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Σύμφωνα με το νόμο Ν.2387/1920 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2121/1993 και 
ισχύει σήμερα) κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν. 
100/1975), απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή της παρούσης 
εργασίας, με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε 
μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του συγγραφέα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιστήμονες, επιχειρηματικά στελέχη και σύμβουλοι επιχειρήσεων συμφωνούν 

ομόφωνα στη σημασία της ταχύτητας ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στην 

ανάγκη επίτευξης στρατηγικής ταχύτερης λήψης αποφάσεων. Προϊόντα και υπηρεσίες 

δεν ανταγωνίζονται πια μόνο με βάση την τιμή και την ποιότητα. Ο χρόνος αποτελεί 

επίσης ένα σημαντικό παράγοντα. Ο ανταγωνισμός με βάση το χρόνο (Time-Based 

Competition), επεκτείνει τις αρχές του Just In Time σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός 

προϊόντος από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης στην παραγωγή, το τμήμα μάρκετινγκ 

και το τμήμα πωλήσεων και διανομών-logistics.

Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν τη στρατηγική της συμπίεσης του χρόνου. 

Πολλές από αυτές είναι ιαπωνικές. Η λίστα όμως αυτών, επεκτείνεται συνεχώς για να 

συμπεριλάβει και επιχειρήσεις της Αμερικής, της Ευρώπης,της Κορέας, της Ταϊβάν και 

του Χονγκ Κονγκ.

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση της πορείας του επιχειρηματικού 

κόσμου στη στρατηγική του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο, των αρχών που τη 

διέπουν, καθώς και των αποτελεσμάτων που έχει αυτή για τις επιχειρήσεις.

Επίσης γίνεται προσπάθεια μέσα από μία πρωτογενή έρευνα να διαπιστωθεί η αποδοχή 

της νέας στρατηγικής από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος και τα 

αποτελέσματα που έχει η εφαρμογή του σε αυτές.

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, δίνεται ένα θεωρητικό 

πλαίσιο της στρατηγικής του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο. Στόχος του πρώτου 

αυτού μέρους, είναι η κατανόηση της νέας στρατηγικής με τις αρχές που τη διέπουν και 

τα αποτελέσματα της εφαρμογής της στις επιχειρήσεις.

Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται η παρουσίαση της έρευνας που αναφέρθηκε 

παραπάνω. Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν από το Σύλλογο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

4



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, MBA: “Ο Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο” της Γεωργίου Παναγιώτας

(Σ.Β.Β.Ε.). Στην ανάλυση της έρευνας παρουσιάζονται οι πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται για την επιτυχή εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο και η 

επίδραση του στην εκτέλεση των διεργασιών των επιχειρήσεων και στην πορεία τους 

στον κλάδο που δραστηριοποιούνται.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά τους και 

για τις αξιόλογες πληροφορίες που έθεσαν στη διάθεσή μου, τις επιχειρήσεις που 

δέχθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να λάβουν μέρος στη διεξαγωγή της έρευνας.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου 

εργασίας, αναπληρωτή καθηγητή και αντιπρύτανη, κύριο Γεώργιο Δ. Τσιότρα, για την 

πολύτιμη βοήθειά του και το λέκτορα, κύριο Νικόλαο Β. Γεωργόπουλο για τη 

συνεισφορά του στην προσπάθεια εύρεσης του δείγματος των επιχειρήσεων.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1997 

Παναγιώτα Γ. Γεωργίου
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Η διπλωματική αυτή εργασία 

αφιερώνεται

στη μητέρα μου Αναστασία

και στη μνήμη του πατέρα μου Γεώργιου
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ΜΕΡΟΣ Ιο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

8



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, MBA: “Ο Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο” της Γεωργίου Παναγιώτας

1.1. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η πρώτη ριζική απόκλιση από τις παραδοσιακές πρακτικές του Industrial Engineering 

που για μεγάλο χρονικό διάστημα επικεντρώθηκε στις εργασίες μιας επιχείρησης (task- 

oriented) και της μαζικής παραγωγής, με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες 

για βελτίωση των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση, σημειώθηκε με την προσέγγιση 

Just-In-Time, που με τη σειρά της έδωσε τη θέση της στο λεγόμενο ανταγωνισμό με 

βάση το χρόνο (Time-Based Competition). Με την έλευση της πρακτικής Just-In-Time, η 

προσοχή επικεντρώθηκε στην αποδοτικότητα (efficiency) της όλης διαδικασίας, χάρη 

στην επανασύνδεση των διαφόρων λειτουργιών, που είχαν διαχωριστεί προς όφελος της 

ανάλυσης από τους ειδικούς της αποδοτικότητας (χειρισμός υλικών, οργάνωση, 

ποιότητα, παραγωγή κ.λ.π.), μεταθέτοντας τις εξουσίες στο πεδίο της παραγωγής μέσα 

στο εργοστάσιο, με ταυτόχρονη αποκέντρωσή τους.

Κατόπιν, η επικράτηση του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο σηματοδότησε μια ακόμα 

πιο δυναμική εξέλιξη προς την ίδια κατεύθυνση, χάρη στις σημαντικές αλλαγές που 

συντελέστηκαν στο χώρο της παραγωγής, ενώ ακόμη πιο θεαματική ήταν η επίδραση 

των αλλαγών εκείνων που συνέβαλαν στην αναδιάρθρωση του διοικητικού τομέα. Ο 

ανταγωνισμός με βάση το χρόνο (Time-Based Competition) πήγε ακόμη ένα βήμα 

μακρύτερα από το Just-In-Time, με την αναγνώριση του γεγονότος ότι ο πελάτης είναι 

βασιλιάς και εξετάζοντας όλες τις διαδικασίες μέσα στα πλαίσια του συστήματος 

εξυπηρέτησης του πελάτη.

Η αρχή έγινε στην περίοδο αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι ιαπωνικές 

επιχειρήσεις, λόγω της οικονομικής τους καταστροφής, πέτυχαν να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων της Δύσης χρησιμοποιώντας το 

χαμηλό εργατικό κόστος. Καθώς οι ιάπωνες εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να είναι 

παραγωγικοί και το γιεν υποτιμημένο κατά 98.8 % έναντι του δολλαρίου, τα εργατικά 

κόστη ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικά σε σύγκριση με αυτά των αναπτυγμένων 

οικονομιών της Δύσης.

“Διψασμένη” για ξένο συνάλλαγμα η Ιαπωνική κυβέρνηση, ενθάρρυνε τις εγχώριες 

επιχειρήσεις να πράττουν ότι καλύτερο μπορούν “χτυπώντας” επιχειρήσεις με υψηλά
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εργατικά κόστη όπως κλωστοϋφαντουργίες, ναυπηγεία και χαλυβουργίες (επιχειρήσεις 

όπου τα χαμηλά επίπεδα εργατικού κόστους δεν αντισταθμίζουν τα χαμηλά επίπεδα 

παραγωγικότητας). Ως αποτέλεσμα, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις απέσπασαν σημαντικό 

μερίδιο αγοράς από το Δυτικό ανταγωνισμό.

Η προηγούμενη κατάσταση, όμως, δεν έμελλε να κρατήσει πολύ. Οι αυξανόμενοι μισθοί 

λόγω του υψηλού πληθωρισμού, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, διέβρωναν το αποκτηθέν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε πολλές επιχειρήσεις, 

οι παραγωγοί δεν μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους αρκετά γρήγορα 

για να αντισταθμίσουν το συνεχώς αυξανόμενο εργατικό κόστος. Έτσι στις αρχές του 

1960, ηγετικές ιαπωνικές επιχειρήσεις μετέφεραν τις πηγές των ανταγωνιστικών τους 

πλεονεκτημάτων σε στρατηγικές οικονομίας κλίμακας με ευέλικτες παραγωγικές 

διαδικασίες (που οδηγούν σε μειωμένο κόστος και γρήγορη αύξηση της ποικιλίας των 

παραγόμενων προϊόντων) και υψηλής ποιότητας προϊόντων. Στις αρχές του 1980, η 

Ιαπωνία προχώρησε ακόμη περισσότερο σε ένα νέο είδος ανταγωνισμού, αυτού του 

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο. Επιχειρήσεις που αποκτούσαν μέχρι τότε 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα χρησιμοποιώντας οικονομίες κλίμακας, μεθόδους 

μειωμένου κόστους και υψηλής ποιότητας προϊόντων, άρχισαν να ανταγωνίζονται με 

βάση το χρόνο.

Το πρώτο παράδειγμα ανταγωνισμού με βάση το χρόνο ήταν η εταιρία Honda που 

απάντησε στην πρόκληση του ανταγωνιστή της Yamaha στην αγορά των μοτοσικλετών 

με το λανσάρισμα νέων προϊόντων, τόσο γρήγορα που η Yamaha αναγκάστηκε να 

παραδεχτεί ήττα και να υποχωρήσει από τη θέση του ηγέτη της αγοράς. Πολύ γρήγορα, 

η ιδέα του TBC διαδόθηκε τόσο στην Ιαπωνία όσο και μεταξύ των εταιριών της Δύσης.

Κυρίαρχοι CEOs και ανώτατα στελέχη υιοθέτησαν τη νέα τεχνική. Σε όλο τον 

επιχειρηματικό κύκλο, ο χρόνος έγινε μια νέα ισχυρή διάσταση απόδοσης, που 

εκφράζεται με ποικίλους τρόπους, όπως συμπίεση του κύκλου προϊόντος, χρόνος 

διείσδυσης στην αγορά, ανάπτυξη νέων προϊόντων με βάση το χρόνο, χρόνος που 

μεσολαβεί μεταξύ παραγγελίας και παράδοσής της, πραγματικός χρόνος ανταπόκρισης 

στις ανάγκες των πελατών.
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Ο χρόνος προσφέρει ένα καινούργιο τρόπο μέτρησης της απόδοσης μιας εταιρίας σε 

θέματα ποιότητας, ποικιλίας προϊόντων και παραγωγικότητας. Ο χρόνος είναι ένας 

ισχυρός μεταβαλλόμενος παράγοντας. Παρακολουθώντας τις διαδικασίες με γνώμονα το 

χρόνο, οι διευθύνοντες και οι εργαζόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν τις κύριες 

λειτουργίες της εταιρίας τους, τις κρίσιμες διαδικασίες και τους χρονικούς ορίζοντες, και 

τα στοιχεία που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία πραγματοποιεί τις επιχειρήσεις 

και ανταγωνίζεται.

Ο ανταγωνισμός με βάση το χρόνο είναι μια στρατηγική προσέγγιση που στηρίζεται 

στον πελάτη. Στοχεύει, πάνω απ’ όλα, στο να τον προσεγγίσει όσο γίνεται περισσότερο 

και να τον ικανοποιήσει στο έπακρο, εξασφαλίζοντάς του υψηλής ποιότητας προϊόντα 

και υπηρεσίες, στον ελάχιστο χρόνο και σε ανταγωνιστική τιμή.

1.2. Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Οι πελάτες επιθυμούν το πιο σύγχρονο προϊόν και τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες στο πιο 

σύντομο χρόνο και οι εταιρίες που καλύπτουν καλύτερα και γρηγορότερα τις ανάγκες 

αυτές πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Παρόλο που η υποκίνηση για την εφαρμογή μιας επιχειρησιακής στρατηγικής 

βασισμένης στο χρόνο προέρχεται αρχικά από την ανάγκη του τμήματος μάρκετινγκ να 

είναι πιο κοντά στους πελάτες, το “κλειδί” για να γίνει μια επιχείρηση ανταγωνιστής με 

βάση το χρόνο, βρίσκεται στην ίδια την οργάνωσή της.

Το κρισιμότερο στοιχείο για τον ανταγωνισμό της αγοράς είναι η ταχύτητα με την οποία 

παρουσιάζονται τα νέα προϊόντα ή οι υπηρεσίες. Στην υψηλά ανταγωνιστική αγορά των 

αυτοκινητοβιομηχανιών, οι ιαπωνικές εταιρίες, όπως η Honda, κατέχουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα λόγω της ταχύτητας με την οποία μπορούν να εισάγουν νέες τεχνολογίες. 

Οι εταιρίες αυτές, δεν είναι μόνο γρηγορότερες αλλά και αποδοτικότερες.1

1 πηγή: Topfer Armin, “New Products-cutting time to market”, Long Range Planning, Apr. 1995, pages 
61-78.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΡΑΤΩΝ: Όλα τα στοιχεία είναι μέσες τιμές της δεκαετίας του 1980

ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΠΑ

Περίοδος ανάπτυξης σε

εκατομμύρια ώρες
1,7 2,9 3,1

Περίοδος ανάπτυξης μέχρι την 

πρώτη παράδοση σε μήνες
46,2 57,3 60,4

Αριθμός προσωπικού ανάπτυξης 485 904 903

-»Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ

Πίνακας 1.2: Η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου αυτοκινήτου.

Το 1980, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.2 η Ιαπωνία ήταν πιο μπροστά από την Ευρώπη 

και τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη και προσφορά στους πελάτες νέων αυτοκινήτων στα 

παρακάτω τρία στοιχεία:

• χρόνο ανάπτυξης σε εκατομμύρια ώρες,

• χρόνο ανάπτυξης μέχρι την πρώτη παράδοση,

• αριθμό προσωπικού που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη και το σχεδίασμά.

Το συμπέρασμα ότι “η Ιαπωνία είναι γρηγορότερη” σημαίνει ότι οι ιάπωνες χρειάζονται 

λιγότερους εργαζομένους και λιγότερο χρόνο για την ανάπτυξη ενός αυτοκινήτου. 

Επίσης, η Ιαπωνία θέτει νέες σταθερές σχετικά με το χρόνο ανάπτυξης και το κόστος 

παραγωγής, όπως δείχνει το διάγραμμα 1.2.
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Διάγραμμα 1.2: Η Ιαπωνία θέτει νέες σταθερές.

