6.1. Εξέλιξη των «παραδειγμάτων» ανάπτυξης προϊόντων τον τελευταίο 

αιώνα [Cantamessa 1997],

6.4.2.1. Δημιουργική μηχανική

Η δημιουργική μηχανική αντιπροσωπεύει τον αντικειμενικό σκοπό του σχεδιασμού 

ώστε να δημιουργηθούν θεμελιώδη καινοτόμα προϊόντα και να απελευθερωθεί η 

επιχείρηση από προϋπάρχουσες λύσεις. Επειδή σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με την 

τεχνική επινόηση, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί σαν η πραγματική 

μορφή του μηχανικού σχεδιασμού. Αντίθετα, ο συνηθισμένος σχεδιασμός είναι πιο 

κοινός στη βιομηχανική πρακτική. Είναι πιθανόν να συνδεθούν με το παράδειγμα 

αυτό εργαλεία που προέρχονται από θεωρίες μηχανολογικού σχεδιασμού (π.χ. 

συστηματικές μέθοδοι σχεδιασμού) όπως και μέθοδοι που υποστηρίζουν τη 

δημιουργικότητα (π.χ. brainstorming, συνεκτικότητες κλπ.)
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6.4.2.2. Εξειδικευμένη μηχανική

Η εξειδικευμένη μηχανική σχετίζεται με τον στόχο της βελτίωσης του επιστημονικού 

περιεχομένου των προϊόντων και τη βελτιστοποίηση ειδικών θεμάτων της 

συμπεριφοράς τους (π.χ. αεροδυναμική ενός αυτοκινήτου). Ο στόχος αυτός 

επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση εργαλείων τα οποία είναι ειδικά για διάφορες 

περιοχές και γενικά εξαρτώνται από πολύπλοκες, αναλυτικές ή αριθμητικές λύσεις 

(π.χ. εργαλεία CAE).

6.4.2.3. Μηχανική συστημάτων

Η μηχανική συστημάτων αντιπροσωπεύει τον στόχο του σχεδιασμού έτσι ώστε να 

αναπτυχθούν πολύπλοκα προϊόντα τα οποία αποτελούνται από ξεχωριστά τμήματα 

που συνδυάζουν διαφορετικές τεχνολογίες. Η κατασκευή τέτοιων προϊόντων απαιτεί 

αρκετή εργασία για τον ορισμό και τη μεταβίβαση των προδιαγραφών σε διαφορετικά 

επίπεδα της ιεραρχίας του προϊόντος και για τον συντονισμό των πόρων που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού. Μερικά από τα εργαλεία που μπορούν να 

ταξινομηθούν στη μηχανική συστημάτων είναι από τεχνικής άποψης η λειτουργική 

ανάλυση, η ανάλυση αξίας και το QFD, ενώ από οργανωσιακή άποψη το project 

management και οι τεχνικές ανασκόπησης του σχεδιασμού.

6.4.2.4. Μηχανική κύκλου ζωής

Η μηχανική κύκλου ζωής έχει στόχο το σχεδίασμά προϊόντων έτσι ώστε να ληφθεί 

υπόψη όχι μόνο η τεχνική λειτουργικότητα, αλλά επίσης όλα τα θέματα γύρω από τον 

κύκλο ζωής, από την κατασκευή μέχρι την εξάλειψη του προϊόντος. Αν και η 

μηχανική κύκλου πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην αεροναυπηγική βιομηχανία μαζί με 

τη μηχανική συστημάτων, υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Πρώτα, οι τεχνικές 

ικανότητες είναι διαφορετικές, διότι οι μηχανικοί συστημάτων έχουν γενικές γνώσεις 

εξ ορισμού, ενώ οι η μηχανική κύκλου ζωής οδηγεί σε υψηλή εξειδίκευση. Επιπλέον, 

η μηχανική συστημάτων γενικά οδηγεί σε δομημένες και επίσημες ροές πληροφοριών 

και σε ιεραρχημένες δομές οργάνωσης, ενώ η ποικιλία των θεμάτων που σχετίζονται 

με τη μηχανική κύκλου ζωής ευνοεί την άμεση και ανεπίσημη ροή πληροφοριών και 

δομές οργάνωσης χωρίς λειτουργικά όρια (π.χ. παράλληλη μηχανική, κανόνες 

διατμηματικές ομάδες project κλπ.).
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6.4.2.5. Μηχανική με βάση το κόστος

Η μηχανική με βάση το κόστος έχει ως στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης 

προϊόντων έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη στατική αποδοτικότητα, δηλαδή να 

πραγματοποιούνται επαναληπτικές δραστηριότητες ανάπτυξης με τον πιο αποδοτικό 

οικονομικά τρόπο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται για να μειωθεί 

το κόστος της ανάπτυξης και όχι απαραίτητα αυτό του προϊόντος.

6.5. Στάδια στη ζωή ενός εργαλείου για την ανάπτυξη προϊόντων

Ανάλογα με τις προθέσεις, η ζωή ενός εργαλείου μπορεί να χωριστεί σε ένα αριθμό 

σταδίων. Τα στάδια αυτά είναι τα ακόλουθα έξι:

♦ Το στάδιο της ανάπτυξης : από την αναγνώριση της ανάγκης για ένα νέο 

εργαλείο μέχρι την αποκάλυψη του εργαλείου.

♦ Το στάδιο της προώθησης του εργαλείου : από την αποκάλυψη στο κοινό μέχρι 

την υιοθέτηση από κάποια ομάδα ενδιαφέροντος

♦ Η απόκτηση του εργαλείου : περιλαμβάνει τη διαδικασία που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις από τη στιγμή που μαθαίνουν για κάποιο εργαλείο μέχρι να το 

αποκτήσουν.

♦ Η εφαρμογή του εργαλείου : από την απόκτηση μέχρι το χρονικό σημείο που οι 

επαγγελματίες είναι έτοιμοι να λύσουν τα πρακτικά τους προβλήματα ή να 

εκτελέσουν τις εργασίες που απαιτούνται στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός 

προϊόντος.

♦ Η χρήση του εργαλείου : είναι η πραγματική εφαρμογή ενός νέου εργαλείου για 

τη λύση ενός προβλήματος ή την εκτέλεση μιας εργασίας

♦ Η διάθεση του εργαλείου : το εργαλείο παύει να χρησιμοποιείται και συνήθως 

δίνει τη θέση του σε κάποιο νέο.

6.6. Ανάπτυξη νέων εργαλείων για την ανάπτυξη προϊόντων

Η ανάπτυξη νέων εργαλείων για την ανάπτυξη προϊόντων ορίζεται ως η γενική 

διαδικασία στην οποία η αναγνώριση της ανάγκης για καλύτερα μέσα για την 

εκτέλεση μιας εργασίας ή τη λύση κάποιου προβλήματος στα πλαίσια της ανάπτυξης 

ενός προϊόντος, θα οδηγήσει σε μία σειρά δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν
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αποτέλεσμα τη δημοσίευση πολύτιμων πληροφοριών ή τη δημιουργία συστημάτων 

πληροφορικής. Ο στόχος πάντα είναι η ενίσχυση των πρακτικών ανάπτυξης 

προϊόντων στη βιομηχανία.

Το αρχικό σημείο είναι η αναγνώριση μιας συγκεκριμένης ανάγκης για ένα 

συγκεκριμένο είδος εργαλείου. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός από πηγές που 

παρέχουν τις ιδέες για νέα εργαλεία και αποτελούν την έναρξη και τον οδηγό της 

διαδικασίας :

♦ Η αναγνώριση της πραγματικής ανάγκης στα πλαίσια της ανάπτυξης προϊόντων 

γίνεται με μέσα επίσημης ή ανεπίσημης έρευνας.

♦ Μία επίσημη απαίτηση του οργανισμού (ή σύνολο οργανισμών) μπροστά στην 

ανάγκη της λύσης κάποιων προβλημάτων.

♦ Νέες οδηγίες και κανονισμοί από τη νομοθεσία και από οργανισμούς 

χρηματοδότησης της έρευνας

♦ Οι αναλαμβανόμενες δυνατότητες που προσφέρονται από ένα νέο τύπο 

τεχνολογίας, ή ιδέες από μη σχετιζόμενες πηγές (π.χ. νέα τεχνολογία 

πληροφόρησης, νέες μαθηματικές μέθοδοι, κλπ.).

♦ Η ευκαιρία που προσφέρεται από την αναγνώριση ότι για ένα υπάρχον εργαλείο 

ανάπτυξης προϊόντων είναι δυνατή και πιθανή η περαιτέρω βελτίωσή του.

♦ Η ευκαιρία που προσφέρεται από την αναγνώριση μίας δυναμικής νέας αγοράς 

για ένα υπάρχον (και όχι κατάλληλο για αυτή την αγορά) εργαλείο ανάπτυξης 

προϊόντων.

♦ Η ευκαιρία που προσφέρεται από την αναγνώριση μιας ελάχιστα αναπτυγμένης 

θεωρητικής ιδέας ή πρακτικής από το ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Η πρακτική της ανάπτυξης προϊόντων είναι πολύ δυναμική και προσαρμόζεται 

ταχύτατα σε απρόβλεπτες καταστάσεις, νέα παραδείγματα, νέες τεχνολογίες, νέες 

απαιτήσεις πελατών κλπ.

6.6.1. Αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από επιχειρήσεις που εισάγουν νέα εργα).εία 

ανάπτυξης προϊόντων

Από την πλευρά της επιχείρησης, ο κύριος λόγος για την εισαγωγή και χρήση νέων 

εργαλείων είναι η προώθηση της βελτίωσης μέσα στον οργανισμό. Η έκταση στην
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οποία οι επιχειρήσεις μπορούν πραγματικά να ωφεληθούν από την εισαγωγή νέων 

εργαλείων έχει αποτελέσει ένα ευαίσθητο αντικείμενο έρευνας από ακαδημαϊκούς 

που ασχολούνται με τον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων. Έτσι, ενώ αυτοί που 

προωθούν τα εργαλεία επιμένουν στην ουσιαστική αξία τους, πολλές πρόσφατες 

δημοσιεύσεις δείχνουν ένα χαμηλό επίπεδο ωφελειών που επιτυγχάνουν εταιρίες που 

εφαρμόζουν νέα εργαλεία.

6.6.1.1. Καλά αποτελέσματα

Παρακάτω δίνονται τα τυπικά καλά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν από 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν νέα εργαλεία για την ανάπτυξη προϊόντων [Araujo 

1996] :

> Βελτίωση στην ποιότητα της εκτέλεσης των εργασιών ή των προβλημάτων που 

παρέχεται από κάποιο εργαλείο

> Βελτίωση στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος

> Μείωση στον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας ή αντιμετώπισης του προβλήματος

> Μείωση στο κόστος που σχετίζεται με την ανάπτυξη του προϊόντος

> Βελτίωση του ελέγχου ειδικά σε περιπτώσεις παραγωγής πολύπλοκων προϊόντων

> Πολλά άλλα

Εκτός από τα παραπάνω, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της εισαγωγής 

συγκεκριμένων εργαλείων στην πράξη είναι η επίτευξη μιας σειράς μη αναμενόμενων 

καλών αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ένα συγκεκριμένο εργαλείο που 

εισάγεται για κάποιο σκοπό δεν παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα μόνο όσον 

αφορά το σκοπό αυτό αλλά ταυτόχρονα βελτιώνει και άλλες διαστάσεις της 

διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης 

είναι το QFD. Αν και το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε ώστε να μετατρέπει τις 

επιθυμίες του χρήστη σε απαιτήσεις σχεδιασμού, έχουν αναφερθεί πολλά άλλα οφέλη 

από αυτό όπως η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ μελών της ομάδας κλπ.

6.6.1.2. Άσχημα αποτελέσματα από την εισαγωγή εργαλ.είων

Ίσως το πιο δυσμενές χαρακτηριστικό των εργαλείων για την ανάπτυξη προϊόντων 

είναι η δυναμική που έχουν στο να προκαλούν μια σειρά από αρνητικές συνέπειες
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στις επιχειρήσεις που προσπαθούν να τα εφαρμόσουν. Παρακάτω δίνεται μία λίστα 

αυτών των άσχημων συνεπειών :

> Εκτροπή της προσοχής από το πρόβλημα ή την εργασία προς το ίδιο το εργαλείο. 

Αυτή είναι η τυπική περίπτωση εργαλείων που είναι πολύπλοκα στη χρήση τους ή 

περιλαμβάνουν μέσα (π.χ hardware) που δεν είναι φιλικά προς τον χρήστη.

> Μεγάλη κατανάλωση χρόνου στην εφαρμογή του εργαλείου. Αυτό είναι τυπικό 

χαρακτηριστικό εργαλείων με μεγάλο όγκο οδηγιών χρήσης. Το θέμα είναι αν τα 

αποτελέσματα που παρέχουν αξίζουν τον επιπλέον χρόνο που απαιτούν για την 

εφαρμογή τους.

> Πολύ φτωχά αποτελέσματα σε σχέση με τις προσδοκίες και την προσπάθεια που 

καταβλήθηκε. Αυτό οδηγεί συνήθως σε αρνητική στάση των επαγγελματιών 

απέναντι σε νέα εργαλεία ανάπτυξης προϊόντων που θέτει σε κίνδυνο όλες τις 

μελλοντικές προσπάθειες.

> Αύξηση της γραφειοκρατίας λόγω της αύξησης του όγκου των πληροφοριών που 

παράγεται από το εργαλείο.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι κάθε εργαλείο ανάπτυξης προϊόντων όπως 

και κάθε είδος τεχνολογίας παρέχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά παρουσιάζει και 

παγίδες καθώς η τελική του χρήση εξαρτάται και από παράγοντες που δε σχετίζονται 

με το ίδιο το εργαλείο.

Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς είναι:

• Η συνάφεια των εργαζομένων με το αντικείμενο

• Η έκταση στην οποία η φύση του προβλήματος ταιριάζει με τη δυναμική του 

εργαλείου

• Η ποιότητα της διαδικασίας εφαρμογής

• Ο βαθμός εκπαίδευσης και ικανότητας των χρηστών

• Άλλα γεγονότα που σχετίζονται με τον χρήστη

Τυπικά, τα ακόλουθα προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε άσχημα αποτελέσματα 

κατά τη χρήση των εργαλείων :
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♦ Οι τεχνικές και τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σε λάθος σημείο της διαδικασίας 

ανάπτυξης προϊόντων

♦ Η επιτυχής εφαρμογή εξαρτάται από άλλες εργασίες στη διαδικασία ανάπτυξης 

προϊόντων, οι οποίες όμως είναι ανεπαρκείς.

♦ Το νέο εργαλείο προωθείται από ένα συγκεκριμένο λειτουργικό τμήμα και 

συνεπώς αυξάνει τα προβλήματα μεταξύ των διαφόρων τμημάτων

♦ Κάποιοι άνθρωποι μέσα στην επιχείρηση έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες ότι η 

τεχνική ή το εργαλείο μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα.

♦ Χρησιμοποιείται λάθος τεχνική ή εργαλείο (προβλήματα στην επιλογή).

♦ Η τεχνική ή το εργαλείο δεν εφαρμόζεται με το σωστό τρόπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7.1. Παραδείγματα μεγάλων εταιριών που προσπάθησαν να βελτιώσουν τις 

διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων

Πολλές επιχειρήσεις έχουν ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

προσαρμόζοντας ή αλλάζοντας τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.

Η Philips Electronics εισήγαγε ένα project βελτίωσης της Διαδικασίας Δημιουργίας 

Προϊόντων (PCP) επειδή ένιωσαν ότι έπρεπε να μοιραστούν τη γνώση μεταξύ 

διαφορετικών τμημάτων του προϊόντος, αλλά δεν είχαν τη δομή για να το 

πραγματοποιήσουν. Αναπτύχθηκε ένα εργαλείο αποτίμησης το οποίο καθιστά 

δυνατές κάποιες δράσεις βελτίωσης, την ανταλλαγή εμπειριών και το 

“benchmarking” μέσα στη Διαδικασία Δημιουργίας Προϊόντων. Το εργαλείο 

λαμβάνει υπόψη έξι παράγοντες επιτυχίας κλειδιά και τους μετράει σε πέντε επίπεδα 

και σε τρεις φάσεις της διαδικασίας (προετοιμασία, πραγματοποίηση, αγορά). Το 

εργαλείο χωρίζεται σε δύο μέρη : μία μικρή υψηλού επιπέδου σύνοψη που 

ολοκληρώνεται από τους managers, και ένα πιο λεπτομερές κείμενο που 

ολοκληρώνεται από λειτουργικές γραμμές στις οποίες κάθε παράγοντας επιτυχίας 

έχει χωριστεί σε μία σειρά από κανόνες. Αυτό το εργαλείο θεωρείται ως καταλύτης 

για τη βελτίωση της διαδικασίας, παρέχοντας τόσο ένα μέσο για ανάλυση των 

δυνατών σημείων και των αδυναμιών, όσο και ένα εργαλείο για τη μέτρηση της 

προόδου στη βελτίωση. Μετά από 4 χρόνια, αυτή η πρωτοβουλία αναφέρθηκε ότι 

έχει επιτύχει στη δημιουργία ενημέρωσης για τη διαδικασία δημιουργίας προϊόντων, 

μίας κοινής γλώσσας, ενός περιβάλλοντος για ανταλλαγή εμπειριών και μίας 

πλατφόρμας για περαιτέρω βελτίωση.

Στη Siemens η πρωτοβουλία καινοτομίας μέσα στα πλαίσια του προγράμματος 

Βελτιστοποίησης Διαδικασιών με βάση το Χρόνο (TOP) περιλαμβάνει την 

κινητοποίηση πέντε «μοχλών καινοτομίας» : προϊόν, διαδικασία, διοίκηση και
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εργαζόμενοι, πληροφοριακά συστήματα και δομή. Ένα παράδειγμα εργασίας στο 

μοχλό του προϊόντος είναι ένα project το οποίο μείωσε την πολυπλοκότητα του 

προϊόντος μέσα από ένα σύστημα κατασκευής χωρισμένο σε υπομονάδες. Αυτό 

μείωσε τον αριθμό των συστατικών κατά 70% και τον αριθμό των ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων κατά 60%. Σαν αποτέλεσμα, το κόστος των προϊόντων μειώθηκε κατά 

25-43% και ο χρόνος ανάπτυξης προϊόντων μειώθηκε κατά 25%. Η μείωση της 

πολυπλοκότητας καθώς και του κόστους και του χρόνου σήμαινε ότι τα προϊόντα 

ήταν ουδέτερα ως προς τους πελάτες και έτσι μπορούσαν να παραχθούν περισσότερες 

παραλλαγές. Η εταιρία κατάφερε να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, 

επωφελήθηκε από το συντομότερο πρόγραμμα ανάπτυξης και μείωσε τα κόστη 

ανάπτυξης καθώς και τα συνολικά έξοδα. Η Siemens έχει υιοθετήσει μία 

αποκεντρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της διαδικασίας δημιουργίας προϊόντων 

σύμφωνα με την οποία οι μονάδες εργασίας είναι σε θέση να επιλέξουν τη δική τους 

προσέγγιση για τη βελτίωση με μόνο περιορισμό ότι θα πρέπει να πετύχουν στην 

προσπάθεια τους. Αν και η Siemens έχει πιστοποίηση ISO, η πιστοποίηση αυτή δεν 

έκανε τις διαδικασίες ταχύτερες ούτε τα προϊόντα πιο αξιόπιστα. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε το TOP έτσι ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες.

Η British Aerospace Defence Ltd έχει υιοθετήσει μία προσέγγιση «πίεσης» στην 

εφαρμογή της συνεχούς βελτίωσης. Το 1990 η εταιρία άρχισε να επικεντρώνεται στη 

βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας και επανέφερε τη συνεχή βελτίωση πίσω 

στον οργανισμό, καθώς μία βελτιωμένη διαδικασία σε έναν τομέα δημιουργούσε 

ζήτηση για βελτίωση και σε άλλους τομείς της εταιρίας.

7.2. Ανάγκη για έρευνα

Στο παρόν ανταγωνιστικό κλίμα, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να παρακολουθούν 

συνεχώς τις διαδικασίες ανάπτυξης των προϊόντων τους και να τις βελτιώνουν έτσι 

ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Τα υπάρχοντα μοντέλα για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων τείνουν να περιγράφουν τα στάδια της διαδικασία, αλλά δεν 

περιλαμβάνουν ανατροφοδοτήσεις από τη μάθηση της διαδικασίας, π.χ. πώς η 

μάθηση για τις διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της μελλοντικής 

λειτουργίας μπορεί να ενσωματωθεί στην επίσημη τυποποιημένη διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων της εταιρίας.
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Δύο σημαντικά θέματα στη βιβλιογραφία της διοίκησης της καινοτομίας είναι αρκετά 

σχετικά με το θέμα της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων : οι οργανωσιακές 

δυνατότητες και η οργανωσιακή μάθηση. Και τα δύο αυτά θέματα θεωρούνται ως 

απαραίτητα για τις επιχειρήσεις αν θέλουν να επιβιώσουν στο παρόν πολύ 

ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο επιχειρηματικό κλίμα. Πολλοί ερευνητές έχουν 

προτείνει τρόπους για το πώς τα projects ανάπτυξης προϊόντων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και την επέκταση ξεχωριστών δυνατοτήτων. 

Όπως και άλλες οργανωσιακές δυνατότητες, η δυνατότητα ανάπτυξης πρέπει συνεχώς 

να επεκτείνεται, να ανανεώνεται και να βελτιώνεται, έτσι ώστε να αποτελεί πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Έτσι υπάρχει πίεση προς τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την απόδοση των διαδικασιών 

ανάπτυξης των προϊόντων τους. Σαν αποτέλεσμα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν 

εφαρμόσει μεθοδολογίες οι οποίες επιτρέπουν τη βελτίωση και την προσαρμογή των 

διαδικασιών ανάπτυξης σε συνεχή βάση. Παρόλα αυτά, η περιοχή αυτή δεν έχει 

ερευνηθεί σε σημαντικό βαθμό.

7.3. Θέματα που θα απασχολήσουν την ανάπτυξη προϊόντων τα επόμενα χρόνια

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

δίνονται παρακάτω [Tomkovick 2000] :

• Η ανάτπυξη νέων προϊόντων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις 

επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Ο Peter Drucker έχει πει : “Υπάρχουν δύο σημαντικές λειτουργίες μέσα σε μία 

επιχείρηση : το μάρκετινγκ και η καινοτομία; όλα τα άλλα είναι κόστος.” Τα 

τελευταία χρόνια, οι διοικήσεις των εταιριών είχαν επικεντρωθεί στη μείωση του 

κόστους και στην απόκτηση πλεονεκτήματος στην τιμή. Όμως, η μείωση του κόστους 

δε θα ωφελήσει μία επιχείρηση όσο η ανάπτυξη προϊόντων και αγοράς, ειδικά όταν 

οι προσπάθειες για downsizing και reengineering συνήθως οδηγούν στη μείωση του 

ηθικού των εργαζομένων. Σε παγκόσμια βάση, οι επιχειρήσεις στρέφονται τώρα στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων για να αναπτυχθούν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκτούν οφέλη από τη μετατροπή της καινοτομίας 

και του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων σε ένα μέτρο που ορίζεται ως “NPD 

innovation turns per decade
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Ανεξάρτητα από την ταχύτητα με την οποία εμφανίζεται η καινοτομία, ο Kuczmarski 

υποστηρίζει ότι για οποιαδήποτε επιχείρηση οι προσδοκίες ανάπτυξης για τα νέα 

προϊόντα κατανέμονται σε πέντε κατηγορίες :

> Μηδενικός ρόλος (Τα νέα προϊόντα είναι μη σχεδιασμένες επιτυχίες ή 

αποτυχίες.)

> Ρόλος επιβίωσης (Τα νέα προϊόντα ακολουθούν κινήσεις του ανταγωνισμού 

αντιγράφοντάς τον. 5-10% των ετήσιων εσόδων μπορεί να προέρχεται από τέτοια 

νέα προϊόντα.)

> Ρόλος αναβάθμισης (Τα νέα προϊόντα είναι κυρίως επεκτάσεις της γραμμής 

προϊόντων και αποτελούν λιγότερο από 10% των ετήσιων εσόδων.)

> Μέτριος ρόλος νέας ανάπτυξης (Η προσπάθεια κατευθύνεται σε πραγματικά 

καινοτόμα νέα προϊόντα και επεκτάσεις. Σε τέτοιες επιχειρήσεις, τα νέα προϊόντα 

αποτελούν το 10-20% των ετήσιων εσόδων.)

> Υψηλός ρόλος νέας ανάπτυξης (Το πεδίο της ανάπτυξης νέων προϊόντων 

θεωρείται πολύ σημαντικό. Η ανώτατη διοίκηση είναι ολοκληρωτικά δεσμευμένη 

στη συστηματική εμπορευματοποίηση της καινοτομίας. Η χρηματοοικονομική 

συνεισφορά των νέων προϊόντων στα έσοδα αυτών των επιχειρήσεων μπορεί να 

ξεπεράσει και το 20% ετησίως.)

• Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων προστατεύει και κτίζει το κα).ό 

όνομα μιας «μπράντας» και θα πρέπει να είναι ένα κρίσιμο τμήμα της συνεισφοράς 

της ανάπτυξης νέων προϊόντων σε μία επιχείρηση

Δεν είναι πρακτική η εξάλειψη προϊόντων με πολύ γνωστό όνομα μπράντας, όταν 

είναι δυνατή η αλλαγή της σύνθεσης, του στυλ ή η ανατοποθέτηση στην αγορά.

Η συνεχόμενη βελτίωση της ποιότητας ενός προϊόντος επεκτείνει το χρόνο ζωής του 

και συνεπώς τον κύκλο κερδοφορίας των υπαρχόντων μπραντών. Επειδή οι καλοί 

επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη προϊόντων ενδιαφέρονται για τη 

συνολική κερδοφορία της επιχείρησης και όχι μόνο για τις πωλήσεις και τα κέρδη 

που αποφέρει ένα νέο προϊόν, δέχονται τις τροποποιήσεις ενός προϊόντος σαν 

στοιχείο κλειδί στον ετήσιο σχεδιασμό τους

Ο Drucker υποστηρίζει [Tomkovick 2000] ότι όπως ο εξοπλισμός για την παραγωγή 

ήταν το κλειδί για την επιτυχία στον εικοστό αιώνα, οι εργαζόμενοι με γνώσεις είναι 

αυτοί που θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας στον 21° αιώνα. Σαν
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ηγέτες σε αυτή την άποψη, οι επαγγελματίες του χώρου της ανάπτυξης προϊόντων 

είναι οι απόλυτοι εργαζόμενοι με γνώσεις.

Αν και γίνονται αρκετές προσπάθειες για τη διατήρηση των προϊόντων σε 

κερδοφορία για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάποια προϊόντα γίνονται κάποια στιγμή 

μη κερδοφόρα οποιοδήποτε μέτρο κι αν ληφθεί. Το ζήτημα αυτό οδηγεί στο θέμα που 

ακολουθεί.