1.3. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ JIT ΚΑΙ TBC

Παρά το ότι το Just-In-Time αποτέλεσε και αποτελεί μία ισχυρή κινητήρια δύναμη στον 

τομέα της παραγωγής, μόνο ένα ποσοστό από τις δυνατότητές του αξιοποιούνταν πριν 

την υιοθέτηση της στρατηγικής του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο. Εκτός των ορίων 

του εργοστασίου, η χρησιμοποίησή του ήταν σχεδόν μηδενική. Σημαντικά μεγαλύτερα 

όμως οφέλη έγινε κατανοητό, ότι μπορούσαν να αποκτηθούν από τις επιχειρήσεις κατά 

την εφαρμογή της φιλοσοφίας του και σε άλλα τμήματα της αλυσίδας αξίας2 μιας 

επιχείρησης όπως αυτά της ανάπτυξης νέων προϊόντων, του μηχανικού τμήματος, της

2 Porter. Hunger J. David-Wheelen L. Thomas, 'Strategic Management"
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εξυπηρέτησης του πελάτη, του τμήματος logistics και του τμήματος διανομής. Ακόμη 

και η χρησιμοποίησή του σε διοικητικά θέματα και στη ροή της πληροφορίας μέσα σε 

μία επιχείρηση οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσής της.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι το Just-In-Time κατά κύριο λόγο επικεντρώνεται στον 

παραγωγικό κύκλο, επιχειρώντας να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες και να αυξήσει την 

ταχύτητα στο χώρο της παραγωγής και στην αλυσίδα εφοδιασμού με πρώτη ύλη. Ο 

ανταγωνισμός με βάση το χρόνο υιοθετεί μια πιο ολιστική προσέγγιση του προβλήματος 

της ταχείας ανταπόκρισης στις ανάγκες του πελάτη, βλέποντας πέρα από το χώρο της 

παραγωγής, στις ευρύτερες απαιτήσεις του πελάτη με την εφαρμογή και επέκταση της 

φιλοσοφίας και των αρχών του JIT. Συνεπώς ο ανταγωνισμός με βάση το χρόνο αποτελεί 

μια πιο σφαιρική θεώρηση των συστημάτων λειτουργίας της επιχείρησης.

Μερικές από τις αρχές του JIT που εφαρμόζονται στον ανταγωνισμό με βάση το χρόνο 

είναι οι παρακάτω:

• Μείωση του χρόνου ρύθμισης των μηχανών (set up time).

• Συνεχή βελτίωση του επιπέδου ποιότητας.

• Προληπτική και προβλεπτική συντήρηση του εξοπλισμού.

• Άριστη συνεργασία με τους προμηθευτές.

• Ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων της παραγωγής.

• Ελαχιστοποίηση του επιπέδου των αποθεμάτων και των διακινούμενων παρτίδων 

τόσο στην παραγωγή όσο και στις παραγγελίες.

• Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε όλες τις θέσεις εργασίας.

• Χρήση του συστήματος έλξης για τη διακίνηση των υλικών και των προϊόντων.

• Ομαλοποίηση του ρυθμού παραγωγής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ

ΧΡΟΝΟ
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2.1. ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ3

Η μικρή αλλά πρόσφατη ιστορία του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο δείχνει ότι οι 

επιχειρήσεις που έχουν γίνει πετυχημένοι εφαρμοστές της στρατηγικής αυτής, κινήθηκαν 

διαμέσου τριών σταδίων.

Στο πρώτο στάδιο, η ανώτατη διοίκηση ανακαλύπτει τη δύναμη του χρόνου είτε 

σκόπιμα, είτε τυχαία. Η ανακάλυψη μπορεί να προέκυψε σαν μία ανάγκη απόκτησης 

ανταγωνιστικότητας για την αντιμετώπιση των ανταγωνιστών ή σαν ένα μεμονωμένο 

πείραμα στο εργοστάσιο για την επίλυση κάποιου συγκεκριμένου προβλήματος.

Για παράδειγμα μια ομάδα της διοίκησης ενός εργοστασίου αντιμετωπίζοντας 

προβλήματα ποιότητας και εκτός ελέγχου αποθέματα, μπορεί να εφαρμόσει μεθόδους 

JIT στο εργοστάσιο της για να τα διευθετήσει, και να έχει εκπληκτικά αποτελέσματα και 

στα δύο. Ως όμως απρόβλεπτο κέρδος, οι διοικούντες ανακαλύπτουν ότι μπορούν να 

ανταποκρίνονται στις παραγγελίες των πελατών τους γρηγορότερα.

Αρχικά η δύναμη των πωλητών μπορεί να μην προσέξει τη νέα ταχύτητα λειτουργίας του 

εργοστασίου ή να μην ενδιαφερθεί γι’ αυτήν μέχρι που ένας πελάτης με ένα επείγον 

μήνυμα θα ζητήσει γρήγορη παράδοση ενός προϊόντος και το εργοστάσιο θα μπορέσει 

να ανταποκριθεί. Έπειτα όλη η οργάνωση προχωράει στο δεύτερο στάδιο του 

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο.

Στο δεύτερο στάδιο όλη η οργάνωση ανακαλύπτει τη δύναμη του χρόνου. Κάθε τι που 

μπορεί να γίνει γρηγορότερα, γίνεται γρηγορότερα. Οι διαδικασίες ανασχεδιάζονται και 

όλα τα τμήματα της εταιρίας από την ανάπτυξη και το σχεδίασμά των προϊόντων μέχρι 

την πώληση και τη διανομή, συμπιέζουν το χρόνο των διαδικασιών τους. Ο χρόνος 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, καθώς και ο χρόνος μέχρι την παρουσίασή τους στην αγορά 

συμπιέζονται. Η συμπίεση του χρόνου οδηγεί σε εντυπωσιακή μείωση του κόστους και

3
πηγή: Stalk George Jr., Webber Alan M., “Japan’s dark side of time”, Harvard Business Review, 

July/Aug. 1993, pages 93-102.
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βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Ίσως όμως το σπουδαιότερο είναι η 

αποδέσμευση πολύτιμων ανθρώπινων και χρηματικών κεφαλαίων. Μερικά από τα 

παραπάνω κεφάλαια μπορούν να θεωρηθούν σαν πρόσθετα κέρδη. Οι επιχειρήσεις 

προβαίνουν σε καινοτομίες τόσο στα προϊόντα τους, όσο και στο τρόπο διεξαγωγής των 

διαδικασιών, γεγονός που τους το επιτρέπει η εξοικονόμηση χρόνου, χρηματικών και 

ανθρώπινων κεφαλαίων.

Στο τρίτο στάδιο οι επιχειρήσεις μεταβάλλουν την ταχύτητα στις διαδικασίες τους. 

Σταματούν να κάνουν απλά τα πάντα γρηγορότερα και επικεντρώνουν την προσπάθεια 

συμπίεσης του χρόνου και ανάπτυξης καινοτομιών, στις λειτουργίες που αφορούν την 

εξυπηρέτηση του πελάτη. Ακολουθούν τους κανόνες της αγοράς στην οποία 

απευθύνονται και “χτίζουν” τις ικανότητες των εργαζομένων τους σύμφωνα με αυτούς 

για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το σημαντικό στοιχείο στο τρίτο 

στάδιο είναι ότι οι εταιρίες που κατέχουν τις ικανότητες των δύο προηγούμενων σταδίων 

τις χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που θα έχει ως 

στόχο του, την κατανόηση των αναγκών των πελατών και των ικανοτήτων των 

ανταγωνιστών, τμηματοποιώντας τους πελάτες ανάλογα με την “ευαισθησία” τους στο 

χρόνο, δίνοντας προτεραιότητα σε προσπάθειες βελτίωσης μέσα στην εταιρία και 

συνδέοντας την επιτυχία αυτής με τους κύριους πελάτες της. Στο στάδιο αυτό, επομένως, 

η διοίκηση πρέπει να ανιχνεύει τις ανάγκες των πελατών της και να τις μετατρέπει σε 

ικανότητες των διαδικασιών της για να δημιουργήσει ένα πολύτιμο γι’ αυτήν και 

αναγνωρίσιμο, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να εκμεταλλευτεί για να 

βελτιώσει την ανταγωνιστική της θέση.

Στα πρώτα δύο στάδια, επομένως, η συμπίεση του χρόνου γίνεται έχοντας ως επίκεντρο 

την εταιρία και τη βελτίωση των διαδικασιών της, ενώ με το τρίτο στάδιο δίνεται η 

τελική μορφή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο που έγκειται στο γεγονός ότι όλη η 

προηγούμενη προσπάθεια γίνεται για την ικανοποίηση του πελάτη και όχι αποκλειστικά 

για την εταιρία.

17



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, MBA: “Ο Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο” της Γεωργίου Παναγιώτας

2.2. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΧΟ4

Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό το οποίο θα δείξει αν μια επιχείρηση είναι ικανή να 

προχωρήσει στο τρίτο στάδιο με το οποίο ολοκληρώνεται ο ανταγωνισμός με βάση το 

χρόνο και αποκτά την τελική μορφή που πρέπει να έχει και η οποία θέτει ως στόχο της 

τον πελάτη και την ικανοποίησή του.

Σ’ αυτό ακριβώς το στάδιο υπάρχει η πιθανότητα μια επιχείρηση να αποκλίνει από το 

στόχο της να ανταγωνιστεί με βάση το χρόνο έχοντας ως επίκεντρο της προσπάθειάς της 

τους πελάτες της και την εξυπηρέτησή τους.

Στην Ιαπωνία από όπου ξεκίνησε η ιδέα του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο, το 1985 η 

παρουσίαση καινοτομιών έγινε αυτοσκοπός. Οι ικανότητες που αποκτούσαν οι εταιρίες 

από αυτόν, τους επέτρεπε την παραγωγή των προϊόντων τους με συνεχώς νέες αλλά όλο 

και μικρότερες καινοτομίες που προωθούνταν όλο και πιο γρήγορα στην αγορά, χωρίς 

όμως το τελικό προϊόν να αποκτά πρόσθετη και αναγνωρίσιμη σημαντική αξία για τον 

πελάτη. Μια επιχείρηση έδειχνε να κατανάλωνε το μεγαλύτερο μέρος της ικανότητάς της 

στο να καινοτομεί συνεχώς και να προωθείται γρήγορα στην αγορά. Στην 

πραγματικότητα η εταιρία σπαταλούσε τους πόρους της. Γιατί μπορεί να πρόσφερε 

περισσότερες ποικιλίες ενός προϊόντος, αλλά αποτύγχανε να επενδύει σε χρόνο και 

ενέργεια ώστε να ανακαλύπτει νέους τρόπους επικοινωνίας με τους πελάτες της, 

εκμεταλλευόμενη των βελτιωμένων ή νεοαποκτηθέντων ικανοτήτων της. Από το γεγονός 

αυτό οι ιαπωνικές επιχειρήσεις έμαθαν ότι η αναδιοργάνωση μιας εταιρίας χωρίς τη 

σύνδεση αυτής με τις απαιτήσεις της αγοράς, οδηγεί στην αυτοκαταστροφή της.

Υπάρχει επίσης ένα ακόμη “μονοπάτι” που οδηγεί στην αυτοκαταστροφή μιας 

επιχείρησης και το οποίο παρουσιάζεται περισσότερο στην Αμερική από ότι στην 

Ιαπωνία. Η μεγάλη επιτυχία του δευτέρου σταδίου της συμπίεσης του χρόνου μπορεί να 

οδηγήσει τα ανώτερα στελέχη στην εγωιστική κατάσταση να εκλάβουν την προσπάθεια 

της εταιρίας τους να ανταγωνιστεί με βάση το χρόνο ως προσωπική τους περιπέτεια.

4 πηγή: Stalk George Jr., Webber Alan M., “Japan’s dark side of time”, Harvard Business Review, 
July/Aug. 1993, pages 93-102.
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Μπροστά στις εντυπωσιακές βελτιώσεις και αναγνωρίσεις από τον επιχειρηματικό τύπο, 

η προσπάθεια επικεντρώνεται γύρω από την απόκτηση του βραβείου Balbridge Award. 

Ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις για να δώσουν διαλέξεις στις οποίες επιδεικνύουν τις 

ικανότητές τους. Κι αν ακόμα δεν έχουν απομακρυνθεί από το στόχο του ανταγωνισμού 

με βάση το χρόνο αδυνατούν να περάσουν στο τρίτο στάδιο, εμμένοντας στις επιτυχίες 

του δευτέρου σταδίου, όπου η συνεργασία με τον πελάτη δεν έχει ακόμα 

πραγματοποιηθεί.

Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η προσπάθεια μιας επιχείρησης να εξελιχθεί σε ανταγωνιστή 

με βάση το χρόνο είναι κοινή προσπάθεια όλων των εργαζομένων της, έχοντας πάντα ως 

στόχο τον πελάτη και την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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3.1. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Ο χρόνος αποτελεί μία θεμελιώδη μεταβλητή για την απόδοση μιας επιχείρησης. Δεν 

μπορεί να αποθηκευτεί, να δανειστεί, να αγοραστεί, να εμπορευτεί ή να ανταλλαχθεί. 

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά γιατί δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Οι 

τρόποι με τους οποίους μιλάνε οι μάνατζερ για το τι είναι σημαντικό για την επιτυχία 

μιας επιχείρησης, αποδεικνύει το πόσο σημασία δίνουν στο χρόνο. Αναφέρονται στο 

χρόνο ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών, στο χρόνο παράδοσης, στην ανάγκη που 

υπάρχει οι διαδικασίες να πραγματοποιούνται στην ώρα τους, κ.λ.π. Ο χρόνος μπορεί, 

μερικές φορές, να αποτελεί μία παράμετρο μέτρησης της απόδοσης μιας επιχείρησης, πιο 

σημαντική και από το χρήμα. Στην πραγματικότητα, ως ένα στρατηγικό όπλο, ο χρόνος 

είναι ισότιμος με το χρήμα, την παραγωγικότητα, την ποιότητα, ακόμα και την 

καινοτομία. Παρά τη σημαντικότητα του όμως, μέχρι πρόσφατα η διοίκηση σπάνια 

ασχολούνταν με την διαχείριση και μέτρηση του χρόνου με την ίδια ακρίβεια που 

μετρούσε τις πωλήσεις και το κόστος. Άρχισε όμως να αναγνωρίζει την σημαντική 

συνεισφορά στον ανταγωνισμό, λόγω της αξίας που του δίνουν οι πελάτες.

Σήμερα ο χρόνος αποτελεί την πηγή απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι 

τρόποι με τους οποίους οι εταιρίες διαχειρίζονται το χρόνο -στην παραγωγή, στις 

πωλήσεις και διανομή, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην εισαγωγή τους στην 

αγορά- είναι οι πιο ισχυρές πηγές απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

3.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για τη διαχείριση του χρόνου αποτελεσματικά, οι εταιρίες χρειάζεται να τον 

διαχωρίσουν στο χρόνο προστιθέμενης αξίας στο προϊόν και στο χρόνο μη 

προστιθέμενης αξίας. Για παράδειγμα οι λειτουργίες για την παραλαβή μιας 

παραγγελίας, η μεταφορά των υλικών, ο χρόνος που βρίσκεται στη γραμμή παραγωγής, 

η συσκευασία του και η παράδοσή του στον πελάτη είναι σημαντικά στοιχεία που 

προσδίδουν αξία στο προϊόν, συντελούν μαζί με άλλες δραστηριότητες στη δημιουργία 

της αλυσίδας αξίας του προϊόντος και αποτελούν το χρόνο προστιθέμενης αξίας.
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Ο χρόνος μη προστιθέμενης αξίας είναι οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στον ολικό 

κύκλο προϊόντος, στον ολικό δηλαδή χρόνο που απαιτείται για τη σύλληψή του ως ιδέα, 

το σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την παραγωγή του μέχρι την παράδοσή του στον πελάτη 

(διεξοδική ανάλυση του κύκλου προϊόντος δίνεται στην παρ. 4.1) που θα μπορούσε να 

εξαλειφθεί χωρίς να μειώσει την αξία του προϊόντος. Περιλαμβάνει το χρόνο που 

περιμένει για να προχωρήσει στη επόμενη φάση της διαδικασίας που θα του προσθέσει 

αξία. Παραδείγματα τέτοιου χρόνου είναι ο χρόνος αναμονής στην αποθήκη των υλικών 

που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του, ο χρόνος αναμονής των 

ημικατεργασμένων προϊόντων σε ειδικά σημεία της παραγωγής, μεταξύ των διαφόρων 

μηχανημάτων από τα οποία θα περάσει το προϊόν και ο χρόνος αναμονής στα σημεία 

φόρτωσης των τελικών προϊόντων στα οχήματα που θα τα παραδώσουν στους πελάτες. 

Ο χρόνος μη προστιθέμενης αξίας περιλαμβάνει επίσης οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 

στη διαδικασία που προσδίδει αξία στο προϊόν και το οποίο θα μπορούσε να καλυφθεί 

από πιο αποδοτικές εργασίες. Με τον ορισμό αυτό οι επανεργασίες και επιδιορθώσεις 

καθώς και ο υπερβολικός έλεγχος δημιουργούν χρόνο που δεν προσθέτει αξία στο 

προϊόν. Για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ο χρόνος μη προστιθέμενης αξίας ορίζεται 

ανάλογα. Είναι οποιοσδήποτε χρόνος που οι εργασίες για την εξυπηρέτηση του πελάτη 

καθυστερούν (αιτήσεις που περιμένουν έγκριση από ανώτερους στην ιεραρχία, χρόνος 

που σπαταλιέται για τη μορφοποίηση του τρόπου εξυπηρέτησης).

3.2.1. ΜΕΙΩΣΗ Ή ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Μερικές μέθοδοι για την μείωση ή εξάλειψη του χρόνου μη προστιθέμενης αξίας είναι οι 

παρακάτω:

1. Χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής για την αποφυγή των πλεονασμάτων. Σε 

κάθε διαδικασία που περιλαμβάνει λειτουργίες σε σειρά υπάρχει η πιθανότητα, ότι 

μερικές διαδικασίες είναι περίσσιες και μπορούν να εξαλειφθούν. Για παράδειγμα, η 

χρησιμοποίηση πληροφορίας για μία παραγγελία από ένα δελτίο παραγγελίας που 

δίνεται από το πρόγραμμα παραγγελιών του υπολογιστή του πελάτη μπορεί να 

καταργηθεί αν χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφορίας ή αλλιώς EDI
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(Electronic Data Interchange) . Με το σύστημα EDI ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να 

αποφύγει το χρόνο για ταξινόμηση, συμπλήρωση και παράδοση του δελτίου 

παραγγελίας και ο προμηθευτής μπορεί να αποφύγει το χρόνο για την παραλαβή, 

διατήρηση, ανάγνωση και ταξινόμηση του δελτίου παραγγελίας. Οπότε ωφελεί τόσο 

τον προμηθευτή όσο και τον πελάτη. Επίσης η χρήση του EDI με το οποίο μια εταιρία 

συνδέεται με τους πελάτες της, την καθιστά άμεσα ενήμερη για τις ανάγκες τους και 

έτοιμη να τις αντιμετωπίσει έγκαιρα.

2. Μέτριες επενδύσεις σε αυτοματοποιημένο εξοπλισμό είναι δυνατόν να μειώσουν 

ουσιαστικά τους χρόνους ανασχεδιασμού των μηχανημάτων που συνιστούν χρόνο μη 

προστιθέμενης αξίας, καθιστώντας δυνατή την παραγωγή μικρότερου μεγέθους 

παρτίδων. Η παραγωγή σε μικρότερες παρτίδες επιτρέπει έναν παραγωγό να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών του, καθώς ελαττώνει τα 

αποθηκευμένα προϊόντα του.

3. Ο συντονισμός και η συνεργασία με τους προμηθευτές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

την προμήθεια υψηλότερης ποιότητας πρώτες ύλες που θα χρειάζονται λιγότερο 

χρόνο για έλεγχο. Έτσι μειώνονται οι πολλαπλοί έλεγχοι που είναι αιτία χρόνου μη 

προστιθέμενης αξίας.

4. Ο συγχρονισμός των χρόνων παράδοσης και των ικανοτήτων προμήθευσης των 

διαφόρων υλικών από τους προμηθευτές στην αλυσίδα παραγγελίας. Αυτό που 

επιθυμούν οι πελάτες είναι όλα τα πράγματα μιας παραγγελίας, όπως, για παράδειγμα 

τα κομμάτια ενός συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, να φθάνουν όλα μαζί έτοιμα 

να χρησιμοποιηθούν. Αν τα κομμάτια φθάνουν σε διαφορετικούς χρόνους, η αναμονή 

του τελευταίου κομματιού είναι πηγή χρόνου μη προστιθέμενης αξίας. Για την 

εξάλειψη αυτής της αιτίας δημιουργίας χρόνου μη προστιθέμενης αξίας στο προϊόν, 

που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, οι προμηθευτές 

χρειάζεται να εξισορροπήσουν τους χρόνους παράδοσης με τις δυνατότητές 

προμήθευσης των διαφόρων προϊόντων, έτσι ώστε όλα τα κομμάτια ενός συστήματος 

υπολογιστή να φθάνουν μαζί.
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5. Η παράλληλη εκτέλεση καθηκόντων με τη δημιουργία διαλειτουργικών ομάδων 

εργασίας, τα οποία θα αναλυθούν εκτενέστερα παρακάτω (παρ.4.2.2).

6. Ο σαφής και πλήρης καθορισμός των απαιτήσεων των πελατών όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Με βάση αυτά τα 

χαρακτηριστικά, θα γίνει επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών που χρειάζεται να 

εκτελεστούν τόσο για την παραγωγή όσο και για τον έλεγχο, έτσι ώστε να μη 

περιλαμβάνεται στο νέο σύστημα ούτε μία περιττή διαδικασία.

7. Η συγχώνευση διαδικασιών και σταθμών εργασίας όπου αυτό είναι δυνατό, τόσο 

όσον αφορά την παραγωγή όσο και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών. Η 

συγχώνευση των “συγγενών” διαδικασιών σε μία που θα έχει την ίδια βαρύτητα, 

εξαλείφει τις επικαλύψεις καθηκόντων ή εργασιών, τα περιττά βήματα και τις 

επαναλήψεις ενεργειών που έχουν γίνει και επίσης βοηθά στην άμεση και 

αποτελεσματική συνεργασία των εργαζομένων που είναι επιφορτισμένοι με την 

εκτέλεσή τους (διάκριση αρμοδιοτήτων και εξειδίκευση).

8. Η διάχυση εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Η άριστη αξιοποίηση του 

χρόνου απαιτεί και την άριστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Με την 

ορθολογική κατανομή των αρμοδιοτήτων γίνεται εφικτή η αποφυγή ενασχόλησης των 

εργαζομένων με εργασίες που δεν προσδίδουν αξία στο προϊόν και η αποφυγή των 

επανεργασιών.

3.2.2. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Το γεγονός ότι ο χρόνος προστιθέμενης αξίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάπτυξης ενός προϊόντος, ο οποίος προσθέτει αξία στο παραγόμενο προϊόν, είναι 

μικρός συγκρινόμενος με το χρόνο μη προστιθέμενησ αξίας (σχεδόν το 5-10% του 

κύκλου προϊόντος), δε σημαίνει ότι η διεύθυνση μιας εταιρίας πρέπει να αποφεύγει την 

προσπάθεια για τη μείωση του. Πραγματικά η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να 

είναι υψηλής σημασίας. Γιατί όχι μόνο η μείωσή του έχει ως αποτέλεσμα άμεσα τη 

μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών, αλλά μπορεί να έχει 

αισθητή επιρροή έμμεσα στο χρόνο των καθυστερήσεων, στο κόστος προϊόντος και στην
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ικανότητα παραγωγής του εργοστασίου. Μερικοί τρόποι για τη μείωσή του είναι η 

πρόσθετη εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους, η 

χρήση ομάδων εργασίας και η χρησιμοποίηση νέου αυτοματοποιημένου εξοπλισμού.

3.3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

Τα στρατηγικά αποτελέσματα καθώς ο χρόνος συμπιέζεται είναι σημαντικά. Καθώς ο 

χρόνος συμπιέζεται:

• Η παραγωγικότητα αυξάνεται.

• Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αυξηθούν.

• Τα ρίσκα μειώνονται.

• Τα μερίδια αγοράς αυξάνονται.

Production/Head
(units/person/year) Assembly

Διάγραμμα 3.3: Καθώς ο χρόνος συμπιέζεται η παραγωγικότητα αυξάνεται.

(πηγή: George Stalk, Jr., and James C. Abegglen, Kaisha, The Japanese 

Corporation -New York Basic Books, 1985, p. 114)



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, MBA: “Ο Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο” της Γεωργίου Παναγιώτας

Η επιρροή της συμπίεσης του χρόνου στην παραγωγικότητα μπορεί να κατανοηθεί από 

το διάγραμμα 3.3, όπου παρουσιάζονται οι μεταβολές της παραγωγικότητας τεσσάρων 

ανταγωνιστών-αυτοκινητοβιομηχανιών, τριών ιαπωνικών εταιριών και μιας γερμανικής. 

Η παραγωγικότητα εκφράζεται ως ποσό των παραγόμενων προϊόντων ανά εργαζόμενο. 

Δεν εξετάζεται το απόλυτο μέγεθος της παραγωγικότητας των τεσσάρων 

αυτοκινητοβιομηχανιών γιατί οι εταιρίες έχουν διαφορετικά επίπεδα κάθετης 

ολοκλήρωσης, που σημαίνει διαφορετικά επίπεδα ημικατεργασμένων προϊόντων (οπότε 

δεν υπάρχει κοινή βάση αναφοράς για να γίνει απόλυτη σύγκριση), αλλά η κλίση της 

κάθε ευθείας. Τα δεδομένα του διαγράμματος δείχνουν ότι καθώς αυξάνεται η ποσότητα 

των ημικατεργασμένων προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία αυξάνεται και η 

παραγωγικότητα. Μάλιστα καθώς κάθε ανταγωνιστής διπλασιάζει το επίπεδο των 

ημικατεργασμένων προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία η παραγωγικότητα 

αυξάνεται κατά 30 με 35%. Η βελτίωση αυτή πραγματοποιείται είτε ο ανταγωνιστής 

είναι ιάπωνας είτε προέρχεται από τη δύση και είτε ο ανταγωνιστής είναι νούμερο 1,2,3 

ή 4 στην αγορά. Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει από το διάγραμμα είναι ότι οι 

δεδομένες επιχειρήσεις αποκτούν εμπειρία για τη βελτίωση της ανταπόκρισής τους στις 

ανάγκες των πελατών. Η Mazda προσπαθεί να φτάσει τη Nissan και η Nissan προσπαθεί 

να φτάσει την Toyota. Η εταιρία που είναι μπροστά και έχει το πλεονέκτημα, 

εξακολουθεί να το διατηρεί όσο δεν επαναπαύεται στις επιτυχίες της. Η εταιρία που 

ξεκινά αργότερα πρέπει να επισπεύσει τις ενέργειές της και να υποστεί όλα τα κόστη για 

να προλάβει τους ανταγωνιστές της που προηγούνται, καθώς δεν έχει τα οφέλη του 

πρωτοπόρου.

Επίσης καθώς ο χρόνος που απαιτείται για την ικανοποίηση των παραγγελιών των 

πελατών συμπιέζεται οι τιμές των προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορούν να 

αυξηθούν. Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3 έχουν πετύχει 

πλεονεκτήματα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών έναντι των ανταγωνιστών τους 

που κυμαίνονται από δύο σε ένα μέχρι εννέα σε ένα. Με το πλεονέκτημα ανταπόκρισης 

οι δεδομένοι ανταγωνιστές με βάση το χρόνο, μπορούν συνεπώς να χρεώσουν 20-100% 

περισσότερο από τη μέση τιμή. Οι πελάτες των ανταγωνιστών με βάση το χρόνο είναι 

πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους 

παρέχονται, όχι μόνο για τη γρηγορότερη εξυπηρέτησή τους, αλλά επίσης, γιατί με τον 

τρόπο αυτό μπορούν να ξαναπουλήσουν γρηγορότερα τα προϊόντα που αγοράζουν
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πραγματοποιώντας μεγαλύτερα κέρδη από τη γρήγορη μεταπώλησή τους, παρά τα 

χαμηλότερα περιθώρια κέρδους που προκύπτουν από τις μεγαλύτερες τιμές που 

πληρώνουν στους προμηθευτές τους.

Ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα

Αύξηση

τιμής(%)
Ηλεκτρικά είδη 2:1 59

Κλειδαριές 3:1 25

Χαρτιά γραψίματος 5:1 20

Πόρτες καταστημάτων 9:1 100

Πίνακας 3.3: Καθώς ο χρόνος συμπιέζεται, οι τιμές μπορούν να αυξηθούν.

(πηγή: George Stalk, Jr., and James C. Abegglen, kaisha, the Japanese 

Corporation -New York: Basic Books, 1985, p. 114-).

Καθώς ο χρόνος συμπιέζεται, τα ρίσκα μειώνονται. Τα ρίσκα για την ανάπτυξη ενός 

νέου προϊόντος είναι μεγαλύτερα όταν η εταιρία έχει αργό κύκλο ανάπτυξης προϊόντος. 

Υπάρχουν μεγάλα ποσοστά ρίσκου σε όλου του είδους τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, ακόμη και κατά την ανάπτυξη του προϊόντος. Τα ρίσκα κοστίζουν 

χρήματα που ελάχιστες φορές εμφανίζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση 

εσόδων. Συνήθως καταγράφονται περιστασιακά χωρίς συνεχή παρακολούθηση τους. 

Όταν όμως με τη συμπίεση του χρόνου μειωθεί ο κύκλος του προϊόντος και επομένως ο 

χρόνος ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών, η ζήτηση είναι πιο εύκολο να 

προβλεφθεί, οπότε λιγοστεύει και η πιθανότητα η πρόβλεψη που έγινε να είναι 

λανθασμένη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός αυτό στο χώρο της μόδας όπου οι 

καταναλωτικές τάσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα.