• Η εξάλειψη προϊόντων είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας της 

καινοτομίας. Η διατήρηση προϊόντων με πολύ χαμηλές πωλήσεις μπορεί να 

απορροφήσει πολύτιμους πόρους από πιο επικερδείς επενδύσεις σε νέα προϊόντα

Σύμφωνα με τον Avlonitis (1983), η διακοπή ενός προϊόντος είναι εξίσου σημαντική 

με την ανάπτυξη προϊόντων, επειδή και τα δύο απαιτούν καινοτόμα σκέψη και 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική κερδοφορία μίας επιχείρησης. Ο πυρήνας της 

διοίκησης των προϊόντων περιστρέφεται γύρω από την εκτέλεση τριών βασικών 

λειτουργιών : λήψη αποφάσεων για το ποια προϊόντα θα προστεθούν, για το ποια 

προϊόντα θα διακοπούν και για το πως θα διοικηθούν τα εναπομείναντα προϊόντα. 

Μεταξύ αυτών των τριών, η εξάλειψη ενός προϊόντος είναι αρκετά παραμελημένο 

θέμα και αποτελεί ένα από τα κενά μεταξύ στρατηγικής της επιχείρησης και 

ακαδημαϊκής έρευνας.

Οι αποφάσεις για διατήρηση ή εξάλειψη ενός προϊόντος έχουν σημαντικές συνέπειες 

για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η διατήρηση μη αποδοτικών προϊόντων μπορεί να 

αποτελέσει εμπόδιο στην επιτυχημένη ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων 

προϊόντων με δυναμική κερδοφορίας. Όμοια, οι αποφάσεις για εξάλειψη ενός 

προϊόντος συνήθως συνδέονται με τη διαθεσιμότητα ενός νέου προϊόντος για να το 

αντικαταστήσει.

• Η καλή διάθεση και η αισιοδοξία είναι απαραίτητα συστατικά και συνήθως 

παραβλέπονται για την επιτυχημένη ανάπτυξη νέων προϊόντων

• Η αξιοπιστία της ανάπτυξης νέων προϊόντων δημιουργείται από την επίτευξη των 

υποσχέσεων που δίνονται
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7.4. Προκλήσεις στην ανάπτυξη προϊόντων

Η ανάπτυξη προϊόντων έχει αναγνωριστεί σαν μία από τις σημαντικότερες 

διαδικασίες σε μία επιχείρηση τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται στην 

παγκοσμιοποίηση, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και στις αλλαγές στη συμπεριφορά 

των καταναλωτών που έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα σε όρους 

υψηλής λειτουργικότητας, έγκαιρης εισαγωγής, χαμηλού κόστους και υψηλής 

ποιότητας. Επιπρόσθετα, η περιβαλλοντική νομοθεσία που ισχύει θεωρεί τον 

κατασκευαστή υπεύθυνο για τα απόβλητα που δημιουργούνται από τα προϊόντα του. 

Η λειτουργικότητα, ο χρόνος εισαγωγής στην αγορά, η ποιότητα , το κόστος και τα 

απόβλητα ενός προϊόντος καθορίζονται επακριβώς στη διάρκεια της ανάπτυξης των 

προϊόντων. Αυτά τα πέντε θέματα είναι οι κύριοι οδηγοί πίσω από τη βελτίωση της 

ανάπτυξης προϊόντων και περιγράφονται σύντομα παρακάτω 

[www.tm.tue.nl/race/race2] :

7.4.1. Αυξανόμενη λειτουργικότητα προϊόντος

Η αυξανόμενη λειτουργικότητα ενός προϊόντος επηρεάζει τις απαιτήσεις για την 

ανάπτυξή του. Η χρήση είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη όσο 

το κενό μεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων μειώνεται σε όρους απόδοσης και 

ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι επιπρόσθετοι κανόνες, όπως γνωστική ψυχολογία και 

οπτικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιληφθούν για να προσφέρουν ξεχωριστή αξία 

στον πελάτη [March 1994], Ακόμα και για μεγάλες εταιρίες, είναι σχεδόν αδύνατη 

και ανεπιθύμητη η εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων σχεδίασης ξεχωριστά. Αυτό 

οδηγεί σε έναν ορισμό των κύριων ικανοτήτων και πλεονεκτημάτων και συνεπώς 

στην αναγκαιότητα συνεργασίας με άλλες εταιρίες. Χρειάζεται να δημιουργηθούν 

εκτεταμένες επιχειρήσεις για την επίτευξη των απαιτήσεων των πελατών. Σε μία 

εκτεταμένη επιχείρηση, κάθε τμήμα είναι υπεύθυνο για ένα υποσύνολο των 

δραστηριοτήτων της ανάπτυξης προϊόντων.

7.4.2. Έγκαιρος χρόνος εισαγωγής στην αγορά

Ο ανταγωνισμός με βάση τον χρόνο (time-based competition) έχει γίνει ένας από τους 

παράγοντες κλειδιά για την επιτυχία στη δεκαετία του 90 [Tunk 1993]. Οι 

Wheelwright and Clark (1992) όρισαν τα «παράθυρα» της αγοράς υποδηλώνοντας ότι

http://www.tm.tue.nl/race/race2
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η ζήτηση για ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι περιορισμένη σε ένα μικρό χρονικό 

διάστημα. Η απώλεια της ευκαιρίας αυτών των «παραθύρων» μπορεί να συντελέσει 

σε μεγάλες μειώσεις στην απόδοση των επενδύσεων. Η εισαγωγή από την άλλη ενός 

προϊόντος στην αγορά νωρίτερα από ότι πρέπει μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 

μειωμένα κέρδη, καθώς η αγορά δε θα είναι έτοιμη ακόμη για το προϊόν.

7.4.3. Χαμηλό κόστος

Το επιπλέον κόστος επηρεάζει ισχυρά τα δυναμικά κέρδη από ένα νέο προϊόν. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στη μείωση των εμπορικών κύκλων ζωής των προϊόντων, που 

επιτρέπει μόνο ένα περιορισμένο χρόνο για την απόσβεση των επενδύσεων σε 

ανάπτυξη προϊόντων. Επιπρόσθετα, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός επηρεάζει την 

ανάπτυξη των προϊόντων, καθώς οι εταιρίες της Δύσης έχουν να ανταγωνιστούν 

χώρες με πολύ μικρότερα εργατικό κόστος. Συνεπώς, το μάρκετινγκ, η ανάπτυξη και 

η παραγωγή μπορούν να πραγματοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές ή χώρες. Και 

σε αυτή την περίπτωση όμως, τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να αλληλεπιδρούν 

ελεύθερα για την εγγύηση της επιτυχίας ενός project.

7.4.4. Υψηλή ποιότητα

Οι πελάτες περιμένουν υψηλή ποιότητα από τα νέα προϊόντα. Οι απαιτήσεις που 

τίθενται από τον πελάτη πρέπει να ικανοποιηθούν ξεκάθαρα ή και να ξεπεραστούν, 

αλλιώς το προϊόν θα είναι αποτυχημένο. Οι κατασκευαστές πρέπει να εγγυηθούν 

επιτυχημένα προϊόντα που ικανοποιούν τις προσωπικές ανάγκες. Σύμφωνα με τον 

Kotler (1994), αυτό έχει οδηγήσει σε μαζική προσαρμογή, που σημαίνει ότι ακόμα 

και μαζικά προϊόντα πρέπει να αναπτυχθούν για συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς.

7.4.5. Περιορισμένα απόβλητα

Η νομοθεσία πιέζει τους κατασκευαστές για τη διάθεση των προϊόντων τους μετά τη 

χρήση από τον πελάτη [Ashley 1990]. Αυτό μπορεί να γίνει μία πρόσθετη 

επιβάρυνση, καθώς το κόστος για την απόρριψη χρησιμοποιημένων προϊόντων 

αυξάνεται. Συνεπώς, η επαναχρησιμοποίηση συστατικών ή βασικών υλικών θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός προϊόντος. Γενικά
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όμως τα θέματα περιβάλλοντος απασχολούν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 

οδηγώντας τελευταία στη λεγάμενη οικολογική ανάπτυξη προϊόντων.

7.5. Οικολογική ανάπτυξη προϊόντων (EPD)

Για τον ορισμό της οικολογικής ανάπτυξης προϊόντων, είναι απαραίτητο πρώτα να 

γίνει κατανοητός ο οικολογικός σχεδιασμός, δηλαδή η εισαγωγή περιβαλλοντικών 

ανησυχιών και θεμάτων στη διαδικασία σχεδιασμού προϊόντων. Η ιδέα του 

οικολογικού σχεδιασμού έχει αναπτυχθεί σε φάσεις. Η πρώτη φάση είχε την τάση να 

επικεντρώνεται στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης και να εξελίσσεται αποκλειστικά 

από μηχανικούς. Η δεύτερη φάση έχει επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση 

περιβαλλοντικών θεμάτων στην ολοκληρωμένη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων, 

από την ανάπτυξη της στρατηγικής νέων προϊόντων και τη γέννηση της ιδέας μέχρι 

τα θέματα κατά τη διάρκεια του τέλους της ζωής του προϊόντος. Αυτό ακριβώς 

λέγεται οικολογική διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων [Charter 2000].

Η οικολογική ανάπτυξη προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε μία σειρά καινοτόμων 

λύσεων, από τον οικολογικό ανασχεδιασμό υπαρχόντων προϊόντων μέχρι την 

ανάπτυξη τελείως νέων προϊόντων. Αυτό εξαρτάται από το επίπεδο της οικολογικής 

καινοτομίας που επιθυμεί μία επιχείρηση και θέλει να το εισάγει στη στρατηγική της. 

Προς το παρόν, η EPD έχει επικεντρωθεί στον ανασχεδιασμό προϊόντων με βάση 

περιβαλλοντικά θέματα.

7.5.1. Διοίκηση της Οικολογικής Ανάπτυξης Προϊόντων

Η επιτυχής εισαγωγή ενός προγράμματος οικολογικής ανάπτυξης προϊόντων σε μία 

επιχείρηση περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τήρηση των ακόλουθων κανόνων 

[Charter 2000] :

• Τακτική

Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύνολο κανόνων και προθέσεων σχετικά με την 

περιβαλλοντική ανάπτυξη προϊόντων.

• Σκοποί και στόχοι

Θα πρέπει να τεθούν από την επιχείρηση στόχοι που σχετίζονται με την 

περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων π.χ. «βελτίωση της απόδοσης της 

ενέργειας κατά 10% στη χρήση νέων προϊόντων». Οι στόχοι θα πρέπει να είναι
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μετρήσιμες και ποσοτικοποιημένες δηλώσεις όπως π.χ. «να μειωθεί ο αριθμός των 

συστατικών που χρησιμοποιούνται για ένα προϊόν κατά 20% τα επόμενα δύο 

χρόνια».

• Στρατηγικές

Η στρατηγική της εταιρίας θα πρέπει να είναι η βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων, 

των υλικών και των χρηματοοικονομικών πόρων, έτσι ώστε να προκόψει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από τη μεριά της EPD, αυτό σημαίνει ότι πρέπει η 

επιχείρηση να αναπτύσσει «πράσινα» προϊόντα με εστίαση στη μείωση του 

κόστους και τη βελτίωση της απόδοσης, τη μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και τη διαφοροποίηση στην αγορά αν η τιμή, η απόδοση, η ποιότητα 

κλπ. είναι εξίσου ή καλύτερες από των ανταγωνιστών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

εισαγωγή του «πράσινου» παράγοντα μπορεί να δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις 

και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

• Προγράμματα

Για ένα δεδομένα σκοπό, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ανάπτυξης προϊόντων 

θα πρέπει να προσδιορίζει πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι, ποιος είναι υπεύθυνος 

για κάθε μία από τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων και πότε θα πρέπει οι δραστηριότητες αυτές να ολοκληρωθούν.

• Υπευθυνότητες

Οι ρόλοι, η ευθύνη και οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων κλειδιά θα πρέπει να 

ορίζονται ξεκάθαρα ώστε να εγγυηθεί η επίτευξη των στόχων.

• Προϋπολογισμοί

Θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη κατανομή των προϋπολογισμών για την 

περιβαλλοντική ανάπτυξη προϊόντων.

Προς το παρόν, ο οικολογικός σχεδιασμός δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στη 

βιομηχανία, ειδικά σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα δοθούν κάποια γενικά στοιχεία για τον κλάδο των 

πλαστικών στην Ελλάδα ώστε να γίνει η σύνδεση με τα αποτελέσματα της έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε στις επιχειρήσεις του κλάδου σχετικά με τη διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων.
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

8.1. Γενικά στοιχεία για τον κλάδο των πλαστικών στην Ελλάδα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις εταιρίες παραγωγής και επεξεργασίας πλαστικών

στην Ελλάδα και επικεντρώθηκε σε 2 κύριες κατηγορίες :

α. Τις εταιρίες παραγωγής πλαστικής συσκευασίας

β. Τις εταιρίες παραγωγής πλαστικών σωλήνων και άλλων εξαρτημάτων

Στη συνέχεια θα γίνει μία περιγραφή της κατάστασης και των προοπτικών των δύο

αυτών κατηγοριών στην Ελλάδα.

Ο κλάδος πλαστικών είναι ένας σχετικά μικρός και αναπτυσσόμενος κλάδος με 2,7- 

3,6% συμμετοχή σε όλα τα βασικά μεγέθη της ελληνικής μεταποίησης. Αποτελεί τον 

μεγαλύτερο υποκλάδο της βιομηχανίας προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη, 

με μερίδιο 85% στο σύνολο της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της.