Καθώς ο χρόνος συμπιέζεται το μερίδιο αγοράς μπορεί να αυξηθεί. Αρκετές 

επιτυχημένες επιχειρήσεις που δεν ανταγωνίζονται με βάση το χρόνο, φτάνουν κάποια 

στιγμή στο ανώτερο σημείο των πωλήσεων τους. Οι πελάτες δεν επιθυμούν πια να 

αγοράζουν από αυτές. Οι εταιρίες κάνουν καλή δουλειά αλλά οι πελάτες ανησυχούν
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ακόμη για τα ρίσκα καθυστερημένων παραδόσεων και την εμφάνιση μη υπευθυνότητας. 

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό για τις εταιρίες γιατί τις ωθεί είτε να 

διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους, είτε να αρκεστούν σε μηδενική ή μικρή αύξηση του 

μεριδίου τους. Μειώνοντας την τιμή για να κερδίσουν περισσότερο μερίδιο αγοράς όταν 

το μερίδιο είναι ήδη υψηλό δεν οδηγεί σε κέρδη όσον αφορά το περιθώριο κέρδους της 

εταιρίας. Όταν όμως οι εταιρίες συμπιέζουν το χρόνο, διάφοροι τρόποι είναι δυνατόν να 

βρεθούν για την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Οι πελάτες πείθονται ότι μπορούν να 

βασιστούν στη συγκεκριμένη εταιρία της οποίας είναι πελάτες και να συνεχίσουν να 

αγοράζουν από αυτήν για την αξιοπιστία της, που έγκειται σε έγκαιρες παραδόσεις των 

παραγγελιών τους, σε καλή ποιότητα προϊόντων και σε ότι άλλο συνεπάγεται η 

εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
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4.1. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο κύκλος προϊόντος αποτελεί το κύριο στοιχείο μέτρησης της ταχύτητας με την οποία 

πραγματοποιούνται οι λειτουργίες μιας επιχείρησης. Γι’ αυτό ο ανταγωνισμός με βάση 

το χρόνο αναφέρεται συχνά και ως συμπίεση του κύκλου προϊόντος, είτε το προϊόν είναι 

η παροχή μιας υπηρεσίας, είτε ένα παραγόμενο προϊόν. Μπορεί να ορισθεί ως ο χρόνος 

που καταναλώνεται από τη σύλληψη της ιδέας για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος ή 

την παροχή μιας νέας υπηρεσίας, μέχρι την προσφορά τους στον πελάτη. Από την 

πλευρά του πελάτη, ο ολικός κύκλος ενός προϊόντος, είναι ο χρόνος που παρέρχεται 

μεταξύ της εξέφρασης μιας ανάγκης από μέρους του και της ικανοποίησης αυτής.

Πρακτικά οποιαδήποτε οργάνωση μπορεί να μετρήσει και να διαχειριστεί τον κύκλο 

προϊόντος της. Σε μια τράπεζα, για παράδειγμα, κύκλος προϊόντος είναι ο χρόνος μεταξύ 

της πραγματοποίησης από τον πελάτη μιας αίτησης για δάνειο και της στιγμής που 

δίνεται το δάνειο.

Στη δεκαετία του 1990 ο σύντομος κύκλος προϊόντος είναι μια σημαντική επιτυχία για 

τις επιχειρήσεις, αν όχι η μεγαλύτερη διεθνώς. Ιδιαίτερα οι ιάπωνες έχουν διαλέξει την 

ανάλυση και συμπίεσή του ως μία στρατηγική ανταγωνισμού, με τη λεπτομερή 

καταγραφή όλων των διαδικασιών που τον συνθέτουν. Στον πίνακα 4.1 φαίνονται τα 

αποτελέσματα μιας διεθνούς έρευνας για την αξία που δίνουν οι διάφορες επιχειρήσεις 

ανά τον κόσμο στην ανάλυση και συμπίεση του κύκλου προϊόντος.5 Στην έρευνα αυτή 

μελετήθηκαν οι στρατηγικές περισσότερων από 400 επιχειρήσεων διεθνώς. Το 55% των 

ιαπωνικών επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, έδειξε ότι συνήθως ή πάντα 

χρησιμοποιούν την ανάλυση του κύκλου προϊόντος ως πρωταρχικό μέσο για τη 

συμπίεση του χρόνου των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Το αντίστοιχο 

ποσοστό για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι σχεδόν το μισό.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μια επιχείρηση πραγματοποιεί τις διαδικασίες της 

είναι το κλειδί για τον ανασχεδιασμό της για να αρχίσει να ανταγωνίζεται με βάση το

5 πηγή: Stalk George Jr., “Time the next source of competitive advantage”, Harvard Business Review, 
July/Aug. 1988, pages41-51.

30



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, MBA: “Ο Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο" της Γεωργίου Παναγιώτας

χρόνο, συμπιέζοντας τον κύκλο όλων των προϊόντων της. Η λεπτομερής καταγραφή 

των διαδικασιών της, δείχνει πως κατανέμεται η εργασία και η εξουσία.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΗΠΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Ποσοστό των επιχειρήσεων διεθνώς που χρησιμοποιούν πάντα ή 

σχεδόν πάντα την ανάλυση του κύκλου προϊόντος.

(πηγή: International Quality Study, Ernst & Young and the American 

Quality Foundation).

Επίσης, έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευκολία με την οποία μοιράζεται ο χρόνος και η 

πληροφορία. Η καταγραφή των διαδικασιών δίνει λεπτομερείς περιγραφές, βήμα προς 

βήμα για την ροής της εργασίας, τις διαδικασίες, τη δυνατότητα παραγωγής και επίσης 

παρέχει πληροφορίες για την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων. Ακόμη με την 

κατασκευή ενός λεπτομερούς διαγράμματος αποτύπωσης των διαδικασιών, είναι δυνατό 

να αναγνωριστούν τα επιμέρους προβλήματα και να εντοπιστεί η διαδικασία στην οποία 

παρουσιάζονται. Μετά την καταγραφή των διαδικασιών οι ευκαιρίες για τη συμπίεση 

του χρόνου είναι πλέον εμφανείς.

31



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, MBA: “Ο Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο” της Γεωργίου Παναγιώτας

4.1.1. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στην παραδοσιακή οργάνωση, οι τοίχοι επικοινωνίας αρχίζουν να χτίζονται καθώς η 

επιχείρηση μεγαλώνει. Με τον χρόνο οι διάφορες λειτουργίες γίνονται αυτόνομες και 

αυτοεξυπηρετούμενες, χάνοντας τον προσανατολισμό τους στην αποστολή της 

επιχείρησης που είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η λήψη αποφάσεων κατά σειρά ιεραρχίας επικρατεί, ενισχυμένη με ελάχιστη ή 

ανύπαρκτη σχεδόν επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Τα 

διάφορα λειτουργικά τμήματα της οργάνωσης αναπτύσσονται σε μικρές αυτοκρατορίες, 

με αυτόνομες πολιτικές. Το αποτέλεσμα είναι αργή λήψη αποφάσεων, υψηλή 

γραφειοκρατία, χαμηλή παραγωγικότητα και γενικά έλλειψη αποδοτικότητας.

Η συμπίεση του κύκλου προϊόντος αποτελεί μια σημαντική βελτίωση της απόδοσης μιας 

επιχείρησης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι το 80% με 90% των διαδικασιών του κύκλου 

προϊόντος σπαταλούνται σε χρόνο αναμονής. Ο χρόνος αναμονής προκύπτει όταν η 

παροχή μιας υπηρεσίας ή η δημιουργία ενός προϊόντος προχωράει πιο γρήγορα από τις 

προσπάθειες διαχείρισης και εκτέλεσης των λειτουργιών της διαδικασίας. Η μείωση ή η 

εξάλειψη του χρόνου αναμονής αποτελεί μία ευκαιρία συμπίεσης του κύκλου προϊόντος.

Επίσης η επανεργασία και οι περιττές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν μία άλλη 

ευκαιρία συμπίεσης του κύκλου προϊόντος. Για παράδειγμα κάθε φορά που ένα γράμμα 

ξαναγράφεται, ξανατυπώνεται ή ξαναστέλνεται αποτελεί επανεργασία.

Η συμπίεση του κύκλου προϊόντος αυξάνει τα κέρδη με την αύξηση των πωλήσεων ή 

του περιθωρίου κέρδους ή και με τα δύο. Η επίτευξη της μείωσης του κύκλου προϊόντος 

ίσως απαιτεί την επένδυση σε νέα τεχνολογία και αλλαγές στις μεθόδους λειτουργίας 

μιας επιχείρησης, στις στρατηγικές και διαδικασίες ή βελτίωση των σχέσεων με τους 

προμηθευτές και πελάτες.

Η διοίκηση πρέπει αρχικά να κατανοήσει την επιρροή της μείωσης του κύκλου 

προϊόντος στον οικονομικό τομέα πριν αποφασίσει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε 

ενέργεια.
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Η μείωση του κύκλου προϊόντος οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας. Για 

παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα τμήμα παραγωγής μπορεί να παράγει μόνο 5 

παρτίδες σε μία 40-ωρη εργάσιμη εβδομάδα. Η συγκεκριμένη σειρά διαδικασιών απαιτεί 

ένα σύνολο από οκτώ ώρες για την παραγωγή κάθε παρτίδας. Αν ο κύκλος προϊόντος 

μειωθεί σε τέσσερις ώρες ανά παρτίδα, το τμήμα αυτό θα μπορούσε να διπλασιάσει την 

εβδομαδιαία παραγωγή του σε 10 παρτίδες χωρίς ενίσχυση της δυνατότητας παραγωγής.

Η μείωση του κύκλου προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

πελατών και της ποιότητας των παραγό μενών προϊόντων με την εξάλειψη των 

δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας που θα αναλύθηκαν παραπάνω στην 

παράγραφο 3.2. Με τον τρόπο αυτό ο χρόνος ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών 

είναι δυνατόν να βελτιωθεί, χωρίς να μειωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων 

προϊόντων. Κι αν η καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση και η υψηλή ποιότητα είναι 

σημαντικά στοιχεία για τον πελάτη μία επιχείρηση μπορεί να χρεώσει υψηλότερες τιμές 

για τα προϊόντα της βελτιώνοντας τα περιθώρια συνεισφοράς τους.

4.2. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Ο ανταγωνισμός με βάση το χρόνο διακατέχεται από τις αρχές που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2 και θα αναλυθούν εκτενέστερα παρακάτω. Ο χρόνος που διαρκούν οι 

λειτουργίες του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί το χρόνο ανάπτυξης του 

προϊόντος, ενώ ο χρόνος που διαρκούν οι λειτουργίες του τμήματος παραγωγής αποτελεί 

το λεγόμενο throughput time, το χρόνο, δηλαδή, που αυτό παραμένει στην παραγωγική 

διαδικασία.

Οι εργασίες των δύο τμημάτων που αναφέρθηκαν μαζί με αυτές του τμήματος 

πωλήσεων και διανομών- logistics στοχεύουν:

• στην ικανοποίηση των ειδικών αναγκών του πελάτη,

• την άμεση ανταπόκριση,

• σωστή απόδοση του προϊόντος και προσφορά του με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά,

• καλή ποιότητα του προϊόντος,
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• κατάλληλη τιμή,

• σωστή εξυπηρέτηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ
ΑΡΧΕΣ TBC

Έρευνα και 

ανάπτυξη

• Παράλληλη ροή εργασίας.

• Χρήση διαλειτουργικών ομάδων.

• Πρόωρη συμμετοχή όλων των εσωτερικών εργαζομένων της 

εταιρίας.

• Συνεργασία και συμμετοχή των προμηθευτών.

• Χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής.

Παραγωγή

• Ανασχεδιασμός των τεχνικών αλλαγής των παραμέτρων 

παραγωγής (set up).

• Κυτταρική παραγωγή.

• Προληπτική και προβλεπτική συντήρηση του εξοπλισμού.

• Παραγωγή με βάση τις αρχές της έλξης(ρα11 production) και όχι 

της πίεσηςίρ^ΐι production).

• Διασφάλιση ποιότητας με βάση τη σειρά προτύπων ISO 9000.

• Συμμετοχή των εργαζομένων στην επίλυση των προβλημάτων 

και στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με τη 

λειτουργία ομάδων.

Πωλήσεις και 

διανομές - 

logistics.

• Προσδιορισμός και πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών.

• Γρήγορη ανταπόκριση σε όλα τα θέματα.που αφορούν τον 

πελάτη.

• Χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής για άμεση επαφή με 

τους πωλητές και το τμήμα παραγωγής.

• Μείωση μεγέθους παραγγελιών που μεταφέρονται.

• Δημιουργία πρόσθετων μικρότερων κέντρων διακίνησης των 

προϊόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 : Αρχές του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο.
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4.2.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ

ΧΡΟΝΟ

Η ανάπτυξη προϊόντος είναι μια διαδικασία εντάσεως εργασίας που απαιτεί τη 

συνεισφορά ειδικών υψηλά εκπαιδευμένων. Χρησιμοποιώντας ομάδες ειδικών και 

συνδυασμένες λειτουργίες υποστήριξης, σύμφωνα με τις αρχές του μοντέλου του 

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο, η επικοινωνία

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΕ ΧΡΟΝΙΑΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝ

Παρελθόν Παρόν

1980 1990

Rank Xerox Φωτοτυπικά μηχανήματα 5 3

Brother Εκτυπωτές 4 2

Hewlett Packard Εκτυπωτές 4,5 2

Apple Η/Υ 3,5 1

Volvo Φορτηγά 7 5,5

Honda Αυτοκίνητα 8 3

AT&T Τηλεφωνικά συστήματα 2 1

Sony Τηλεοπτικά συστήματα 2* 0,75

* 1986 ΠηγήιΙηάυείπειτ^Ηζΐη 2/90 

High Teck 4/90

Πίνακας 4.2.1 : Σύγκριση χρόνων ανάπτυξης.6

βελτιώνεται και η παραγωγικότητα αυξάνεται, με απώτερο αποτέλεσμα τη μείωση του 

χρόνου ανάπτυξης του προϊόντος, ο οποίος όπως φαίνεται στον πίνακα 4.2.1, μειώθηκε 

σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο από το μισό. Αυτό συνέβη για παράδειγμα στην

6 πηγή: Topfer Arinin, “New Products-cutting time to market”, Long Range Planning, Apr. 1995, pages 
61-78.
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περίπτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αυτοκινήτων και των τηλεοπτικών 

συστημάτων. Για τα τελευταία, μάλιστα, χρειάστηκαν μόνο τέσσερα χρόνια για τον 

υποδιπλασιασμό του χρόνου ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας εργάζονται καλύτερα και γρηγορότερα στην 

ανάπτυξη του προϊόντος γιατί δημιουργούν μια κοινή βάση πληροφόρησης που αυξάνει 

τη γνώση τους πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας και διευκολύνει τη λήψη 

αποφάσεων. Μοιράζοντας τα καθήκοντα, η λήψη αποφάσεων που αφορούν λειτουργίες 

ειδικών της ομάδας, μπορεί να γίνει γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Ο ανασχεδιασμός λοιπόν της διαδικασίας και η χρήση διαλειτουργικών ομάδων 

δημιουργεί:

1) άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών,

2) διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος που κοστίζει λιγότερο,

3) υψηλής ποιότητας προϊόντα,

4) υπηρεσίες εξυπηρέτησης και προϊόντα που κοστίζουν λιγότερο.

Η πρόωρη συμμετοχή στην ομάδα, καθώς και η παράλληλη ροή εργασίας ενισχύουν τις 

παραπάνω βελτιώσεις. Πρώτον, η ανάπτυξη προϊόντος δε γίνεται με την παραδοσιακή 

διαδικασία όπου όλες οι λειτουργίες γίνονται διαδοχικά, με αποτέλεσμα όταν 

παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα να χρειάζεται ο έλεγχος σε όλες τις προηγούμενες 

εργασίες για να λυθεί, σπαταλώντας πολύτιμο χρόνο. Επίσης, με την ταυτόχρονη 

πραγματοποίηση των διαφόρων εργασιών τα προβλήματα προλαμβάνονται ή 

αναγνωρίζονται γρήγορα και λύνονται αμέσως μόλις παρουσιαστούν.

Τα παραπάνω θα αναλυθούν εκτενέστερα στις αρχές ανάπτυξης προϊόντος (παρ.4.2.2).
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4.2.2. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Α) Παράλληλη ροή εργασίας

Όλα τα τμήματα μιας εταιρίας παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού ενός 

προϊόντος. Ο σκοπός του σχεδιαστή είναι να σχεδιάζει ένα προϊόν που να ικανοποιεί τις 

επιθυμητές λειτουργικές προϋποθέσεις -προδιαγραφές για τις οποίες κατασκευάζεται. Ο 

σκοπός του μηχανικού παραγωγής είναι να παράγει αποδοτικά. Ο στόχος του 

εργαζόμενου στον οικονομικό τομέα είναι να πετύχει κέρδος. Τέλος το τμήμα αγοράς 

των πρώτων υλών αναζητεί κομμάτια από τα οποία θα αποτελείται, που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις σε ποιότητα. Το τμήμα συσκευασίας και διανομής έχει ως σκοπό την 

παράδοση του προϊόντος στον πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Επομένως, όλες 

οι λειτουργίες μιας επιχείρησης συνεισφέρουν στην κατασκευή του νέου προϊόντος ή 

στη βελτίωση ενός ήδη υπάρχοντος. Γι’ αυτό θα πρέπει να δουλεύουν σε συνεργασία με 

παράλληλη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δυστυχώς η διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος συχνά πραγματοποιείται χωρίς αυτή 

τη συνεργασία. Σε πολλές εταιρίες η ανάπτυξη προϊόντος πραγματοποιείται με τη 

διαδοχική συμμετοχή των διαφόρων τμημάτων. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης οι 

μηχανικοί σχεδιασμού κυριαρχούν στη διαδικασία. Έπειτα το πρωτότυπο μεταφέρεται 

στην παραγωγή. Τελικά το τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων το διαθέτει στην αγορά. Η 

παραπάνω προσέγγιση έχει αρκετά μειονεκτήματα. Πρώτον, η ανάπτυξη του προϊόντος 

διαρκεί αρκετό χρόνο. Δεύτερον, σχεδόν το 90% του κόστους κατασκευής του, 

πραγματοποιείται πριν οι μηχανικοί κατασκευής παραλάβουν το πρωτότυπο για την 

έναρξη της παραγωγής του. Τρίτον, το τελικό προϊόν μπορεί να μην είναι το καλύτερο 

για τις ανάγκες της αγοράς και για τη χρονική στιγμή που διατίθεται σ' αυτήν.

Μία προσέγγιση που μειώνει τα παραπάνω προβλήματα είναι η παράλληλη ροή εργασίας 

(concurrent ή simultaneous engineering). Η παράλληλη ροή εργασίας είναι η διαδικασία 

στην οποία όλες οι κύριες λειτουργίες που αφορούν την εισαγωγή ενός προϊόντος στην 

αγορά συμμετέχουν συνεχώς στην ανάπτυξη του προϊόντος, από τη σύλληψη του ως ιδέα
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μέχρι την πώλησή του. Αυτή η προσέγγιση πετυχαίνει τη μείωση των κύκλων ανάπτυξης 

προϊόντων με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους ανάπτυξής 

του. Τυπικά κέρδη περιλαμβάνουν λιγότερο χρόνο ανάπτυξης, λιγότερες μηχανικές 

επιδιορθώσεις, μείωση του χρόνου εισαγωγής στην αγορά, βελτίωση της 

παραγωγικότητας των διοικητικών υπαλλήλων και υψηλότερη απόδοση των 

επενδυμένων κεφαλαίων.

Α.1) Σύστημα δύο αλυσίδων αξίας ταυτόχρονης λειτουργίας

Η παράλληλη ροή εργασίας, όπως αναλύθηκε, βοηθάει στη συμπίεση του χρόνου 

διάρκειας των διαδικασιών μιας επιχείρησης. Έτσι η παραδοσιακή αλυσίδα αξίας στην 

οποία οι φάσεις ενός προϊόντος πραγματοποιούνται διαδοχικά η μία μετά την άλλη 

χρειάστηκε να επεκταθεί και να τροποποιηθεί. Έτσι δημιουργήθηκαν όπως θα αναφερθεί 

παρακάτω οι διαλειτουργικές ομάδες. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι 

οποίες αναγκαστικά πρέπει να γίνουν διαδοχικά.

Ο Ανταγωνισμός 
με Βάση το 
κρίνεται σημαντικός 
για το μέλλον

Νέα αλυσίδα αξίας
Μάρκετινγκ

Έρευνα και 
ανάπτυξη

V

Αγορά πρώτων 
και επιλογή 
προμηθευτών/

^ Παραγωγή Διανομή

Ανθρώπινο Δυναμικό
'Ελ£νχ°ς

Κοστολόνησπ

Κλασική αλυσίδα αξίας
►

Ο Ανταγωνισμός 
με Βάση το Χρόνο 
έχει ήδη επιτευχθεί

Διάγραμμα 4.2.2:Σύστημα των δύο αλυσίδων αξίας που λειτουργούν ταυτόχρονα.
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Η αγορά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και η διανομή των τελικών προϊόντων 

καθώς επίσης και οι λειτουργίες υποστήριξης, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, ο έλεγχος 

και η κοστολόγηση παραμένουν στη σειρά που είχαν στην κλασική αλυσίδα αξίας. 

Συμμετέχουν επομένως όλοι στη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος σε κάθε φάση 

του, αλλά οι λειτουργίες κάποιων από τα τμήματα των διαλειτουργικών ομάδων πρέπει 

να ακολουθήσουν την παραδοσιακή σειρά εκτέλεσης. Οι δραστηριότητες που μπορούν 

να γίνουν παράλληλα η μία με την άλλη όπως αυτές του μάρκετινγκ, έρευνας και 

ανάπτυξης, ακόμη και η παραγωγή αποτελούν μέρος της νέας αλυσίδας αξίας. Έτσι 

δημιουργείται ένα σύστημα δύο αλυσίδων αξίας που πραγματοποιούν τις 

δραστηριότητές τους ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός των δύο αλυσίδων αξίας έχει σκοπό 

την ολική ανάπτυξη και παραγωγή ενός προϊόντος στην ελάχιστη χρονική περίοδο.

Στον διάγραμμα 4.2.2 παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας των δύο αλυσίδων αξίας που 

λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι λειτουργίες του μάρκετινγκ, του τμήματος έρευνας και 

ανάπτυξης και παραγωγής εκτελούν τις εργασίες τους παράλληλα. Οι εργασίες της 

αγοράς των υλικών και του logistics όπως και η διανομή των παραγόμενων προϊόντων 

εκτελούνται σε σειρά με παρεμβολή των εργασιών των παραπάνω τμημάτων. Η εργασία 

του ανθρώπινου δυναμικού, ο έλεγχος, οι δραστηριότητες του οικονομικού τμήματος 

εκτελούνται επίσης παράλληλα με τις εργασίες των τριών τμημάτων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.

Β) Χρήση διαλειτουργικών ομάδων

Η παράλληλη ροή εργασίας περιλαμβάνει τη χρήση διαλειτουργικών ομάδων, συνήθως 

αποτελούμενες από 4-20 μέλη που αντιπροσωπεύουν κάθε ειδικότητα στην εταιρία από 

τα διάφορα λειτουργικά τμήματα όπως είναι τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, 

μάρκετινγκ, παραγωγής, συντήρησης, πωλήσεων και διανομής, και οικονομικών. 

Μερικές από τις λειτουργίες αυτών των ομάδων είναι:

• η λήψη απόφασης για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και για τις μεθόδους 

σχεδιασμού και παραγωγής που είναι οι καταλληλότερες,
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• η ανάλυση όλων των λειτουργικών χαρακτηριστικών του, ώστε όλες οι αποφάσεις για 

το σχεδίασμά του, να γίνονται με πλήρη επίγνωση για το πως το προϊόν υποτίθεται ότι 

πρέπει να λειτουργήσει,

• η δημιουργία ενός σχεδίου για μελέτη του από άποψη κατασκευαστικής για να 

αποφασιστεί πως μπορεί το σχέδιο να βελτιωθεί χωρίς να επηρεαστεί η 

αποδοτικότητα του προϊόντος,

• ο σχεδιασμός μιας γραμμής παραγωγής και

• ο σχεδιασμός ενός συστήματος παραγωγής στο οποίο συμμετέχουν και οι 

εργαζόμενοι του τμήματος παραγωγής.

Η παράλληλη ροή εργασίας έγινε η κινητήρια δύναμη της αναβίωσης της 

αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ που της επέτρεψε να μειώσει το χρόνο ανάπτυξης των 

προϊόντων της. Στο παρελθόν, η ανάπτυξη ενός αυτοκινήτου ακολουθούσε διαδοχική 

διαδικασία, στην οποία οι μηχανικοί σχεδιασμού είχαν μια ιδέα την οποία έστελναν 

στους μηχανικούς προϊόντος για να σχεδιάσουν τα εξαρτήματα. Έπειτα έστελναν τα 

σχέδια στην παραγωγή και στους προμηθευτές. Αυτή η διαδικασία ήταν ακριβή και μη 

αποδοτική. Κάθε εργασία έχανε κάτι σε χρόνο και χρήμα. Ότι φαινόταν εφικτό για τη 

μία ομάδα εργασίας, αποδεικνυόταν αδύνατο για κάποια άλλη. Τελικά το αυτοκίνητο 

παράγονταν και το τμήμα μάρκετινγκ αντιμετώπιζε το πρόβλημα να προωθήσει ένα 

προϊόν για το οποίο δεν ήξερε τίποτα. Συχνά το όχημα τιμολογούνταν λανθασμένα για 

την αγορά στόχο για την οποία προοριζόταν.

Το 1980 ο Ford λάνσαρε την ομάδα-Taurus για την παραγωγή του νέου μοντέλου 

Taurus. Δημιούργησε ομάδες εργασίας που περιλάμβαναν αντιπροσώπους από το τμήμα 

αγοράς των υλικών, το τμήμα σχεδιασμού, μηχανικούς, εργαζομένους από το τμήμα 

μάρκετινγκ και το τμήμα διασφάλισης ποιότητας, από το τμήμα πωλήσεων και από το 

τμήμα εξυπηρέτησης των πελατών (service). Επικεφαλείς των ομάδων ήταν οι 

διευθυντές προϊόντος. Η Cedilla υιοθέτησε την παράλληλη ροή εργασίας το 1985. Οι 

ομάδες για την παραγωγή των οχημάτων αποτελούνταν από επιστήμονες από όλη την 

εταιρία που ήταν υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των σταδίων της ανάπτυξης
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του προϊόντος. Όριζαν την αγορά-στόχο και τους γενικούς στόχους που έπρεπε να 

ικανοποιεί το όχημα, διαχειρίζονταν το χρόνο, την κερδοφορία και την συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας των οχημάτων, την αξιοπιστία, τη διάρκεια και την απόδοση. Η υιοθέτηση 

της προσέγγισης αυτής από τη Chrysler τη βοήθησε στην ανάπτυξη και παρουσίαση των 

viper αγωνιστικών αυτοκινήτων σε δύο μόνο χρόνια.

Β.1) Δομή της διαλειτουργικής ομάδας.

Η δομή μιας ομάδας εργασίας είναι κρίσιμη για το χρόνο ανάπτυξης του προϊόντος γιατί 

επηρεάζει την δέσμευση στην ομάδα, την επικοινωνία μεταξύ των μελών της και τη 

λήψη αποφάσεων από τα μέλη της. Τα παραπάνω τρία στοιχεία είναι αυτά που θα 

επηρεάσουν άμεσα το πόσο γρήγορα θα διατεθεί το προϊόν στην αγορά.

Συχνά η παραγωγή ενός νέου προϊόντος στο συντομότερο χρονικό διάστημα, 

εκλαμβάνεται από αυτούς που πραγματοποιούν την ανάπτυξη του ως άλλη μια εργασία 

που πρέπει να γίνει, με αποτέλεσμα να μη δίνεται η απαραίτητη προσοχή. Μερικές φορές 

οι εργαζόμενοι καταναλώνουν το χρόνο τους σε εργασίες, που δεν προσφέρουν κάτι 

ουσιαστικό στο μέλλον της εταιρίας. Ο σκοπός της χρήσης ομάδων, είναι η αποφυγή 

αυτής της καθυστέρησης, με την επικέντρωση της προσοχής των μελών της ομάδας στην 

παραγωγή του νέου προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπεται η απόκλιση από το 

στόχο τους και η ενασχόλησή τους με εργασίες που είναι δευτερεύουσας σημασίας και 

δεν προσφέρουν στην ανάπτυξη του νέου προϊόντος. Έτσι η ανάπτυξη ενός προϊόντος 

αποκτά μεγαλύτερη σημασία και δεν εκλαμβάνεται ως άλλη μια εργασία που πρέπει να 

γίνει.