Ο κλάδος είναι έντασης κεφαλαίου, σχετικά υψηλής εντάσεως επενδυτικής 

δραστηριότητας, μικρομεσαίου μεγέθους απασχόλησης, σχετικά υψηλής 

αποδοτικότητας και κερδοφορίας και με υψηλότερο του μέσου όρου βαθμό 

καθετοποίησης. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλό βαθμό 

επιχειρηματικής συγκέντρωσης (οι 4 μεγαλύτερες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το 11- 

12% των συνολικών εγχωρίων πωλήσεων του κλάδου), ενώ γεωγραφικά είναι 

συγκεντρωμένος στις περιφέρειες Αττικής και Μακεδονίας. Τέλος, ο βαθμός 

εξωστρέφειας του κλάδου είναι συγκριτικά υψηλός, με την εξαγωγική επίδοση και 

την εισαγωγική διείσδυση να αυξάνονται.

Το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγικών μονάδων (61%) και της απασχόλησης (57%) 

του κλάδου πλαστικών συγκεντρώνεται στην περιφέρεια Αττικής όπου βρίσκεται και 

η συντριπτική πλειοψηφία της συνολικής ιπποδύναμης (73%) του κλάδου. Η 

Κεντρική Μακεδονία είναι η αμέσως σημαντικότερη περιφέρεια για τον κλάδο με 

20% των καταστημάτων και 18% των απασχολουμένων του.
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Ωστόσο, οι μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες μηχανολογικά παραγωγικές μονάδες 

βρίσκονται στην Στερεά Ελλάδα (30%), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

(23%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (11%) και η Αττική (11%).

Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών δεν μπορεί να συγκριθεί με τις μεγάλες 

παγκόσμιες βιομηχανίες πλαστικών, όπως αυτές των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντίστοιχα ποσοστά παγκόσμιας παραγωγής 30,1%, 12,6% 

και 29,5%.

Ο κλάδος παρουσίασε ένα δυναμισμό στις δεκαετίες του ’60 και ’70. Στις δεκαετίες 

του ’80 και ’90, ο δείκτης όγκου παραγωγής παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις. 

Συγκριτικά με άλλους βιομηχανικούς κλάδους, ο κλάδος πλαστικών θεωρείται ως 

κλάδος υψηλής ελαστικότητας ανάπτυξης, καθώς αναπτύχθηκε ταχύτερα από τον 

μέσο όρο αύξησης του προϊόντος της μεταποίησης και του κλάδου ελαστικών.

Αν και η ελληνική βιομηχανία πλαστικών είναι μικρή συγκρινόμενη με την ομόλογό 

της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία), 

ακολουθεί τους κύκλους που σημειώνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία που επηρεάζουν και 

τις επενδύσεις στον κλάδο. Έτσι, ενώ μετά το 1985 και μέχρι το 1990 οι επενδύσεις 

σε σταθερές τιμές παρουσιάζουν μια συνεχή αύξηση, η διεθνής κάμψη μετά το 1991 

οδηγεί σε σημαντική επιβράδυνση των ελληνικών επενδύσεων.

8.1.1. Η πορεία του κλάδου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικού Ελλάδος οι 

βιομηχανίες πλαστικών αντιπροσωπεύουν ένα δυναμικό και προοδευτικό κλάδο της 

Εθνικής Οικονομίας ο οποίος γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στη χώρα μας, μετά το 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Η ανάπτυξη του κλάδου ήταν και παραμένει υγιής και αποτελεί ευτύχημα ότι ο 

κλάδος αυτός δεν έτυχε ποτέ ειδικής κρατικής προστασίας, αλλά από τη γέννησή 

του μέχρι σήμερα κινήθηκε με επιτυχία στο πνεύμα της ελεύθερης αγοράς. 

Αντίθετα με το παραπάνω, ο κλάδος των πλαστικών υπέστη μια σειρά 

ζημιογόνων συνθηκών όπως υποτιμήσεις της δραχμής (οι πρώτες ύλες του 

κλάδου εισάγονται σε ποσοστό 75%), έλλειψη πρώτων υλών που προήλθε από 

πετρελαϊκές κρίσεις, αυξημένο κόστος χρήματος και άλλα.

Πρέπει να τονισθεί ότι μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι κανόνες της αγοράς ενήργησαν 

ευεργετικά.
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Οι υγιείς και σωστά διοικούμενες βιομηχανίες πλαστικών όχι μόνο επιβίωσαν 

αλλά προσανατολίζονται στη συσκευασία τροφίμων, αναψυκτικών και ποτών και 

στην εφαρμοσμένη γεωργία.

Στόχος των βιομηχανιών του κλάδου είναι να εξελίσσονται τεχνολογικά στον ίδιο 

βαθμό με τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς, να εξυπηρετούν ανταγωνιστικά τις 

εγχώριες ανάγκες και βέβαια να κερδίσουν αγορές των γειτονικών κυρίως χωρών 

αλλά και των ανατολικών αγορών.

8.1.2. Εξωτερικό Εμπόριο

Το εξωτερικό εμπόριο του κλάδου των πλαστικών είναι ελλειμματικό. Η 

ελλειμματικότητα αυτή είναι χρόνια και συνεχώς διευρυνόμενη. Οι εξαγωγές του 

κλάδου αυξάνονται, όμως οι εισαγωγές ως απόλυτο μέγεθος είναι υπερτετραπλάσιες 

των εξαγωγών. Ειδικότερα, η εξαγωγική επίδοση του κλάδου από 9% το 1988 

ανέρχεται σε 22% το 1994, ενώ η εισαγωγική διείσδυση από 45% το 1988 ξεπερνά το 

57% το 1994. Παρατηρείται δηλαδή, ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

κλάδου σε όρους κόστους εργασίας, οδηγεί στην εξαγωγική του επέκταση αλλά δεν 

επαρκεί ώστε να αποτρέψει την αύξηση της εισαγωγικής διείσδυσης.

Η αύξηση των εξαγωγών καλύπτει τόσο τις πλαστικές ύλες σε πρωτογενή μορφή 

(πρώτες ύλες) όσο και σε μη πρωτογενή μορφή. Οι πλαστικές ύλες σε μη πρωτογενή 

μορφή αποτελούν το 55% του συνόλου των εξαγωγών.

Παρόμοια άνοδο σημειώνουν οι δύο αυτές κατηγορίες και στο επίπεδο των 

εισαγωγών, μόνο που εδώ πλειοψηφούν οι εισαγωγές πλαστικών υλών σε πρωτογενή 

μορφή. Με άλλα λόγια ο κλάδος εισάγει κυρίως πρώτες ύλες και εξάγει κυρίως 

μεταποιημένα πλαστικά προϊόντα.

Οι εισαγωγές προέρχονται πρωτίστως από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (75%), την 

Λοιπή Ευρώπη (7%), την Ασία και την Ανατολική Ευρώπη.

Οι εξαγωγές κατευθύνονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (41%), στις 

χώρες της Ασίας (31,5%), στην Λοιπή Ευρώπη και την Αφρική.

8.1.3. Προοπτικές

Η ετήσια αύξηση στην κατανάλωση και παραγωγή πλαστικών κυμαίνεται στο 4% και 

3% αντιστοίχως, επίπεδα που αναμένεται να διατηρηθούν στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα μέχρι και το τέλος της δεκαετίας. Το υπάρχον παραγωγικό δυναμικό
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μπορεί πάντως να καλύψει σημαντικά την πρόσθετη κατανάλωση στις περισσότερες 

κατηγορίες πλαστικών προϊόντων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκτιμηθεί ο βαθμός κατά τον οποίο η μελλοντική παραγωγή 

και κατανάλωση νέων πλαστικών προϊόντων μπορεί να περιοριστεί από την 

παραγωγή ανακυκλούμενων προϊόντων. Διεθνώς πάντως, εντείνονται οι προσπάθειες 

για την ανάπτυξη ανακυκλούμενων πλαστικών προϊόντων, γεγονός που θα δώσει νέα 

διάσταση στην πορεία του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιομηχανία πλαστικών 

εργάζεται στην κατεύθυνση της ενημέρωσης της κοινής γνώμης σχετικά με τις 

σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια για την διαμόρφωση 

ενός καθαρότερου περιβάλλοντος. Δεδομένων αυτών των προσπαθειών, το μέλλον 

του κλάδου διαφαίνεται ευνοϊκό.

Στα πλαίσια αυτά, η ελληνική βιομηχανία πλαστικών μπορεί να προχωρήσει στην 

αύξηση της εγχώριας παραγωγής, των επενδύσεων και των κερδών - γεγονός που θα 

οδηγήσει στην διατήρηση του μεριδίου της στον διεθνή όγκο εμπορίου - εφόσον 

συνεχιστεί η πορεία αναδιάρθρωσης και εξειδίκευσης της παραγωγής του κλάδου, 

αναζητηθούν νέες αγορές στον χώρο των Βαλκανίων και επιδιωχθούν συνεργασίες 

και συνεταιρισμοί με άλλες μεγαλύτερες δυτικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις πλαστικών. 

Επίσης, η ελληνική βιομηχανία πλαστικών με την κρατική βοήθεια θα πρέπει να 

κινηθεί στην απαλοιφή του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν στον κλάδο οι 

προβληματικές και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν 

ανορθόδοξα.

8.2. Ο Κλάδος της Πλαστικής Συσκευασίας

8.2.1. Κύρια χαρακτηριστικά και βασικά μεγέθη στην ελληνική αγορά

Η Πλαστική Συσκευασία θεωρείται ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους του τομέα 

της Συσκευασίας στην Ελλάδα. Το πλαστικό σαν πρώτη ύλη διαθέτει εξαιρετικές 

φυσικές ιδιότητες δύναμης και σκληρότητας και σε συνδυασμό με το μικρό βάρος και 

την ευκαμψία του, παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων που μπορούν να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης συσκευασίας.

Όπως σημειώνεται στην κλαδική μελέτη της ICAP για τα "Πλαστικά Είδη 

Συσκευασίας" (1999) το 40% περίπου των πλαστικών υλών που καταναλώνονται 

στην Ελλάδα απορροφώνται από τον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας, ο οποίος
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χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα και συνεχή εξέλιξη. Στον υποκλάδο των 

προϊόντων πλαστικής συσκευασίας, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του κλάδου 

της χάρτινης συσκευασίας, από τη μία πλευρά έχουμε τις μεγάλου και μεσαίου 

μεγέθους παραγωγικές μονάδες, με άρτια οργάνωση και σχεδίασμά, τεχνογνωσία 

υλικών και μεθόδων παραγωγής, σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και 

συνεχή επιστημονική έρευνα, που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του 

ανταγωνισμού τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Στην άλλη κατηγορία 

ανήκουν μικρού μεγέθους παραγωγικές μονάδες με σχετικά μικρή παραγωγική 

δυναμικότητα που εξειδικεύονται σε ορισμένες κατηγορίες πλαστικών ειδών 

συσκευασίας. Οι επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους αποτελούν και την πλειονότητα 

του κλάδου στη χώρα μας.

Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει στην πλειονότητά της, τις ανάγκες της ελληνικής 

αγοράς για προϊόντα πλαστικής συσκευασίας. Αυτό έχει ως συνέπεια οι εισαγωγές να 

κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και να περιορίζονται σε συγκεκριμένα είδη 

πλαστικής συσκευασίας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται αυξητικές 

τάσεις στις εισαγόμενες ποσότητες των πλαστικών ειδών συσκευασίας, αλλά η 

αύξηση αυτή δεν είναι ικανή να διαταράξει σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες στα 

μέχρι τώρα δεδομένα.

Επιπροσθέτως ο κλάδος της πλαστικής συσκευασίας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 

εξαγωγικό προσανατολισμό. Ο σχετικά μεγάλος όγκος των προϊόντων σε σχέση με 

την αντίστροφη αναλογικά αξία τους αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην 

προσπάθεια διείσδυσης των προϊόντων του κλάδου σε ξένες αγορές. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι εξαγωγές του κλάδου να είναι περιορισμένες και να μην ξεπερνούν 

τους 11.000 τόνους ετησίως.

Τα τελικά είδη πλαστικής συσκευασίας εκτός του ότι παρουσιάζουν ποικιλία στη 

μορφή τους ανά κατηγορία, ωστόσο είναι χαρακτηριστικό ότι προϊόντα που 

θεωρούνται ίδια και ανήκουν στην ίδια κατηγορία δεν έχουν στην ουσία τις ίδιες 

εφαρμογές και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αντίθετα, ανάλογα με τη χρήση για την οποία 

προορίζονται, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους διαφορετικές πρώτες ύλες ή 

και συνδυασμός αυτών, παρουσιάζουν διαφορετικές μηχανικές και χημικές ιδιότητες 

και αντίστοιχα έχουν διαφορετικές εφαρμογές.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των τελικών προϊόντων του 

κλάδου της πλαστικής συσκευασίας δεν καλύπτονται από την εγχώρια αγορά και 

επομένως οι παραγωγικές μονάδες του κλάδου αναγκάζονται να στραφούν σε αγορές
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του εξωτερικού για την προμήθειά τους. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το 

μηχανολογικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των παραγωγικών 

μονάδων. Ελάχιστα είναι τα μηχανήματα που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά 

και αυτά απευθύνονται κυρίως σε μονάδες μικρής παραγωγικής δυναμικότητας. 

Αντίθετα οι μεγάλες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις προμηθεύονται τον κύριο 

όγκο του μηχανολογικού τους εξοπλισμού από το εξωτερικό. Ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια οι μεγάλες κυρίως παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει 

επενδύσεις και εξακολουθούν να επενδύουν τόσο στον εξοπλισμό όσο και στην 

επιστημονική έρευνα, γεγονός που προϋποθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Προς την ίδια κατεύθυνση δείχνει να βρίσκονται και οι κινήσεις άλλων μικρότερων 

επιχειρήσεων, στο μέτρο βέβαια που τους επιτρέπουν οι συνθήκες για εκσυγχρονισμό 

του μηχανολογικού τους εξοπλισμού.

Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων πλαστικής συσκευασίας έχει ως προορισμό τις 

επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων. Επίσης άλλοι κλάδοι - πελάτες που 

χρησιμοποιούν τα είδη πλαστικής συσκευασίας είναι ο κλάδος των καλλυντικών - 

απορρυπαντικών, των χημικών προϊόντων, των λιπαντικών, των ορυκτελαίων κ.λ.π.

8.2.2. Τα βασικά συνολικά μεγέθη και οι προοπτικές του κλάδου

Ο κλάδος της πλαστικής συσκευασίας συνεχίζει τη δυναμική του πορεία των 

τελευταίων ετών και δείχνει να συμβάλλει σημαντικά στη βιομηχανική ανάπτυξη που 

παρουσιάζει ο κλάδος του πλαστικού γενικά. Η συνεχής τεχνολογική ανανέωση και η 

στροφή μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου προς την παραγωγή προϊόντων υψηλής 

ποιότητας και τεχνολογίας καθιστούν τον κλάδο ιδιαίτερα δυναμικό και 

ανταγωνιστικό. Το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων υλών που χρησιμοποιείται στην 

εγχώρια παραγωγή των ειδών πλαστικής συσκευασίας προέρχεται από το εξωτερικό. 

Οι πρώτες ύλες που παράγονται στην Ελλάδα είναι η πολυστερίνη από την DOW 

ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) από την ΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ και την εταιρία ΧΗΜΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕΕ και το ΡΕΤ από τη 

VPI ΑΕ. Οι ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών προϊόντων, όσον αφορά 

την πολυστερίνη και το PVC, καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από την εγχώρια αγορά, 

ενώ η παραγωγή ΡΕΤ καλύπτει μέρος μόνο αυτής. Το πολυαιθυλένιο και το 

πολυπροπυλένιο, τα οποία σημειωτέον αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των 

χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας, δεν
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Παράγονται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης της ICAP "Πλαστικά 

Είδη Συσκευασίας" (1999), η φαινομενική κατανάλωση πλαστικών ειδών 

συσκευασίας εκτιμάται ότι ανήλθε σε 212.600 το 1998, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο 

ρυθμό αύξησης της τάξης του 5,82% για τα έτη 1992-1998. Την περίοδο 1996-1998 ο 

ετήσιος ρυθμός αύξησης της συγκεκριμένης αγοράς ήταν χαμηλότερος σε σχέση με 

τον αντίστοιχο της περιόδου 1992-1993. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το πλαστικό, 

μετά από μια αλματώδη πορεία στις αρχές της δεκαετίας, φαίνεται να εδραιώνει τη 

θέση του στον τομέα της συσκευασίας και στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η 

εγχώρια παραγωγή καλύπτει το μεγαλύτερο σχεδόν μέρος της αγοράς πλαστικών 

ειδών συσκευασίας σε ποσοστό που φθάνει το 86,55% της εγχώριας φαινομενικής 

κατανάλωσης.

Οι εισαγωγές προϊόντων κάλυψαν το 1998 το 13,45% της συνολικής αγοράς 

φθάνοντας τους 28.600 τόνους, λίγο αυξημένες σε σχέση με το 1997. Οι εξαγωγές, αν 

και σημείωσαν ποσοτική αύξηση την περίοδο 1995-1998 φθάνοντας τους 11.200 

τόνους, το 1998 εξακολουθούν να κατέχουν μικρό μερίδιο (της τάξης του 5,73%) στο 

σύνολο της εγχώριας παραγωγής. Κυριότερος λόγος για το μικρό μέγεθος των 

εισαγωγών και εξαγωγών πλαστικών ειδών συσκευασίας είναι ο μεγάλος όγκος που 

καταλαμβάνουν σε συνδυασμό με τη χαμηλή τους αξία. Αποτέλεσμα αυτού είναι η 

διαμόρφωση υψηλού μεταφορικού κόστους σχετικά με την αξία του προϊόντος, 

γεγονός που επιδρά αρνητικά στη διείσδυση των προϊόντων του κλάδου σε αγορές 

του εξωτερικού.

Για τα επόμενα χρόνια, αναμένεται να συνεχιστεί η αύξηση της συνολικής αγοράς 

πλαστικής συσκευασίας με ένα μάλλον επιβραδυνόμενο ρυθμό. Συγκεκριμένα, την 

επόμενη (σ.σ. τρέχουσα) διετία (2000-2001) προβλέπεται ότι η αγορά των πλαστικών 

ειδών συσκευασίας θα παρουσιάσει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 2%- 

3% (σε ποσότητα).

8.3. Ο κλάδος των πλαστικών σωλήνων

8.3.1. Μερίδιο αγοράς

Η αγορά των πλαστικών σωλήνων σύμφωνα με στοιχεία μελέτης που εκπόνησε το 

ΙΟΒΕ ξεπέρασε τα 77 δισ. δρχ. το 1997. Από αυτά το 90% προωθήθηκε στην 

εσωτερική αγορά και το 10% διοχετεύτηκε στο εξωτερικό. Οι εισαγωγές για προϊόντα
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του κλάδου είναι περιορισμένες αλλά παρόλα αυτά το εμπορικό ισοζύγιο για το 

διάστημα 1991-97 παραμένει ελλειμματικό.

Οι σημαντικές μεγέθους εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο είναι οι 

παρακάτω:

• Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε.

• Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.

• Πλαστικά Μακεδονίας Α.Ε

• PIPELIFE HELLAS Α.Ε.

• EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.

• ΦΕΡΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ

• ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ

• FASOPLAST ΑΕΒΕ

• ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΤΙΑΝΑ ΑΒΕΕ

Από τα στοιχεία των ισολογισμών των πιο πάνω εταιρειών προκύπτει ότι η Α.Γ. 

Πετζετάκις Α.Ε. είναι η ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο και κατέχει το 25% περίπου της 

αγοράς.

8.3.2. Η αγορά των πλαστικών σωλήνων

Τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς των πλαστικών σωλήνων είναι:

> Η αγορά είναι εντάσεως τιμής (price oriented) με κύριο χαρακτηριστικό της τις 

υψηλότατες εκπτώσεις που προσφέρονται ιδιαίτερα στα μεγάλα τεχνικά έργα.

> Επικρατεί σκληρός ανταγωνισμός ο οποίος αποβαίνει προς όφελος του πελάτη 

λόγω των συνεχών εκπτώσεων που προσφέρονται

> Προσφέρεται ή αποκτάται μεγάλη πίστωση η οποία ξεπερνά τις 150 ημέρες.

> Δεν υπάρχει πραγματική διάθεση για συμφωνία μεταξύ των ανταγωνιστών για 

καθορισμό εκπτώσεων, τιμών ή περιοχών επιρροής.

> Η αγορά εμφανίζει στοιχεία ολιγοπωλίου με την συσσώρευση εταιρειών στον ίδιο 

επιχειρηματικό όμιλο.

> Η λειτουργία ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου που δυναμιτίζουν την αγορά 

με την τιμολογιακή τους πολιτική.
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> Ο πόλεμος των τιμών έχει θέσει στο περιθώριο την ποιοτική διάσταση των 

προσφερόμενων προϊόντων.

Οι ευκαιρίες και οι απειλές για τον κλάδο των πλαστικών σωλήνων φαίνεται να είναι 

οι παρακάτω :

Ευκαιρίες

• Τα προβλεπόμενα νέα έργα με προδιαγραφές ποιότητας

• Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην οικιακή χρήση

• Η αναδιάρθρωση της Βαλκανικής

Απειλές

• Αθέμιτος Ανταγωνισμός

• Χαμηλός Βαθμός ποιοτικής συνείδησης κατασκευαστικών και εμπόρων

• Έλλειψη επιβολής προϊόντων με προδιαγραφές

• Ολιγοπωλιακή μορφή της αγοράς

• Έλλειψη διάθεσης για συμφωνία στον πόλεμο τιμών

• Τα μεγέθη των εταιρειών του ανταγωνισμού
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8.4. Έρευνα για τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων στον κλάδο των πλαστικών 

στην Ελλάδα

Στα ερωτηματολόγια που εστάλησαν ταχυδρομικά απάντησαν 32 βιομηχανίες 

πλαστικών. Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας. Η 

ανάλυση που ακολουθεί γίνεται με βάση τις απαντήσεις των 32 αυτών εταιριών.

8.4.1. Γενικά στοιχεία για τις εταιρίες

Αρχικά θα δοθούν μερικά γενικά στοιχεία για τις εταιρίες, όπως ο αριθμός των 

εργαζομένων που απασχολούν για να φανεί το μέγεθος της κάθε επιχείρησης, το 

ποσοστό των εξαγωγών επί των πωλήσεων για να φανεί ο εξαγωγικός τους 

χαρακτήρας και το είδος των προϊόντων που παράγουν (βιομηχανικά ή 

καταναλωτικά) ώστε να γίνει αν είναι δυνατόν κάποιος περαιτέρω διαχωρισμός.

Στο διάγραμμα 8.1 δίνεται η κατανομή των βιομηχανιών πλαστικών με βάση τους 

εργαζόμενους που απασχολούν. Στα ερωτηματολόγια απάντησαν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό οι εταιρίες με τους περισσότερους εργαζομένους. Έτσι, στην κατανομή του 

διαγράμματος 8.1 φαίνεται ότι πάνω από το 50% των εταιριών έχει περισσότερους 

από 50 εργαζομένους.

1 1 μιΟμός κργαζομκνίνν Μέχρι 20 20-50 50-100 Πάνω από 100 1
Αριθμός επιχειρήσεων 5 10 11 6
Ποσοστό 15,6% 31,3% 34,4% 18,7%

Διάγραμμα 8.1. Κατανομή του αριθμού των εργαζομένων στις βιομηχανίες

πλαστικών που συμμετείχαν στην έρευνα.
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Η μέση τιμή από την παραπάνω κατανομή είναι 76 εργαζόμενοι ανά επιχείρηση. Το 

γεγονός ότι στην έρευνα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με μεγάλο σχετικά αριθμό 

εργαζομένων είναι θετικό, από την άποψη ότι θα φανεί καλύτερα από τα επόμενα 

ερωτήματα η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων και αν 

ακολουθούνται κάποιες από τις πρακτικές που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος 

της εργασίας.

Στο διάγραμμα 8.2 δίνεται το ποσοστό των εξαγωγών επί των συνολικών πωλήσεων 

των επιχειρήσεων του κλάδου. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων 

έχει ελάχιστες εξαγωγές, κάτι που σημειώθηκε και στα γενικά στοιχεία που δόθηκαν 

για τον κλάδο των πλαστικών στην αρχή του κεφαλαίου. Υπάρχουν βέβαια και 

μερικές επιχειρήσεις με σημαντικές εξαγωγές και θα ήταν ενδιαφέρον στη συνέχεια 

να διαπιστωθεί αν αυτές έχουν κάποιες διαφορές στη διαδικασία ανάπτυξης 

προϊόντων σε σχέση με τις υπόλοιπες που ασχολούνται κυρίως με την εγχώρια αγορά.

Ποσοστό κςαγωγών κπί των 
σννολικών πωλήσν.ων 0-5" ο 5-10% 10-20",, 20-40",, >40"„

Αριθμός επιχειρήσεων 15 4 4 6 3

Διάγραμμα 8.2. Ποσοστό των εξαγωγών επί των συνολικών πωλήσεων των 

βιομηχανιών πλαστικών.

Όσον αφορά το είδος των προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα, αυτά είναι κυρίως βιομηχανικά όπως φαίνεται στην κατανομή του
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διαγράμματος 8.3 (μόνο 3 εταιρίες παράγουν μόνο καταναλωτικά προϊόντα). Έτσι δε 

θα χρειαστεί να γίνει κάποιος διαχωρισμός στην ανάλυση των επόμενων θεμάτων.

1 Είδος π/)υϊό\ των \ίόνο κατανιυΐ’ΐτικά Μόνο /Ιιομη/ανιπά Και τα όνο 1
Αριθμός επιχειρήσεων 3 21 8
Ποσοστό 9,4% 65,6% 25,0%

Διάγραμμα 8.3. Είδος των προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν 

στην έρευνα

8.4.2. Τεχνολογία και καινοτόμες ιδέες

Όπως αναφέρθηκε σε πολλά σημεία του θεωρητικού μέρους, δύο από τους πλέον 

σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη προϊόντων είναι η γένεση της ιδέας και η 

τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Στο διάγραμμα 8.4 δίνονται οι πηγές της 

τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες πλαστικών. Όπως φαίνεται, όλες 

ανεξαιρέτου οι εταιρίες χρησιμοποιούν τεχνολογία προερχόμενη από το εξωτερικό, 

αλλά σχεδόν οι μισές τη συνδυάζουν ή την προσαρμόζουν με τα αποτελέσματα 

έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας στο εσωτερικό της. Τέλος υπάρχουν και λίγες 

εταιρίες που συνδυάζουν τεχνολογία προερχόμενη από το εξωτερικό με αυτή μέσα 

από τη χώρα. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η χώρα μάλλον δεν διαθέτει την 

απαραίτητη τεχνολογία για τον κλάδο των πλαστικών ενώ και ο ίδιος ο κλάδος δεν 

παράγει τεχνολογία και γι αυτό καταφεύγει στο εξωτερικό.
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Εξωτερικό Μέσα από τη Έρευνα και Αλλη πηγή 
χώρα Ανάπτυξη

1 ΙΙηγές τεχνολογίας Ιχοι τερικό Μέσα από τη /ώρα Έραινα και. ίνάπτοςη l/y // πηγή |
Αριθμός 32 6 16 0
επιχειρήσεων
Ποσοστό 100,0% 18,8% 50,0% 0,0%

Διάγραμμα 8.4. Πηγές της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στο 

σχεδίασμά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

□ Τελείως μέσα αϊτό j 
την εττ ιχείρηση

□ Κυρίως μέσα

□ Σε ίδιο ποσοστό 
μέσα και έξω

i □ Κυρίως εκτός
επιχείρησης 

j □ Τελείως εκτός

Uporjxi )(τη 
ιόι.οιν για νί:α 
προϊόντα

Τελείας μέσο, 
ο.πό την 

επι/είμηση

Κνμίως
μέσο.