Τα μέλη μιας ομάδας οφείλουν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη του προϊόντος μέχρι το 

τέλος της διαδικασίας. Η ομάδα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων που 

είναι απαραίτητες. Κάθε μέλος εργάζεται για τον ίδιο αντικειμενικό σκοπό, 

πετυχαίνοντας τον επιθυμητό χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η ομάδα είναι 

αυτοδιοικούμενη και εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει αποφάσεις και να ενεργεί αυτόνομα 

για την πραγματοποίησή τους, γιατί η αναφορά σε άλλα άτομα εκτός ομάδας, οδηγεί στη 

σπατάλη πολύτιμου χρόνου και δυσκολεύει τη σωστή λήψη αποφάσεων. Οι γραμμές 

επικοινωνίας μεταξύ των μελών της είναι μικρές. Ο αρχηγός της ομάδας είναι υπεύθυνος
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για την ολική απόδοσή της και για την βεβαίωση ότι ικανοποιείται κάθε ανάγκη της 

ομάδας σε τεχνικό ή εργατικό δυναμικό. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για τη ευελιξία της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη χρησιμοποίησης της ομαδικής εργασίας είναι η έγκριση 

ενός τραπεζικού δανείου. Η αίτηση περνάει από διάφορα τμήματα, μια σειρά από 

διευθύνοντες, επόπτες, επιβλέποντες, υπαλλήλους. Σήμερα στις μεγάλες τράπεζες, οι 

αιτήσεις περνούν απευθείας σε μία συγκεκριμένη και συντονισμένη ομάδα που 

περιλαμβάνει ένα αναλυτή πιστώσεων, έναν βοηθητικό εκτιμητή κι έναν προσωπικό 

τραπεζίτη και η οποία ομάδα αποφασίζει και απαντάει στον πελάτη, μερικές φορές σε 30 

λεπτά και πάντα σε χρόνο μιας μέρας.

Συνήθως μικρές ομάδες εργάζονται καλύτερα από τις μεγάλες γιατί στις μεγάλες 

δημιουργούνται προβλήματα επικοινωνίας. Το καλύτερο είναι να περιλαμβάνονται στην 

ομάδα μόνο οι λειτουργίες που είναι απαραίτητες και να αποκλείονται άτομα των οποίων 

η εργασία είναι περιφερειακή στην επιθυμητή εργασία που πρέπει να τεθεί εις πέρας.

Γ) Πρόωρη συμμετοχή όλων των εσωτερικών εργαζομένων της εταιρίας.

Ο χρόνος ανάπτυξης προϊόντος μπορεί να μειωθεί, όπως αναφέρθηκε, με τη 

χρησιμοποίηση ομάδων διαλειτουργικών . Η συμμετοχή από την αρχή της διαδικασίας 

όλων των λειτουργιών και όλων των εργαζομένων είναι μια προσέγγιση που διευθετεί 

εργαζομένους και διαδικασίες. Η πρόωρη συμμετοχή διευκολύνει την αναγνώριση και 

επίλυση προβλημάτων που διαφορετικά θα οδηγούσαν σε αύξηση του κόστους 

ανάπτυξης προϊόντος και παραγωγής, θα λειτουργούσαν σε βάρος της ποιότητας και θα 

καθυστερούσαν τη σύσταση του προϊόντος. Τα παραπάνω, επομένως, έχουν ως 

αποτέλεσμα τη συμπίεση του χρόνου ανάπτυξης. Παράδειγμα το τμήμα παραγωγής δεν 

μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα αν δεν συνεργαστεί με το τμήμα σχεδιασμού 

που θα σχεδιάσει τα προϊόντα αυτά. Συγκεκριμένα με τη συμμετοχή εργαζομένων από το 

τμήμα μάρκετινγκ, αποφεύγονται οι περιπτώσεις σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντος 

με χαρακτηριστικά που οι πελάτες δεν επιθυμούν. Με τη συμμετοχή ατόμων από το 

τμήμα σχεδιασμού και παραγωγής, αποφεύγεται η σχεδίαση προϊόντων που η συμμετοχή 

αδυνατεί να παράγει ή η παραγωγή προϊόντος που δεν συμφωνεί με τις προσδοκίες των 

σχεδιαστών. Με τη συνεργασία επιλύονται τα προβλήματα αυτά πριν δημιουργηθούν, τα
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οποία αν παρουσιάζονταν θα οδηγούσαν σε επιδιορθώσεις, σταμάτημα της διαδικασίας, 

καθυστερήσεις, αυξημένα κόστη, μη εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά έγκαιρα και 

άλλα.

Δ) Συνεργασία και συμμετοχή των προμηθευτών

Ένα σημαντικό και αναπτυσσόμενο ποσοστό (περίπου 80% σε μερικές εταιρίες σήμερα) 

της αξίας ενός προϊόντος είναι η διαδικασία επιλογής προμηθευτή και ότι σχετίζεται 

γενικά με την αγορά των υλικών. Συνεπώς η ανάγκη για συμμετοχή των προμηθευτών 

στη διαδικασία - προσπάθεια μιας εταιρίας να ανταγωνιστεί με βάση το χρόνο είναι 

εμφανής.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμετέχουν στην παραπάνω προσπάθεια όσο το δυνατόν 

νωρίτερα. Με τη βοήθεια τους, συχνά γίνεται εφικτό, η ανακάλυψη των νέων 

τεχνολογιών όσον αφορά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο σχεδίασμά του 

προϊόντος, όπως επίσης και οι νέες πηγές απόκτησής τους. Ιδιαίτερα είναι απαραίτητη η 

βοήθειά τους, όταν το νέο προϊόν σχετίζεται με τεχνολογίες που η εταιρία δεν είναι 

ειδική. Καθώς οι τεχνολογίες ανάπτυξης των προϊόντων γίνονται όλο και πιο 

πολύπλοκες και πολυλειτουργικές, γίνεται εμφανές ότι ακόμη και μια μεγάλη εταιρία 

χρειάζεται να διαθέτει χρόνο για την ανακάλυψη και κατανόησή τους. Σε ένα πρόγραμμα 

γρήγορης ανάπτυξης προϊόντος δεν υπάρχει χρόνος για την ομάδα εργασίας να 

ενημερωθεί γρήγορα και σωστά για τις νέες τεχνολογίες. Ο καλύτερος τρόπος για την 

απόκτηση της γνώσης αυτής γρήγορα και σωστά είναι η συνεργασία με τους 

εξωτερικούς προμηθευτές.

Ακόμη κι αν η εταιρία έχει τη γνώση που χρειάζεται αποτελεί πλεονέκτημα γι’ αυτήν να 

συμπεριλάβει τους προμηθευτές στις διαλειτουργικές ομάδες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι 

η ανάπτυξη γραμμών επικοινωνίας με τους προμηθευτές, γιατί με τον τρόπο αυτό 

αισθάνονται ότι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του προϊόντος και ότι αποτελούν μέρος 

της εκτέλεσης του νέου προγράμματος, κατανοώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση που 

θα προκαλέσουν θα έχει επίπτωση στη επιτυχία του προϊόντος.
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Σε περιπτώσεις λιγότερο απαιτητικών συνθηκών για γρήγορη ανάπτυξη, ο προμηθευτής 

ή οι προμηθευτές που συνεργάζονται με την εταιρία μπορούν να επισκέπτονται μόνο 

κάποιες μέρες του μήνα τη διαλειτουργική ομάδα εργασίας που εργάζεται για τη 

συμπίεση του χρόνου ανάπτυξης του προϊόντος.

Ε) Χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα σε ένα πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου η 

γρήγορη και άμεση πρόσβαση στην ακριβή πληροφορία αποτελεί ένα κρίσιμο 

παράγοντα. Η ικανότητα πρόσβασης και απόκτησης πληροφορίας είναι κρίσιμη για τις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμπιέσουν το χρόνο, έτσι ώστε να ικανοποιούν 

καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους. Για να συμπιέσουν το χρόνο ανάπτυξης 

προϊόντος χρησιμοποιώντας διαλειτουργικές ομάδες, οι εργαζόμενοι πρέπει να 

μοιράζονται μεταξύ τους την πληροφορία που χρειάζονται και να μαθαίνουν για άλλες 

λειτουργίες που θα τους βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου τους, όπως επίσης και να 

κατανοούν τα προβλήματα που δημιουργούνται, νωρίτερα από τους ανταγωνιστές τους. 

Τα πληροφοριακά συστήματα, συνήθως με βάση τον Η/Υ, υποστηρίζουν την 

προσπάθεια συμπίεσης του χρόνου.

Η νέα τεχνολογία καθιστά δυνατή τη συνεργασία εργαζομένων σε διαφορετικές 

τοποθεσίες -των οποίων δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους στο ίδιο μέρος- να έχουν 

συχνή επικοινωνία μεταξύ τους. Τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας, οι μηχανές fax, οι 

αυτόματοι τηλεφωνητές, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιτρέπουν τη γρήγορη 

επικοινωνία και την αποστολή ιδεών όπως κείμενα, γραφήματα και σχεδιαγράμματα σε 

εργαζομένους σε διάφορες τοποθεσίες. Η τηλεδιάσκεψη επιτρέπει ομάδες σε διάφορες 

περιοχές να ανταλλάσσουν ιδέες, να συζητούν προβλήματα και να καταλήγουν σε κοινή 

λύση. Η συνδιάσκεψη με video επιτρέπει σε ομάδες να επικοινωνούν πρόσωπο με 

πρόσωπο, έτσι ώστε δύσκολα θέματα μπορούν να εκλείψουν. Όταν μάλιστα οι 

δυνατότητες της τηλεπικοινωνίας, των fax, των conference calls, video conference 

συνδυάζονται, πολλά πλεονεκτήματα μπορούν να επιτευχθούν για τη συνεργασία των 

μελών μιας ομάδας τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Συνήθως αυτό 

συμβαίνει στο διεθνές περιβάλλον και σε πολυεθνικές εταιρίες των οποίων οι θυγατρικές 

βρίσκονται σε διάφορες περιοχές και χώρες ή σε εταιρίες που συνεργάζονται μεταξύ
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τους και βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Επίσης, νέες τεχνολογίες όπως bar- 

coding, Electronic Data Interchange (EDI) οδηγούν στη βελτίωση της ροής της 

πληροφορίας και των δεδομένων που πρέπει να μοιράζονται οι εργαζόμενοι για τη 

γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς.

4.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Οι πολιτικές στις οποίες στηρίζεται η παραγωγή που βασίζεται στο χρόνο και οι 

πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των διαδικασιών της, 

διαφέρουν από αυτές της παραδοσιακής παραγωγικής διαδικασίας, σε τρία κύρια 

σημεία:

• στο μέγεθος των παρτίδων παραγωγής και στον αντίστοιχο χρόνο ροής της 

παραγωγικής διαδικασίας,

• στην οργάνωση της χωροταξικής διάταξης,

• στην πολυπλοκότητα του σχεδιασμού των διαδικασιών προγραμματισμού και ελέγχου 

της παραγωγής.

Αναλυτικά, τα εργοστάσια που λειτουργούν με το παραδοσιακό σύστημα, τείνουν στην 

αύξηση της ροής της παραγωγής τους, αυξάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τα 

μεγέθη των παρτίδων, έτσι ώστε να μεγαλώνει ο χρόνος λειτουργίας του συστήματος με 

σταθερές τις τεχνολογικές παραμέτρους και τις ρυθμίσεις των μηχανημάτων. Ο λόγος 

είναι ότι με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι συχνές ρυθμίσεις (set ups) των στοιχείων 

της παραγωγής, οι οποίες με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους ρύθμισης, είναι πολύ 

χρονοβόρες και εμπεριέχουν μεγάλη πιθανότητα σφάλματος. Στο σύγχρονο σύστημα 

που αναπτύχθηκε αρχικά στις ιαπωνικές επιχειρήσεις, ο στόχος είναι παρτίδες ίσες με τη 

μονάδα, κάτι που σημαίνει ευελιξία και προσαρμοστικότητα, αλλά παράλληλα και 

ελαχιστοποίηση του χρόνου ρύθμισης και της πιθανότητας σφάλματος. Η επίτευξη του 

προηγούμενου στόχου, επιτρέπει σε μια επιχείρηση συχνότερη παραγωγή του πλήρους 

μίγματος των προϊόντων της και γρηγορότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

Στην περίπτωση του χωροταξικού σχεδιασμού του συστήματος παραγωγής, η 

παραδοσιακή λειτουργία βασίζεται στις διαδικασίες παραγωγής. Η τοποθέτηση των
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μηχανημάτων και όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων γίνεται κατά λειτουργίες, 

δηλαδή, κατά ομάδες μηχανημάτων που εκτελούν τις ίδιες διαδικασίες παραγωγής. Έτσι 

μηχανήματα που παράγουν παρόμοια κομμάτια ομαδοποιούνται μαζί. Για παράδειγμα, 

σε ένα εργοστάσιο παραγωγής επίπλων με παραδοσιακή λειτουργία, τα μηχανήματα 

χωρίζονται σε αυτά που διαμορφώνουν την πρώτη ύλη (ξύλινες πλάκες) στις επιθυμητές 

διαστάσεις και σχήματα, σε αυτά που δημιουργούν τις οπές για τη συναρμολόγηση, σε 

αυτά που τοποθετούν τις συγκολλητικές ουσίες και τέλος σε αυτά που κάνουν τη 

συναρμολόγηση. Με την οργάνωση αυτή είναι φανερό ότι τα τεμάχια-τμήματα που 

πρόκειται να υποστούν επεξεργασία κινούνται διαδοχικά από το ένα τμήμα του 

εργοστασίου στο άλλο, ανάλογα με το ποια ομάδα παραγωγικών διαδικασιών έχει σειρά 

να εκτελεστεί. Είναι φανερό ότι η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και δεν προσθέτει 

αξία στα διακινούμενα υλικά. Εκτός από τη μεταφορά υπάρχουν και άλλες διαδικασίες 

όπως η αναμονή, ο έλεγχος, η ταξινόμηση και η αποθήκευση που δεν ανήκουν στην 

κατηγορία αυτών που δίνουν προστιθέμενη αξία. Αυτό βέβαια σε καμμιά περίπτωση δεν 

σημαίνει ότι οι παραπάνω διαδικασίες δεν έχουν σημαντική συμβολή στην παραγωγή ή 

ότι η παραγωγή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τους ελέγχους ποιότητας, την 

ταξινόμηση και την αποθήκευση. Η αναφορά στην κατηγορία αυτών των διαδικασιών 

γίνεται για να τονιστεί ότι ο επανασχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας του συστήματος 

παραγωγής με βάση τη φιλοσοφία της άριστης αξιοποίησης του χρόνου, δίνει βαρύτητα 

σε τέτοιου είδους διαδικασίες, γιατί σε αυτές συνήθως καταναλώνεται περιττός χρόνος 

και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων. Τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής που 

χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται με βάση το χρόνο έχουν κυτταρική 

χωροταξική διάταξη που είναι οργανωμένη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

προϊόντος. Στην οργάνωση αυτού του είδους τα μηχανήματα και οι υπόλοιπες 

παραγωγικές εγκαταστάσεις είναι τοποθετημένες στο χώρο έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις 

διαδοχικές ανάγκες επεξεργασίας των διαφόρων τύπων προϊόντος που παράγει η 

επιχείρηση. Η διάταξη αυτή πλεονεκτεί σε σχέση με την παραδοσιακή καθώς:

• ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις και οι ανάγκες χειρισμού των υλικών, των 

ημιέτοιμων και των τελικών προϊόντων,

• μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αναμονής,

• αποφεύγονται οι άσκοπες κινήσεις από τους εργαζόμενους,
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• υποστηρίζεται η γρήγορη μετακίνηση των τμημάτων και η ομαλοποίηση της ροής 

παραγωγής,

• επιτυγχάνεται η καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των εργαζομένων και κατά συνέπεια η 

ταχύτερη ανίχνευση, αναγνώριση και επίλυση των εμφανιζόμενων προβλημάτων.