Σε ίδιο ποσοστό 
μέσο, και έςω

Λ ιψίως εκτός 
επι/είμηση ς

Τελείως
εκτός

Αριθμός
επιχειρήσεων

2 13 11 6 0

Ποσοστό 6,25% 40,63% 34,38% 18,74% 0,00%
Διάγραμμα 8.5. Προέλευση των ιδεών για νέα προϊόντα.



Έρευνα για την ανάπτυ£η προϊόντων στον κλάδο των πλαστικών 91

Στο διάγραμμα 8.5 δίνονται οι πηγές προέλευσης των ιδεών για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων. Στο θέμα των ιδεών, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις προτιμούν τις ιδέες που 

προέρχονται κυρίως μέσα από την επιχείρηση ή τουλάχιστον σε ίδιο ποσοστό μέσα 

και έξω από την επιχείρηση. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου 

δείχνουν ως ένα βαθμό εμπιστοσύνη στα στελέχη τους και το θέμα που πρέπει να 

διερευνηθεί πλέον είναι αν υπάρχουν κίνητρα για τη γένεση νέων ιδεών και αν οι 

εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν και να θέτουν σε εφαρμογή τις ιδέες τους.

8.4.3. Έρευνα και ανάπτυξη

Από τις 32 επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα, οι 17 (ποσοστό 53,1%) 

δήλωσαν ότι έχουν οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Το ποσοστό αυτό 

είναι αρκετά μεγάλο, αλλά οφείλεται στο γεγονός που αναφέρθηκε στην αρχή ότι 

στην έρευνα συμμετείχαν οι κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου και όχι οι πολύ 

μικρές οικογενειακές βιοτεχνίες στις οποίες η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων έχει 

διαφορετική μορφή. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που δήλωσαν 

ότι έχουν εξαγωγές μεγαλύτερες από το 30% επί των συνολικών πωλήσεων διαθέτουν 

οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι 

επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και 

προσπαθούν να δώσουν βαρύτητα στην έρευνα και ανάπτυξη και φυσικά στη 

δημιουργία νέων βελτιωμένων προϊόντων. Επίσης, από τις επιχειρήσεις που δήλωσαν 

ότι έχουν οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, οι περισσότερες πλην 

ελάχιστων εξαιρέσεων, το δημιούργησαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα οργανωμένα 

τμήματα έρευνας και ανάπτυξης απαρτίζονται συνήθως από 2-4 άτομα τα οποία τις 

περισσότερες φορές δεν έχουν αποκλειστική απασχόληση την έρευνα και ανάπτυξη, 

γεγονός που δείχνει ότι ακόμα η κατάσταση στον κλάδο δεν είναι αυτή που επικρατεί 

στις αναπτυγμένες χώρες. Τέλος η διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης είναι 

τυποποιημένη (επίσημη) μόνο στις 7 από τις 17 εταιρίες που έχουν οργανωμένο 

τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, κάτι που δείχνει ότι δεν ακολουθείται η πρακτική της 

επίσημης διαδικασίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στις επιχειρήσεις των 

ανεπτυγμένων χωρών. Συνεπώς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή 

πόρων για έρευνα και ανάπτυξη ώστε οι επιχειρήσεις να προσπαθήσουν να 

δημιουργήσουν νέα ανταγωνιστικά και πιο ποιοτικά προϊόντα.
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Στο διάγραμμα 8.6 δίνονται οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη προϊόντων στις 

επιχειρήσεις που δε διαθέτουν οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές, 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη προϊόντων είναι κυρίως η διοίκηση συνολικά είτε ο 

γενικός διευθυντής μόνος ή σε συνεργασία με τα διάφορα τμήματα.

ο
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Διάγραμμα 8.6. Υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων στις επιχειρήσεις που δεν 

έχουν οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.

8.4.4. Χρόνος και απόδοση

Πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη ανάπτυξη προϊόντων σε μία επιχείρηση 

παίζει η χρονική της διάρκεια. Πολλές καλές ιδέες ή κάποια ποιοτικά προϊόντα έχουν 

αποτύχει γιατί ο χρόνος εισόδου τους στην αγορά ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτόν 

που είχε σχεδιαστεί αρχικά, με αποτέλεσμα είτε να προλάβει κάποιος ανταγωνιστής 

είτε να αλλάξουν οι προτιμήσεις των πελατών. Στις βιομηχανίες πλαστικών, όπως 

φαίνεται και από το διάγραμμα 8.7, ο μέσος χρόνος από την έναρξη της διαδικασίας 

ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος μέχρι την είσοδό του στην αγορά είναι 6-12 μήνες. Ο 

χρόνος αυτός θεωρείται αρκετά φυσιολογικός και είναι περίπου ίδιος με το μέσο 

χρόνο που αναφέρθηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία σε 

βιομηχανίες χημικών προϊόντων [Balbontin 2000]. Οι περισσότερες εταιρίες που
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έχουν χρόνους ανάπτυξης μικρότερους από 6 μήνες είναι αυτές με μικρό αριθμό 

εργαζομένων και εφαρμόζουν μάλλον μία ευέλικτη πολιτική στην ανάπτυξη 

προϊόντων ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερου μεγέθους 

επιχειρήσεις.

Χρονική διάρκεια ανάπτυξης 

προϊόντων
> 6 μή\'/:ς 6 - 12 μήν>:

Αριθμός επιχειρήσεων 6 23

Ποσοστό 18,75% 71,88%

3

9,37%

0
0,00%

Διάγραμμα 8.7. Μέση χρονική διάρκεια της ανάπτυξης προϊόντων στις βιομηχανίες 

πλαστικών (από την έναρξη της διαδικασίας ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος μέχρι 

την είσοδό του στην αγορά).

Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο της αποδοτικότητας της διαδικασίας ανάπτυξης 

προϊόντων είναι το ποσοστό των επιτυχημένων προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων 

που μπαίνουν στη διαδικασία ανάπτυξης και τελικά διατίθενται στην αγορά. Είναι 

φυσικό για μία επιχείρηση να πραγματοποιεί πολλές προσπάθειες σχεδίασης και 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, αλλά κάποιες από αυτές να διακόπτονται στην πορεία για 

διάφορους λόγους, όπως αδυναμία σχεδιασμού, υπέρβαση του προϋπολογισμού, 

κατανόηση του υπερβολικού κόστους παραγωγής, μη εύρεση κατάλληλης μεθόδου 

παραγωγής, έλλειψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Έτσι, επιχειρήσεις 

με υψηλό ποσοστό επιτυχημένων νέων προϊόντων είναι αυτές που έχουν μία 

οργανωμένη διαδικασία ανάπτυξης, υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων
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τμημάτων και η διοίκηση υποστηρίζει τις προσπάθειες. Υπάρχει βέβαια και η 

αντίθετη άποψη που υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό επιτυχίας δεν 

αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο και προχωρούν μόνο τα projects που έχουν υψηλή 

πιθανότητα επιτυχίας ενώ δεν ασχολούνται με άλλα που μπορεί να είναι 

πρωτοποριακά αλλά πολύ πιθανά να αποτύχουν. Στο διάγραμμα 8.8. δίνεται η εικόνα 

του κλάδου πλαστικών όσον αφορά το μέσο ποσοστό των προϊόντων που από τη 

διαδικασία ανάπτυξης τελικά διατίθενται στην αγορά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

έχουν πετύχει ποσοστό απόδοσης μεταξύ 30-70%, ενώ αρκετά σημαντικό είναι και το 

τμήμα με απόδοση 70-100%. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι στις επιχειρήσεις με 

ποσοστό κάτω από 30% υπάρχουν και μερικές μεγάλου μεγέθους κάτι που ίσως 

δείχνει και την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου ώστε να ανταγωνιστούν και τους 

ξένους ανταγωνιστές.

3,1%

46,9%

□ <30% □ 30-70% □ 70-100% □ Δεν απάντησαν

Ποσοστό προϊόντων που 

όιατίθενται στην αγορά
<30",, 30- 70",, 70-100",, Καμία απάντηση

Αριθμός ετηχειρήσεων 9 15 7 1

Ποσοστό 28,1% 46,9% 21,9% 3,1%

Διάγραμμα 8.8. Ποσοστό των προϊόντων που μπαίνουν στην διαδικασία της 

σχεδίασης και ανάπτυξης και οδηγούνται τελικά στην παραγωγή και στην αγορά.

Για να διαπιστωθεί αν οι επιχειρήσεις πλαστικών μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης 

προϊόντων καταφέρνουν να βελτιώσουν την απόδοση των προϊόντων τους όσον 

αφορά τις πωλήσεις, τα κέρδη, την ποιότητα, την ικανοποίηση των πελατών κλπ., οι
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εταιρίες του κλάδου ρωτήθηκαν για το ποσοστό των προϊόντων τους των οποίων η 

απόδοση βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια. Από το διάγραμμα 8.9 προκύπτει ότι στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία οι επιχειρήσεις βελτίωσαν την απόδοση σε πάνω από τα 

μισά προϊόντα τους (οι μισές μάλιστα από αυτές σε πάνω από το 75% των προϊόντων 

τους). Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα θετικό και δείχνει ότι δεν υπάρχει 

καθησυχασμός στον κλάδο και όλοι προσπαθούν να βελτιώνουν συνεχώς τα προϊόντα 

τους ώστε να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά.

40%
> 35%
3
8 30%

f 25%
£ 20%U)
1 15%
8 10% 
ο
[= 5%

0%

Ποσοστό προϊόντων των οποίων βελτιώθηκε η 
απόδοση τα τελευταία χρόνια

θ
<10% -25% -50% -75% >90%

Ποσοστό προϊόντων < ΙΟ"„

Αριθμός επιχειρήσεων 1

Ποσοστό 3,1%

-25% -50% -75% >00" „

3 12 12 4

9,4% 37,5% 37,5% 12,5%

Διάγραμμα 8.9. Ποσοστό των προϊόντων των οποίων η απόδοση (ικανοποίηση 

πελατών, αύξηση πωλήσεων και κερδών κλπ.) βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια.

8.4.5. Διαδικασία ανάτπνξης προϊόντων

Το κύριο μέρος της έρευνας αφορά τα εργαλεία και τις τεχνικές που εφαρμόζουν οι 

βιομηχανίες πλαστικών στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων και κατά πόσο είναι 

σύμφωνα αυτά με τις σύγχρονες τεχνικές που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος. 