Σε σχέση με το παράδειγμα του εργοστασίου παραγωγής επίπλων που αναφέρθηκε 

παραπάνω, η νέα τεχνολογική διάταξη θα είναι τέτοια ώστε αυτό να χωρίζεται σε 

τμήματα που θα παράγουν τους διάφορους τύπους επίπλων, δηλαδή, θα υπάρχει ειδική 

“ευέλικτη” διάταξη των μηχανημάτων, που θα εξυπηρετεί στα διάφορα τμήματά της τις 

ανάγκες παραγωγής παρόμοιων ή συγγενών τύπων επίπλων. Έτσι σε ένα τμήμα θα 

παράγονται τα τραπέζια, σε άλλο οι βιβλιοθήκες και οι ντουλάπες, σε ένα τρίτο οι 

καρέκλες κ.ο.κ.

Τέλος, στην περίπτωση της πολυπλοκότητας του σχεδιασμού των διαδικασιών 

προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής, η έλλειψη ευελιξίας και η μεγάλη 

συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε σχέση με τον προγραμματισμό και έλεγχο της 

παραγωγής, είναι το κύριο χαρακτηριστικό λειτουργίας των παραδοσιακών 

εργοστασίων. Στο σύνολο αυτών των μονάδων η κύρια ευθύνη για τον προγραμματισμό 

είναι στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια, με κύριο αποτέλεσμα τη χαμηλή αποδοτικότητα 

(efficiency) που σημαίνει το να κάνει κανείς τις σωστές κινήσεις και επιλογές και 

αποτελεσματικότητα (effectiveness) που σημαίνει το να εκτελεί κάποιος σωστά τις 

κινήσεις και τις επιλογές του. Αυτό οφείλεται στο ότι απαιτούνται τις περισσότερες 

φορές πολύπλοκες, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες για τη λήψη 

αποφάσεων, ακόμη και σε σχέση με θέματα ρουτίνας, όπως η μηνιαία προμήθεια 

πρώτων υλών, οι αλλαγές των παραμέτρων παραγωγής, η διαχείριση των προϊόντων που 

δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές και οι παραγγελίες ανταλλακτικών. Το θετικό 

στοιχείο που υπάρχει είναι ότι με τις συγκεκριμένες διαδικασίες ασχολούνται άτομα με 

μεγάλη εμπειρία, άριστο γνωστικό υπόβαθρο και μεγάλη πολλές φορές εξειδίκευση. Τα 

αρνητικά στοιχεία που προκύπτουν όμως είναι περισσότερα και μεγαλύτερης βαρύτητας, 

όπως:

• Τα ανώτατα στελέχη καταναλώνουν ένα πολύ μεγάλο και πολύτιμο μέρος του χρόνου 

τους με προβλήματα και αποφάσεις που ανήκουν στο επιχειρηματικό και λειτουργικό
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επίπεδο, χάνοντας την ευκαιρία να ασχοληθούν σοβαρά με τον στρατηγικό 

προγραμματισμό της επιχείρησης.

• Υπάρχει μεγάλος αριθμός αποφάσεων που συγκεντρώνονται σε λίγα άτομα με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση καθυστερήσεων τόσο στη λήψη τους όσο και στην 

εφαρμογή τους. Επίσης, εμφανίζεται προχειρότητα στην εκτίμηση των καταστάσεων 

από τα ανώτατα στελέχη και απροθυμία των κατωτέρων να εφαρμόσουν τις 

συγκεκριμένες αποφάσεις.

• Τα ανώτατα στελέχη δεν γνωρίζουν από κοντά τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους 

τμημάτων, με αποτέλεσμα να κάνουν πολλές φορές λάθος τόσο στις εκτιμήσεις τους 

σχετικά με τα αίτια των προβλημάτων, όσο και στην επιλογή των σχεδίων δράσης για 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αυτά δημιουργούν άγχος και απογοήτευση 

στους εργαζομένους με αρνητικότατες συνέπειες στο ηθικό και την απόδοσή τους.

• Η έλλειψη διάχυσης εξουσίας δημιουργεί στασιμότητα, ανασφάλεια, έλλειψη 

αυτοπεποίθησης και ελεύθερης έκφρασης ιδεών και ανταγωνισμό - εχθρότητα στο 

εσωτερικό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις και τη φιλοσοφία που αναπτύχθηκε γύρω από την 

ανταγωνιστικότητα με βάση το χρόνο, ο προγραμματισμός, ο έλεγχος και η λήψη 

αποφάσεων σε σχέση με αυτά πρέπει να διαχωρίζονται με σαφή κριτήρια σε τρία 

επίπεδα. Στο επιχειρησιακό επίπεδο, όπου υπάγονται η ανώτατη διοίκηση και τα 

ανώτατα στελέχη, στο επιχειρηματικό, όπου υπάγονται οι διευθυντές των τμημάτων και 

τα μεσαία διοικητικά στελέχη και το λειτουργικό, όπου υπάγονται τα κατώτερα στελέχη 

και οι εργοδηγοί.

Ο ορθολογικός καταμερισμός της εργασίας και η διάχυση της εξουσίας, σε σχέση με τον 

προγραμματισμό και τον έλεγχο των παραγωγικών λειτουργιών, έχει αποδειχθεί ότι 

λειτουργεί πολύ θετικά στην απόδοση των εργαζομένων και υποβοηθά την ύπαρξη 

συνεργασίας στο σύνολο της επιχείρησης. Η τελευταία παρατήρηση δεν αποτελεί 

αξίωμα, αλλά πραγματικότητα με εντυπωσιακά αποτελέσματα, που για τις ιαπωνικές 

επιχειρήσεις που τα έχουν βιώσει είναι κατά κύριο λόγο τα παρακάτω:
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• άριστη συνεργασία του προσωπικού κάθετα και οριζόντια,

• καλύτερη διακίνηση των πληροφοριών και ιδεών,

• γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων,

• μείωση των καθυστερήσεων λόγω έλλειψης υλικών ή άλλων πόρων, μείωση των 

ελαττωματικών και αναβάθμιση της μέσης εξερχόμενης ποιότητας,

• αύξηση μέχρι και 200% της παραγωγικότητας σε σχέση με της παραδοσιακή 

λειτουργία,

• ομαλοποίηση της ροής της παραγωγής.

4.3.1. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (THROUGHPUT TIME)

Throughput time είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της άφιξης των α’ υλών στο 

εργοστάσιο και της φόρτωσης-αποστολής των τελικών προϊόντων. Η μείωση του 

throughput time οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας.

Ο μύθος του λαγού και της χελώνας μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του γεγονότος 

αυτού. Η παρακάτω περιγραφή προέρχεται από μία έρευνα του καθηγητή Roger 

Schmeenner της σχολής επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Ιντιάνας των ΗΠΑ.7 Όπως 

είναι γνωστό, η χελώνα νίκησε το λαγό γιατί δε σταμάτησε ποτέ να κινείται. Κάθε βήμα 

της ήταν αργό, σταθερό, επιμελημένο και προσεγμένο. Ο λαγός από την άλλη πλευρά, 

έτρεχε γρήγορα με όλες του τις δυνάμεις αλλά σταματούσε και ξανάρχιζε πολλές φορές 

έχοντας μια τάση να αποκλίνει από το στόχο του διασκεδάζοντας και σπαταλώντας το 

χρόνο του. Όπως δείχνει ο πίνακας 4.3.1 πολλά εργοστάσια-εταιρίες λειτουργούν σαν 

“λαγοί”. Χρησιμοποιούν εξοπλισμό γρήγορο και εξελιγμένο που πολλές φορές δεν τον 

λειτουργούν σωστά, ούτε αξιοποιούν τις δυνατότητές του. Επίσης οι πρώτες ύλες σε 

αυτά τα εργοστάσια συχνά παραμένουν ως αχρησιμοποίητα ημικατεργασμένα προϊόντα.

7 πηγή: Schmenner Roger W. 1947-, “The merit of making things fast”, Sloan Management Review, Fall 

1988, pages 11-17.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΛΑΓΟΥ”

• Γρήγορος εξοπλισμός, αλλά συχνά όχι 

καλά διατηρημένος.

• Τα υλικά αποκτούν προστιθέμενη 

αξία μόνο σε ένα μικρό ποσοστό του 

χρόνου παραμονής τους στην 

παραγωγική διαδικασία.

• Ανασχεδιασμοί των μηχανημάτων 

που διαρκούν πολύ χρόνο.

• Διασπαρμένη χωροταξική διάταξη, με 

τα υλικά να κινούνται άσκοπα σε όλο 

το χώρο του εργοστασίου.

• Πολυάριθμες διακοπές στη 

διαδικασία.

• Σχέδια παραγωγής ασαφή με απότομα 

σταματήματα και ξεκινήματα.

• Πολυάριθμα ημικατεργασμένα

προϊόντα στην παραγωγική 

διαδικασία.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΧΕΛΩΝΑΣ”

• Αργός εξοπλισμός, αλλά πάντα έτοιμος 

να λειτουργήσει.

• Τα υλικά αποκτούν προστιθέμενη αξία σε 

ένα μεγάλο ποσοστό του χρόνου 

παραμονής τους στην παραγωγική 

διαδικασία.

• Γρήγοροι ανασχεδιασμοί των 

μηχανημάτων.

• Συμπαγής χωροταξική διάταξη, με τα 

υλικά να κινούνται ελάχιστα και μόνο 

από λειτουργία σε λειτουργία.

• Ελάχιστες διακοπές στη διαδικασία.

• Σχέδια παραγωγής με ομαλή λειτουργία 

χωρίς διακοπές.

• Ελάχιστα ημικατεργασμένα προϊόντα 

στην παραγωγική διαδικασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1: Η εφαρμογή του μύθου του λαγού και της χελώνας στην περιγραφή 

της παραγωγικής διαδικασίας.

Το εργοστάσιο τύπου “χελώνας” μπορεί τελικά να πραγματοποιεί τις διαδικασίες του 

γρηγορότερα, όχι γιατί ο εξοπλισμός του λειτουργεί με μεγαλύτερες ταχύτητες, αλλά 

γιατί οι πρώτες ύλες κινούνται συνέχεια αργά και σταθερά από κάθε σταθμό της 

διαδικασίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου της διαδικασίας προσθέτει αξία στο 

παραγόμενο προϊόν. Οπότε το να γίνονται τα πράγματα γρηγορότερα δε σημαίνει να 

λειτουργούν οι μηχανές γρηγορότερα ή να υπάρχει μεγάλη αυτοματοποίηση. Σημαίνει 

να σχεδιάζεται και να οργανώνεται το εργοστάσιο έτσι ώστε τα υλικά να κινούνται 

συνεχώς μέσω ενός καλοδιατηρημένου εξοπλισμού που μπορεί εύκολα να
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προσαρμόζεται και να αλλάζει από την παραγωγή του ενός προϊόντος στην παραγωγή 

ενός άλλου.

4.3.2. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

(THROUGHPUT TIME)

Η μείωση του χρόνου της παραγωγικής διαδικασίας ωθεί τη διοίκηση μιας επιχείρησης, 

στην επικέντρωση της προσοχής της σε στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν την καλύτερη 

λειτουργία και ανάπτυξη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αυτά είναι τα παρακάτω:

• Υψηλή ποιότητα

Ο throughput time προσδιορίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος των χρόνων 

διάρκειας όλων των σταδίων παραγωγής μιας αντιπροσωπευτικής παρτίδας. Οπότε 

προκειμένου να ελαττωθεί, οι διευθύνοντες δεν μπορούν να επιτρέψουν μια 

παραγγελία να παραμένει στο σταθμό επιδιόρθωσης ή να περιμένει οι ελαττωματικές 

μονάδες να αντικατασταθούν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο “νεκρός” χρόνος στη 

διαδικασία παραγωγής της παραγγελίας. Για να φτάσει ο throughput time στη 

χαμηλότερη τιμή του πρέπει να εξαλειφθεί ο νεκρός χρόνος με όλες τις μονάδες της 

παραγγελίας να γίνονται σωστά την πρώτη φορά. Ο έλεγχος των προβλημάτων πρέπει 

να είναι γρήγορος και οι λύσεις να δίνονται στην ώρα που πρέπει. Οπότε η ικανότητα 

της λύσης προβλημάτων αποκτά νέα σημασία και γίνεται αναγκαία με τη συμμετοχή 

όλων των εργαζομένων στις διαδικασίες του εργοστασίου. Επομένως, η μείωση του 

throughput time ενισχύει την πίεση για βελτίωση της ποιότητας.

• Χαμηλά αποθέματα

Τα αποθέματα είναι ίσως το κύριο αίτιο που εμποδίζει την ταχεία μετακίνηση των 

υλικών στη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής. Η μείωση του throughput time 

διεγείρει ποικίλους τρόπους για χαμηλότερα αποθέματα. Για παράδειγμα οι 

εργαζόμενοι μπορούν να παράγουν λίγο από όσα ζητούνται καθημερινά σε μικρές 

ποσότητες, ακριβώς όσες ποσότητες πουλιούνται στην αγορά, παρά να παράγουν
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μεγάλα αποθέματα που δεσμεύουν το εργοστάσιο μέχρι να παραχθεί το επόμενο 

προϊόν. Άλλοι τρόποι είναι οι παρακάτω:

S δημιουργία σχεδίων για την αποθήκευση ακατάλληλων ημικατεργασμένων προϊόντων 

και σχεδίων που διευκολύνουν την κίνηση των υλικών μεταξύ των σταθμών 

εργασίας,

^ μείωση χρόνου ανασχεδιασμού των μηχανημάτων (set up) που διευκολύνει την 

παραγωγή παρτίδων μικρού μεγέθους,

·/ σχέσεις μεταξύ των πωλητών που επικεντρώνονται στην καλή ποιότητα και στις 

αξιόπιστες παραδόσεις των προϊόντων στους πελάτες,

■S έλεγχος παραγωγής που αποτελούνται από σχετικά λιγότερα σημεία ελέγχου στο 

εργοστάσιο μικραίνοντας τα τεχνητά εμπόδια στη ροή των υλικών,

• Καθορισμός των εργασιών της διαδικασίας που προσθέτουν αξία στα κινούμενα υλικά 

Η μείωση του throughput time εφιστά την προσοχή στην εξακρίβωση των βημάτων - 

σταδίων της διαδικασίας που προσθέτουν πραγματική αξία στα υλικά και αυτών που 

δεν προσθέτουν, οδηγώντας στην εξάλειψη των περιττών βημάτων και στην 

τροποποίηση άλλων.