Στο διάγραμμα 8.10 δίνονται ενδεικτικά κάποια από τα εργαλεία, τεχνικές και
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μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες πλαστικών. Οι πιο διαδεδομένες 

πρακτικές φαίνεται να είναι η συνεχής επίβλεψη και ο έλεγχος κατά την 

πραγματοποίηση ενός project (78% των επιχειρήσεων), η πρόβλεψη των μελλοντικών 

αναγκών του πελάτη (78% των επιχειρήσεων) και η εισαγωγή δεδομένων των 

πελατών στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων (75% των επιχειρήσεων). Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό με βάση τον πελάτη 

και γι’ αυτό χρησιμοποιούν εργαλεία ώστε να ληφθούν υπόψη στοιχεία του πελάτη 

κατά το σχεδίασμά. Αντίθετα πολύ μικρή εφαρμογή παρουσιάζουν η προσομοίωση 

ως σχεδιαστικό εργαλείο (1 μόνο επιχείρηση), η πλήρης καταγραφή της διαδικασίας 

(15% των επιχειρήσεων), το outsourcing (25% των επιχειρήσεων), η δημιουργία 

πρωτοτύπων (28% των επιχειρήσεων) και η χρήση εργαλείων ηλεκτρονικού 

υπολογιστή για το σχεδίασμά (CAD/CAM) (34% των επιχειρήσεων). Μάλιστα πρέπει 

να σημειωθεί ότι η δημιουργία πρωτοτύπων για τον έλεγχο των προϊόντων και ο 

σχεδιασμός και παραγωγή με τη βοήθεια υπολογιστή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

από τις μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις και αυτές που έχουν ισχυρό εξαγωγικό 

χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις αυτές από τη μια πιέζονται από τον ανταγωνισμό και από 

την άλλη διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους ώστε να χρησιμοποιήσουν τα 

εργαλεία αυτά. Επίσης, πολύ ενθαρρυντική είναι η ιδιαίτερη σημασία που δίνουν 

πλέον οι επιχειρήσεις στην ποιότητα, αφού το 41% εφαρμόζει διοίκηση ολικής 

ποιότητας και το 47% χρησιμοποιεί τα ISO 9000 standards. Τα ποσοστά αυτά 

γίνονται ιδιαίτερα υψηλά αν αναφερθούμε μόνο στις επιχειρήσεις με πάνω από 50 

εργαζομένους. Η εικόνα γενικά θεωρείται σχετικά ικανοποιητική, αλλά σίγουρα από 

τη μία θα πρέπει και οι μικρές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν ώστε να μη βρεθούν σε 

δύσκολη θέση στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και απλό την άλλη οι μεγάλοι του 

κλάδου θα πρέπει να δώσουν βαρύτητα και σε θέματα στρατηγικής, καταγραφής της 

διαδικασίας, στη χρήση ευέλικτων συστημάτων παραγωγής για μείωση του κόστους 

και αύξηση της ποικιλίας των προϊόντων και τέλος στη χρήση σύγχρονων πρακτικών 

που δεν αναφέρθηκαν από καμία επιχείρηση όπως το concurrent engineering, το QFD 

και τη συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
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1 lifr/f/Jjua Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό

Καθορισμός ξεκάθαρων στόχων 18 56,2%

Πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών τον πελάτη 25 78,1%

Καθορισμός προτεραιοτήτων 17 53,1%

Εισαγωγή δεδομένων από πελάτες 24 75%

Πλήρης καταγραφή της διαδικασίας 5 15,6%

Outsourcing 8 25%

CAD /CAM 11 34,4%

Πρωτότυπα 9 28,1%

Προσομοίωση 1 3,1%

Συνεχής επίβλεψη και έλεγχος 25 78,1%

TQM 13 40,6%

ISO 9000 standards 15 46,9%

Ευέλικτα συστήματα παραγωγής 16 50%

Διάγραμμα 8.10. Εργαλεία, τεχνικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι 

βιομηχανίες πλαστικών για την ανάπτυξη των προϊόντων τους.
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ολοένα και μεγαλύτερη ανάμιξη και πολλές 

φορές ενεργός συμμετοχή των πελατών στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Ο 

πελάτης πλέον έχει άποψη και πολλές φορές συμβάλλει τόσο στη δημιουργία ιδεών 

όσο και στις προδιαγραφές, στις διαδικασίες παραγωγής που θα επιλέγουν, στα υλικά 

που θα χρησιμοποιηθούν, στον χρόνο παράδοσης κλπ. Οι βιομηχανίες πλαστικών 

ρωτήθηκαν σε πρώτη φάση για το βαθμό εμπλοκής των πελατών στη διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων για να φανεί αν αυτός είναι σημαντικός ή όχι και σε δεύτερη 

φάση για τα στάδια της διαδικασίας στα οποία συμμετέχουν οι πελάτες. Στο 

διάγραμμα 8.11 φαίνεται ότι ο βαθμός εμπλοκής του πελάτη στη διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων των βιομηχανιών πλαστικών είναι κυρίως είτε μέσος είτε 

σημαντικός. Αυτό δείχνει ότι ο πελάτης έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των 

προϊόντων, κάτι που παλιότερα συνέβαινε μόνο σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.

>
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bοC

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Καθόλου Μικρός Μέσος Σημαντικός Πολύ 

μεγάλος

Βαθμός εμπλοκής πελάτη

Καθόλου Μικρός Μέσος Σημαντικός Πολύ μεγάλος

0,0% 15,6% 40,6% 43,8% 0,0%

0 5 13 14 0

Διάγραμμα 8.11. Βαθμός εμπλοκής του πελάτη στη διαδικασία ανάπτυξης 

προϊόντων.

Στο διάγραμμα 8.12 δίνονται τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων στα 

οποία συμμετέχει ο πελάτης. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι σε μία από τις 5
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επιχειρήσεις ο πελάτης συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων, 

δηλαδή έχει λόγο και συνεισφέρει τόσο σε ιδέες, όσο και σε θέματα παραγωγής, 

ανθρωπίνου δυναμικού, κόστους, χρόνου, χαρακτηριστικών, προμηθευτών, κλπ. Το 

πιο συνηθισμένο φαινόμενο όμως είναι να συμμετέχει ο πελάτης στα αρχικά και τα 

τελικά στάδια της ανάπτυξης, δηλαδή στη γένεση των ιδεών και τον καθορισμό των 

προδιαγραφών, αλλά και στον τρόπο και χρόνο διάθεσης του προϊόντος στην αγορά 

και τα τελικά του χαρακτηριστικά. Επίσης σε 25% των επιχειρήσεων, ο πελάτης 

συμμετέχει μόνο στα αρχικά στάδια, δηλαδή σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της 

επιχείρησης καθορίζουν τι ακριβώς θα παραχθεί και με ποιο τρόπο.
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45%
40%
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Στάδια συμμετοχής του πελάτη

Στάδια Αρχικά Τελικά
Αρχικά 

και τύ.ικά
Σννετ/ώς ΚαΟάλ.ον

Αριθμός επιχειρήσεων 8 2 14 6 2

Ποσοστό 25,0% 6,3% 43,7% 18,8% 6,2%

Διάγραμμα 8.12. Στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων στα οποία 

εμπλέκεται ο πελάτης.

Στο θεωρητικό μέρος τονίστηκε ο πολύ σημαντικός ρόλος της ανώτατης διοίκησης 

στην ανάπτυξη προϊόντων. Έτσι, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να διαπιστωθεί αν στον
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κλάδο των πλαστικών η ανώτατη διοίκηση συμμετέχει ενεργά ή έστω παρακολουθεί 

από κοντά τη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων. Η έρευνα έδειξε (διάγραμμα 

8.13) ότι η διοίκηση συμμετέχει τις περισσότερες φορές στη διαδικασία ανάπτυξης 

προϊόντων, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των διοικήσεων παρακολουθεί από κοντά 

τη διαδικασία και συνεπώς έχει καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει. Το γεγονός αυτό 

δείχνει ότι η ανάπτυξη προϊόντων έχει πολύ μεγάλη σημασία για μία επιχείρηση και 

γι αυτό η ανώτατη διοίκηση είτε συμμετέχει είτε απλώς παρακολουθεί τη διαδικασία, 

αλλά πολύ σπάνια μένει τελείως αμέτοχη.

□ Συμμετοχή 
■ Παρακολούθηση

70%

Ο

60%

50%

§. 40% 

ω 30%
Ό *—
Ο ο 
Ο ο C

20%

10%

Α νώ τα. η/ διοίκηση Ποτό Σπάνια Συνήθως

Συμμετοχή 0 4 6 10 12

0,0% 12,5% 18,8% 31,2% 37,5%

Παρακολούθηση 0 0 2 10 20

0,0% 0,0% 6,3% 31,2% 62,5%

Διάγραμμα 8.13. Παρακολούθηση και συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης στη 

διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.

Στο θεωρητικό μέρος αναφέρθηκε ότι για να υπάρχει συνεχής βελτίωση στη 

διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων και κατ’ επέκταση στην αποδοτικότητα μιας 

επιχείρησης, θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους 

τόσο στην κατανόηση και χρήση των νέων εργαλείων που αναπτύσσονται όσο και



Έρευνα για την ανάπτυξη τιοοϊάντων στον κλάδο των πλαστικών 101

στην ανάπτυξη της ομαδικότητας και στην καλή λειτουργία των ομάδων ανάπτυξης. 

Μία επιχείρηση που δεν παρέχει εκπαίδευση στους εργαζομένους της είναι 

αναγκασμένη είτε να καταφεύγει σε εξωτερική βοήθεια είτε πάντα να ακολουθεί τους 

ανταγωνιστές και συνεπώς να υστερεί απέναντι τους. Δυστυχώς, όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 8.14, οι βιομηχανίες πλαστικών δε δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

παροχή εκπαίδευσης στις τεχνικές βελτίωσης της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. 

Από αυτές που συνήθως παρέχουν εκπαίδευση, οι περισσότερες είναι οι μεγαλύτερου 

μεγέθους επιχειρήσεις. Αυτό σίγουρα αποτελεί μία αδυναμία του κλάδου και θα 

πρέπει οι διοικήσεις να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά τη διάθεση των απαραίτητων 

πόρων για την εκπαίδευση του προσωπικού τους, ώστε να μπορούν να 

ανταγωνιστούν τόσο τις εγχώριες όσο και τις επιχειρήσεις του εξωτερικού.
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Παροχή εκπαίδευσης στις τεχνικές 
βελτίωσης ανάπτυξης προϊόντων

Παροχή εκπαίδευσην Ποτέ Σπάνια Σννήβως
Σχεδόν

πάντα
Πάντα

Αριθμός επιχειρήσεων 1 14 12 3 2

Ποσοστό 3,1% 43,8% 37,5% 9,4% 6,2%

Διάγραμμα 8.14. Παροχή εκπαίδευσης προς όλα τα επίπεδα προσωπικού για τις 

τεχνικές βελτίωσης της ανάπτυξης προϊόντων.

Ακόμα πιο απογοητευτική είναι η εικόνα σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για τη 

μέτρηση της αποδοτικότητας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των προϊόντων. Στο 

διάγραμμα 8.15 δίνεται η κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου πλαστικών σε
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σχέση με τη συλλογή δεδομένων αποδοτικότητας των ομάδων ανάπτυξης. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου σπάνια ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, ενώ 

είναι μετρημένες οι περιπτώσεις βιομηχανιών που συλλέγουν δεδομένα επί μονίμου 

βάσεως και μέσω αυτών παρακολουθούν αλλά και βελτιώνουν τη διαδικασία 

μαθαίνοντας από τα λάθη τους την κατάλληλη στιγμή.
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Σχεόόν
Πάντα

μ ή τμ η ση αποόο τι κό τη τα. ς πάντα

Αριθμός επιχειρήσεων 3 15 8 4 2

Ποσοστό 9,4% 46,9% 25,0% 12,5% 6,2%

Διάγραμμα 8.15. Συλλογή δεδομένων για τη μέτρηση της αποδοτικότητας κατά την 

ανάπτυξη προϊόντων της επιχείρησης.

Επίσης, είναι πού σημαντικό για μία επιχείρηση να μαθαίνει από τα λάθη της και να 

προσπαθεί στο μέλλον όχι μόνο να μην τα επαναλάβες αλλά και να βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Στο θέμα αυτό οι 

βιομηχανίες πλαστικών δείχνουν να είναι αρκετά συνεπείς όπως φαίνεται και από το 

διάγραμμα 8.16. Έτσι, όλες οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι σχεδόν πάντα βελτιώνουν 

τη διαδικασία με βάση εμπειρίες του παρελθόντος.
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Βελτίωση διαδικασίας με βάση εμπειρίες του 
παρελθόντος

Βύ.τίωση της διαδικασίας μι: 

/Ιάση εμπειρίες τον παρελθόντος

Ποτέ Σπάνια Συνήθως Σχεδόν

πάντα

Πάντα

Αριθμός επιχειρήσεων 0 0 4 17 11

Ποσοστό 0,0% 0,0% 12,5% 53,1% 34,4%

Διάγραμμα 8.16. Βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων με βάση εμπειρίες 

και προσπάθειες του παρελθόντος.

Για να βελτιωθεί όμως η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων με βάση εμπειρίες του 

παρελθόντος θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος τρόπος ώστε να μεταφέρεται η γνώση 

και η εμπειρία από παλαιότερες προσπάθειες ανάπτυξης, όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα 8.17, ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι η τήρηση αρχείων πεπραγμένων 

που ακολουθούν περίπου 7 στις 10 επιχειρήσεις του κλάδου. Το 25% των 

επιχειρήσεων δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο τρόπο και μάλλον στηρίζεται 

απλώς στην εμπειρία των εργαζομένων, ενώ περιορισμένη είναι η πραγματοποίηση 

σεμιναρίων τα οποία φυσικά κοστίζουν αρκετά, αλλά και η τήρηση βάσεων 

δεδομένων που απαιτεί την κατάλληλη μηχανοργάνωση την οποία μάλλον δε 

διαθέτουν οι περισσότερες βιομηχανίες του κλάδου.
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Τρόπος μεταφοράς εμπειρίας από παλιότερες 
προσπάθειες

Τρόπος μεταφοράς 

εμπειρίας
Κανένας Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία

πεπραγμένων
Σεμινάρια Άλλος

Αριθμός επιχειρήσεων 8 5 22 4 0

Ποσοστό 25,0% 15,6% 68,8% 12,5% 0,0%

Διάγραμμα 8.17. Τρόπος μεταφοράς εμπειρίας από προηγούμενες προσπάθειες 

ανάπτυξης προϊόντων.

8.4.6. Στρατηγική

Η στρατηγική μιας επιχείρησης στον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων θα πρέπει να 

είναι σαφής, καθορισμένη, να έχει γίνει γνωστή σε όλους όσους εμπλέκονται στη 

διαδικασία και να είναι σύμφωνη με τη συνολική στρατηγική της εταιρίας ώστε να 

μην υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ τμημάτων. Από το διάγραμμα 8.18 φαίνεται ότι η 

στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων ορίζεται συνήθως με σαφήνεια στις βιομηχανίες 

πλαστικών, αλλά μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν ορίζουν καν ή ορίζουν σπάνια τη 

στρατηγική τους. Επίσης καμία επιχείρηση δεν δήλωσε ότι ορίζει με σαφήνεια τη 

στρατηγική της σε όλα τα projects ανάπτυξης προϊόντων. Η εικόνα αυτή θεωρείται 

μέτρια και σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει 

κατανοητό από τις διοικήσεις είναι ότι όταν όλα έχουν γίνει κατανοητά από τα μέλη
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των ομάδων ανάπτυξης, τότε σίγουρα τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα, αφού θα 

γνωρίζουν τι περιμένει η διοίκηση από αυτούς και με ποιο τρόπο θα το πετύχουν.
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60%

50%

«%

30%
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10%

0%
Ποτέ Σπάνια Συνήθως Σχεδόν Πάντα

πάντα

Ορισμός των στρατηγικών με σαφήνεια

Ορισμός τον στρατηγικών Ποτό Σπάνια ΣννήΟος Σχεδόν Πάντα

με σαφήνεια πάντα

Αριθμός επιχειρήσεων 1 7 17 7 0

Ποσοστό 3,1% 21,9% 53,1% 21,9% 0,0%

Διάγραμμα 8.18. Ορισμός με σαφήνεια των στρατηγικών ανάπτυξης προϊόντων που 

ακολουθούνται κατά την επιλογή / ανάληψη νέων projects.

Καθοριστικοί παράγοντες στη στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων σε μία επιχείρηση 

είναι η παρακολούθηση και παροχή κινήτρων στις ομάδες ανάπτυξης προϊόντων 

καθώς και η μέτρηση της αποδοτικότητάς τους για την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων και τη διόρθωση κάποιων λαθών. Οσον αφορά την παρακολούθηση 

και την παροχή κινήτρων όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 8.19 είναι συνηθισμένη 

διαδικασία στις βιομηχανίες πλαστικών, κάτι που υποδηλώνει τη σημασία που δίνουν 

οι επιχειρήσεις στην επιβράβευση των καλών αποτελεσμάτων και τη διατήρηση 

καλού κλίματος εργασίας. Από την άλλη, δεν είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα 

της έρευνας για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των μελών των ομάδων ανάπτυξης. 

Πάνω από το 70% των επιχειρήσεων μετράει σπάνια ή ποτέ την αποδοτικότητα και 

σίγουρα αυτό είναι ένα σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί από τις διοικήσεις (άστε 

να γίνει πιο αποτελεσματική η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.
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Ε Παρακολούθηση και παροχή κινήτρων ■ Μέτρηση σττοδοτικότητας

Ποτέ Σπάνια Σννήθως Σχεόόν
πάντα

Πάντα

Παρακολούθηση και Παροχή κινήτρων 3 8 15 6 0

9,4% 25,0% 46,9% 18,7% 0,0%

Μέτρηση αποδοτικότητας 6 17 8 0 1

18,8% 53,1% 25,0% 0,0% 3,1%

Διάγραμμα 8.19. Παρακολούθηση και παροχή κινήτρων στις ομάδες ανάπτυξης 

προϊόντων και χρήση δεικτών αποδοτικότητας για τη μέτρηση της παραγωγικότητάς 

τους.

Τέλος, από τον πίνακα 8.1. προκύπτει ότι οι βιομηχανίες πλαστικών αναπτύσσουν τα 

νέα τους προϊόντα με πολιτικές που συμφωνούν είτε γενικά είτε απόλυτα με τη 

συνολική στρατηγική της εταιρίας. Αυτό είναι πολύ θετικό αφού η διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον μιας 

επιχείρησης και κατά πόσο μπορεί να γίνει ή να μείνει ανταγωνιστική, κι επομένως 

είναι πολύ βασικό να συμβαδίζει με την συνολική στρατηγική και το όραμα της 

επιχείρησης.
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Πίνακας 8.1. Συμφωνία των πολιτικών ανάπτυξης νέων προϊόντων με τη συνολική 

στρατηγική της εταιρίας.

Συμφωνία πολιτικών ανάπτυξην
Καβάλοι> Λίγο Μερικώς Γενικά Απόλυτός

με. τη στ/ιατηγική της εταιρίας

Αριθμός επιχειρήσεων 0 0 0 16 16

Ποσοστό 0% 0% 0% 50% 50%

8.4.7. ΣΌμπέρασμα

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι οι βιομηχανίες πλαστικών στην 

Ελλάδα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον σχεδίασμά και την ανάπτυξη των προϊόντων 

τους και προσπαθούν να παράγουν συνεχώς βελτιωμένα προϊόντα τόσο από την 

πλευρά του κόστους όσο και από την πλευρά της ποιότητας. Οι διοικήσεις των 

εταιριών παρακολουθούν σχεδόν πάντα τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων και 

πολλές φορές έχουν ενεργό συμμετοχή σε αυτή, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους 

πελάτες. Οι τεχνικές και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά σύγχρονες 

και αποδοτικές. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις του κλάδου υστερούν στην οργάνωση, 

δεν υπάρχουν επίσημες διαδικασίες, σπάνια γίνεται καταγραφή των λειτουργιών, δε 

συλλέγονται στοιχεία για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των ομάδων και η παροχή 

εκπαίδευσης και κινήτρων στις ομάδες ανάπτυξης είναι περιορισμένη. Για να 

μπορέσουν να αντεπεξέλθουν λοιπόν οι επιχειρήσεις του κλάδου τόσο στον έντονο 

εγχώριο ανταγωνισμό όσο και στον εξωτερικό θα πρέπει να προσαρμόσουν την 

στρατηγική τους με βάση τις συνθήκες του εξωτερικού τους περιβάλλοντος, να 

εκμεταλλευτούν τα σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία και να διαθέσουν 

τους απαραίτητους πόρους τόσο για την πρόσληψη εξειδικευμενου επιστημονικού 

προσωπικού όσο και για την εκπαίδευση των εργαζομένων στις σύγχρονες πρακτικές.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(στα πλαίσια Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο «Σύγχρονες πρακτικές στο σχεδίασμά και 
ανάπτυξη προϊόντων στη βιομηχανία» - Εκπόνηση: Μπουδούρης Δημήτριος}

Σημείωση : Τα στοιχεία αυτής της έρευνας θα παραμείνουν εμπιστευτικά, οποιαδήποτε επεξεργασία θα 

παρουσιάσει συνολικά αποτελέσματα για να δοθεί μία εικόνα για τον κλ,άδο και όχι ξεχωριστά για 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις

Θέση του συμπληρώσαντα το ερωτηματολόγιο στην επιχείρηση :

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (σημειώστε με X όποιο ή όποια ισχύουν)

Α. Γενικά για την εταιρία

1. Πόσοι εργαζόμενοι περίπου απασχολούνται στην εταιρία;....................................

2. Ποιο είναι περίπου το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι εξαγωγικές 

δραστηριότητες σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης;

3. Τα προϊόντα που παράγετε είναι: μόνο καταναλωτικά 

μόνο βιομηχανικά 

και τα δύο

□
□
□

Β. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων

Β1. Τεχνολογία και καινοτόμες ιδέες

1. Ποιες είναι κυρίως οι πηγές της τεχνολογίας που χρησιμοποιείτε στο σχεδίασμά 

και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ; (Σημειώστε με X όσα ισχύουν) 

α. Τεχνολογία προερχόμενη από το εξωτερικό [ I

β. Τεχνολογία μέσα από τη χώρα | [

γ. Αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησης | |



113

δ. Άλλη πηγή (παρακαλώ σημειώστε)

Η προέλευση των ιδεών για νέα προϊόντα προκύπτει:

Τελείως μέσα από την επιχείρηση □
Κυρίως μέσα από την επιχείρηση □
Περίπου σε ίδιο ποσοστό μέσα και έξω □
από την επιχείρηση

Κυρίως εκτός επιχείρησης □
Τελείως εκτός επιχείρησης □

Β2. Έρευνα και ανάπτυξη

1. Υπάρχει οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης στην επιχείρηση ; 

Ναι Q

Όχι Q

Ια. Αν έχετε τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, ποια χρονιά δημιουργήθηκε

2α. Αν έχετε τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, από πόσα άτομα αποτελείται;.................

3α. Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι επίσημη (τυποποιημένη) ή όχι ;

1β. Αν δεν υπάρχει οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, ποιος είναι υπεύθυνος 

για τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων στην επιχείρησή σας ;

Β3. Χρόνος και απόδοση

1. Πόσος είναι ο μέσος χρόνος από την έναρξη της διαδικασίας για την ανάπτυξη 

ενός νέου προϊόντος μέχρι την είσοδό του στην αγορά ;

• Λιγότερο από 6 μήνες

• 6-12 μήνες

• 1-3 χρόνια

□
□
□
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• Πάνω από 3 χρόνια | |

2. Πόσο ποσοστό προϊόντων που μπαίνουν στη διαδικασία της σχεδίασης και 

ανάπτυξης οδηγούνται τελικά στην παραγωγή και τελικά στην αγορά ;

■ Κάτω από 30% | |

■ 30-70% Q

■ 70-100% □

Αν δε μπορείτε να προσδιορίσετε το ποσοστό, απαντήστε παρακαλώ αν το 

ποσοστό αυτό είναι:

■ Πάνω από τους στόχους σας | |

■ Ακριβώς στους στόχους σας | |

■ Κάτω από τις στόχους σας | |

3. Τι από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα το ποσοστό των προϊόντων στην 

εταιρία σας των οποίων η απόδοση (ικανοποίηση πελατών, αύξηση πωλήσεων και 

κερδών κλπ.) και η ποιότητα έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια;

Λιγότερο από Περίπου 25% Περίπου 50% Περίπου 75% Πάνω από 90%

10% των προϊόντων των προϊόντων

□ □ □ □ □
Β4. Διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων

1. Αν χρησιμοποιείτε κάποια από τα παρακάτω εργαλεία, τεχνικές ή/και 

μεθοδολογίες στην ανάπτυξη νέων προϊόντων παρακαλώ σημειώστε.

Καθορισμός ξεκάθαρων στόχων στην ανάπτυξη ενός προϊόντος 

Πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών των πελατών 

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Εισαγωγή δεδομένων από πελάτες στο στάδιο του σχεδιασμού 

Πλήρης καταγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης 

Outsourcing 

Χρήση CAD/CAM

Ανάπτυξη πρωτοτύπων υψηλής ποιότητας 

Προσομοίωση

Συνεχής επίβλεψη και έλεγχος 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

□□□□□□□□□□Π



Εφαρμογή ISO 9000 standards 

Ευέλικτα συστήματα παραγωγής 

Άλλες τεχνικές / μεθοδολογίες

□
□
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2. Ποιος είναι ο μέσος βαθμός εμπλοκής των πελατών σας στο σχεδίασμά και την 

ανάπτυξη των προϊόντων σας;

Καθόλου Μικρός Μέσος Σημαντικός Πολύ μεγάλος

□ □ □ □ □
2β. Σε ποια στάδια της ανάπτυξης νέων προϊόντων εμπλέκεται ο πελάτης ;

Τελικά στάδια Αρχικά στάδια Αρχικά και τελικά στάδια Συνεχώς Καθόλου

□ □ □ □ □
3. Η ανώτερη διοίκηση συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξης νέων

προϊόντων;

Ποτέ Σπάνια Συνήθως Σχεδόν πάντα Πάντα

4.
□ □ □ □

Η ανώτερη διοίκηση παρακολουθεί τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων; 

Ποτέ Σπάνια Συνήθως Σχεδόν πάντα Πάντα

□ □ □ □ □
5. Παρέχει η επιχείρησή σας εκπαίδευση στις τεχνικές βελτίωσης της ανάπτυξης

προϊόντων σε όλα τα επίπεδα (στελεχών) της επιχείρησης ;

Ποτέ Σπάνια Συνήθως Σχεδόν πάντα Πάντα

6.
□ □ □

Συλλέγονται δεδομένα για τη μέτρηση της αποδοτικότητας κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης των προϊόντων ;

Ποτέ Σπάνια Συνήθως Σχεδόν πάντα Πάντα

□ □ □ □ □
7. Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων βελτιώνεται με βάση εμπειρίες του

παρελθόντος;

Ποτέ Σπάνια Συνήθως Σχεδόν πάντα Πάντα

□ □ □ □ □
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8. Με ποιο τρόπο η εμπειρία από παλιότερες προσπάθειες ανάπτυξης προϊόντων 

τροφοδοτείται στο μέλλον;

1. Με βάσεις δεδομένων | [

2. Με αρχεία πεπραγμένων | |

3. Με σεμινάρια | |

4. Άλλους τρόπους : ....................................................................................

Β5. Στρατηγική

1. Ορίζονται με σαφήνεια οι στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντων που ακολουθούνται 

στην επιλογή / ανάληψη νέων εγχειρημάτων (projects);

Ποτέ Σπάνια Συνήθως Σχεδόν πάντα Πάντα

□ □ □ □ □
2. Υπάρχουν διαδικασίες για την παρακολούθηση και την παροχή κινήτρων στις

ομάδες ανάπτυξης νέων προϊόντων;

Ποτέ Σπάνια Συνήθως Σχεδόν πάντα Πάντα

□ □ □ □ □
3. Χρησιμοποιείτε δείκτες αποδοτικότητας για τη μέτρηση της παραγωγικότητας της

ομάδας σχεδιασμού προϊόντων;

Ποτέ Σπάνια Συνήθως Σχεδόν πάντα Πάντα

□ □ □ □ □
4. Οι πολιτικές για την ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι σύμφωνες με τη συνολική

στρατηγική της εταιρίας;

Καθόλου Λίγο Μερικώς Γενικά Απολύτως

□ □ Π Π □

4β. Αν η απάντηση είναι από «καθόλου» μέχρι «μερικώς» σε τι το αποδίδετε ;

Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας και τον χρόνο που αφιερώσατε