• Προσοχή στη συμφόρηση της παραγωγικής διαδικασίας

Η μείωση του throughput time απαιτεί τον περιορισμό της συμφόρησης (bottleneck) 

της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή του σταματήματος αυτής λόγω της 

συσσώρευσης σε ένα σταθμό εργασίας ημικατεργασμένων προϊόντων από τον 

προηγούμενα σταθμό, τα οποία δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν εγκαίρως από τη 

διαδικασία. Τα προβλήματα αυτά τα οποία είναι σχετικά με ποιότητα, συντήρηση, 

σχέδια παραγωγής, ροή εργασιών-υλικών και εκπαίδευση πρέπει να αναλυθούν και να 

λυθούν οριστικά με τη συμμετοχή καθενός εργαζομένου στο εργοστάσιο.

• Μείωση του χάους και της σύγχυσης

Οι διακυμάνσεις στο μίγμα του προϊόντος και στην ένταση παραγωγής, οι 

επισπευμένες παραγγελίες και παραδόσεις αυτών από τους πωλητές, οι αλλαγές στην 

αγορά των πρώτων υλών, η έλλειψη πρώτων υλών λειτουργούν σε βάρος της 

βελτίωσης της παραγωγικότητας. Η επικέντρωση της προσοχής όμως στη μείωση του
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throughput time βοηθάει τους διευθύνοντες να αποφύγουν τις επισπευμένες 

υποχρεωτικές ενέργειες και κατά συνέπεια το χάος και τη σύγχυση που αυτές 

δημιουργούν. Είναι καλύτερα να λειτουργεί ένα εργοστάσιο με στόχο ένα χαμηλό 

μέσο όρο του throughput time σε αντιπροσωπευτικές παραγγελίες παρά να γίνεται 

προσπάθεια να επισπευτούν με βεβιασμένες ενέργειες οι “καλύτερες” παραγγελίες.

• Μείωση των γενικών βιομηχανικών εξόδων

Σε πολλά εργοστάσια τα γενικά έξοδα είναι αυτά που αυξάνονται πιο γρήγορα. Τα 

περισσότερα από αυτά μπορούν να αποδοθούν στις πολυάριθμες συναλλαγές της 

εταιρίας που σχετίζονται με τα υλικά, όπως η αγορά και παραλαβή τους, η 

επιθεώρηση, το σχέδιο παραγωγής, ο έλεγχος των αποθεμάτων, η αποθήκευση των 

υλικών, ο έλεγχος της παραγωγής και σε όλες τις λογιστικές πράξεις που αυτά 

επιφέρουν.

Αν όλες οι παραπάνω συναλλαγές και λογιστικές πράξεις μπορούσαν να μειωθούν, θα 

ήταν δυνατό να μειωθεί το γενικό προσωπικό που ασχολείται με αυτά. Αυτό θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τη μείωση του throughput time. Η μείωση του 

throughput time με τη γρήγορη ροή των υλικών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας επιφέρει τη χρησιμοποίηση λιγότερου ανθρώπινου και χρηματικού 

κεφαλαίου για το σχεδιασμό της μετακίνησής τους, για τη μετακίνησή τους, για τη 

διευθέτηση της θέσης τους και για την κοστολόγησή τους. Επομένως γρήγορες ροές 

κατά τη διαδικασία παραγωγής δημιουργούν απλά γρήγορα συστήματα διαχείρισης 

για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της διακίνησής τους.

• Γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς

Η γρήγορη παράδοση ακριβώς αυτού που χρειάζεται ο πελάτης είναι πάντα το πιο 

αποτελεσματικό εργαλείο πώλησης ενός προϊόντος. Η επικέντρωση της προσοχής στη 

μείωση του throughput time βοηθάει στην ευθυγράμμιση της παραγωγής και την 

παραγωγή ακριβώς των ποσοτήτων που ζητούνται από τους πελάτες, υποστηρίζοντας 

την προσπάθεια του τμήματος πωλήσεων. Γιατί έτσι το τμήμα πωλήσεων δεν πιέζεται 

να πουλήσει την ποσότητα που παράγεται άσχετα με τις ανάγκες της αγοράς, αλλά 

αντίθετα ζητάει να παραχθεί ακριβώς η ποσότητα που κρίνει ότι καλύπτει τις ανάγκες 

της αγοράς. Το προηγούμενο οδηγεί στην ομαλότερη και σωστότερη λειτουργία του,
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χωρίς πιέσεις για να “φύγει” το προϊόν που συνεχώς συσσωρεύεται από τη μεγάλη και 

άσκοπη παραγωγή του. Επίσης σε περίπτωση αλλαγής στις ανάγκες της αγοράς 

επιτρέπει στην εταιρία να είναι περισσότερο ευέλικτη να παράγει το προϊόν που θέλει 

ο πελάτης, χωρίς να έχει αποθηκευμένο άχρηστο προϊόν που οι πελάτες δε 

χρειάζονται.

• Καταλληλότερη χρησιμοποίηση των χρηματικών κεφαλαίων

Οι συνηθισμένες αφορμές για αγορά νέου εξοπλισμού επικεντρώνονται στη μείωση 

του άμεσου εργατικού κόστους, στη βελτιστοποίηση της χρησιμότητας των μηχανών 

και μερικές φορές σε ποιοτικές βελτιώσεις. Οι πρακτικές αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη 

τους την αλλαγή στο throughput time που μπορεί να επιφέρει μία νέα επένδυση. 

Χαμηλότεροι throughput time μπορούν να αυξήσουν την ευελιξία της εταιρίας και να 

πετύχουν γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πελάτη, ενώ οι αποστάσεις και τα 

αποθέματα μειώνονται και η ποιότητα βελτιώνεται. Οπότε μια χρηματική επένδυση 

που υπόσχεται τη μείωση του, είναι προτιμότερη από αυτήν που δεν υπόσχεται κάτι 

τέτοιο. Πραγματικά η ικανότητα οποιασδήποτε επένδυσης ή τεχνολογίας αξιοποιείται 

ολοκληρωτικά όταν επιταχύνει τη ροή των υλικών στη διαδικασία της εταιρίας.

4.3.3. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Συνοπτικά οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή με βάση το χρόνο είναι οι 

παρακάτω:

Α) Ανασχεδιασμός των τεχνικών αλλαγής των παραμέτρων παραγωγής (set up)

Ο χρόνος ανασχεδιασμού αποτελεί μια κύρια πηγή σπατάλης χρόνου. Δεν προσθέτει 

αξία στο προϊόν, γι’ αυτό η κατανόηση του τρόπου μείωσής του είναι ένα από τα πρώτα 

πράγματα που πρέπει να γνωρίζει η εταιρία που θα θελήσει να ανταγωνιστεί με βάση το 

χρόνο.

Τα στάδια της διαδικασίας ελάττωσης του χρόνου ανασχεδιασμού είναι παρόμοια μα 

αυτά μιας επιστημονικής έρευνας: σχέδιο δράσης, παρατήρηση, ανάλυση και έπειτα 

δράση.
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Στο στάδιο σχεδιασμού, η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τον ανασχεδιασμό, 

δημιουργείται και οι στόχοι της συγκεκριμενοποιούνται. Ο στόχος πρέπει να είναι η 

επιτυχία του ελάχιστου χρόνου ανασχεδιασμού, που επιτυγχάνεται με τη μετατροπή των 

τεχνικών αλλαγής των παραμέτρων παραγωγής. Δεν μπορεί να είναι η μείωση του 

κόστους ή η οικονομία εργατικού δυναμικού γιατί τέτοιοι στόχοι θα επηρέαζαν αρνητικά 

το σκοπό της ομάδας για συμπίεση του χρόνου. Επίσης, οι διευθύνοντες πρέπει να 

υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή και μάλιστα η υποστήριξη και έγκρισή της θα 

πρέπει να πετυχαίνεται πριν την αρχή της προσπάθειας.

Απαραίτητα μέλη της ομάδας είναι οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν τον 

ανασχεδιασμό και ο σύμβουλος τεχνικός όπως ο μηχανικός παραγωγής. Ο αρχηγός της 

ομάδας έχει κρίσιμο ρόλο και πρέπει να είναι κάποιος που καταλαβαίνει τη διαδικασία 

μείωσης του χρόνου ανασχεδιασμού και αυτός που μπορεί να διδάξει και να υποκινήσει 

τα άλλα μέλη της ομάδας.

Β) Κυτταρική παραγωγή

Είναι η χωροταξική διάταξη που επιτρέπει την ομαδική επεξεργασία και παραγωγή 

ομοειδών προϊόντων και η οποία αναλύθηκε διεξοδικά στην παράγραφο 4.3.

Γ) Προληπτική και προβλεπτική συντήρηση του εξοπλισμού.

Ένα απαραίτητο στοιχείο του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο είναι η καθημερινή και 

προγραμματισμένη, προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. Όπως σε ένα αυτοκίνητο, 

η κατάλληλη συντήρηση της μηχανής επιτρέπει την διατήρησή της σε καλή κατάσταση 

για αρκετά χρόνια. Στην περίπτωση μιας εταιρίας που θέλει να ανταγωνιστεί με βάση το 

χρόνο, η διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση, έχει ως αποτέλεσμα την καλή 

λειτουργία του χωρίς διακοπές, οι οποίες δημιουργούν χρόνο μη προστιθέμενης αξίας.

Σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο η διακοπή της παραγωγικής 

διαδικασίας καθημερινά, για παράδειγμα για τέσσερις ώρες, για την πραγματοποίηση της 

προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης. Στο χρονικό αυτό διάστημα, κάθε μηχανή 

επιθεωρείται και συντηρείται. Οι μηχανές λαδώνονται, κομμάτια αντικαθίστανται και
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ελέγχεται η ικανότητα του εξοπλισμού να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Επειδή όμως 

κάποιες βλάβες του εξοπλισμού είναι αναπόφευκτες είναι χρήσιμο να προβλέπεται η 

αποθήκευση των σημαντικών ανταλλακτικών και η ύπαρξη ετοιμότητας για καταστάσεις 

ανάγκης, με τρόπους όπως η δημιουργία μιας μικρής ομάδας συντηρητών ή η 

εκπαίδευση εργαζομένων για να κάνουν οι ίδιοι τις διάφορες επισκευές.

Δ) Παραγωγή με βάση τις αρχές της έλξης (pull production) και όχι της πίεσης ή 

ώθησης (push production).

Οι όροι της πίεσης και της έλξης χρησιμοποιούνται για την περιγραφή δύο διαφορετικών 

συστημάτων για τη διακίνηση της εργασίας κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής 

διαδικασίας. Σ’ ένα σύστημα ώθησης, μόλις η δουλειά σε κάποιο σταθμό τελειώνει, το 

αποτέλεσμα της ωθείται στον επόμενο σταθμό ή στην περίπτωση της τελευταίας 

εργασίας, συμπιέζεται στα τελικά αποθέματα. Έτσι σ’ ένα σύστημα ώθησης η εργασία 

κάθε σταθμού μόλις τελειώνει συμπιέζεται στον επόμενο σταθμό άσχετα αν αυτός είναι 

έτοιμος να αρχίσει να εργάζεται. Σαν αποτέλεσμα, η δουλειά μπορεί να στοιβάζεται 

στους σταθμούς εργασίας που βγαίνουν εκτός χρονοδιαγράμματος, για λόγους βλάβης 

του εξοπλισμού ή εντοπισμού προβλημάτων στην ποιότητα. Αντιθέτως, σ’ ένα σύστημα 

έλξης, ο έλεγχος διακίνησης της εργασίας γίνεται από την επόμενη λειτουργία. Κάθε 

σταθμός εργασίας έλκει το αποτέλεσμα του προηγούμενου σταθμού μόλις χρειαστεί. Το 

αποτέλεσμα της τελευταίας εργασίας έλκεται από τη ζήτηση του πελάτη ή του κυρίου 

χρονοδιαγράμματος. Έτσι συντονίζεται η ροή της εργασίας και αποφεύγεται η 

συσσώρευση υπερβολικών αποθεμάτων ανάμεσα στις διάφορες εργασίες, που 

αποτέλεσμα τους είναι η συμφόρηση της παραγωγικής διαδικασίας και η δημιουργία 

χρόνου μη προστιθέμενης αξίας.

Ε) Διασφάλιση της ποιότητας με βάση τη σειρά προτύπων ISO 9000

Με τη διασφάλιση της ποιότητας εξασφαλίζεται η ποιότητα της παραγωγικής 

διαδικασίας, η οποία καταγράφεται με λεπτομέρεια και μπορεί να μετριέται και να 

βελτιώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα η ίδια επιτυχία της παραγωγής ενός προϊόντος να 

είναι δυνατόν να επαναληφθεί.
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ΣΤ) Συμμετοχή των εργαζομένων στην επίλυση των προβλημάτων και στη 

βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με τη λειτουργία ομάδων.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην επίλυση των προβλημάτων είναι απαραίτητη, 

καθώς αυτοί είναι πιο κοντά στη διαδικασία παραγωγής και έχουν καλύτερη επίγνωση 

των προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν. Επίσης η συμμετοχή τους, στη βελτίωσή 

της, βοηθάει στην καλύτερη δέσμευσή τους στους στόχους της εταιρίας και στην πίστη 

τους ότι η επιτυχία της εταιρίας είναι και δική τους υπόθεση και τελικά και δικό τους 

επίτευγμα.

4.4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΣ-LOGISTICS ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ

ΧΡΟΝΟ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ηγετικές ιαπωνικές επιχειρήσεις ανακάλυψαν ότι μη 

αποδοτικές διαδικασίες πωλήσεων και διανομών μείωναν τα οφέλη του ευέλικτου 

συστήματος παραγωγής. Η Toyota που την περίοδο εκείνη ήταν χωρισμένη σε δύο 

ξεχωριστές εταιρίες την Toyota Motor Manufacturing που πραγματοποιούσε την 

παραγωγή των προϊόντων και την Toyota Motor Sales που αναλάμβανε την διανομή τους 

στην αγορά, ήταν από τις πρώτες επιχειρήσεις που διαπίστωσαν το παραπάνω πρόβλημα. 

Η Toyota Motor Manufacturing μπορούσε να παράγει ένα αυτοκίνητο σε λιγότερο από 

δύο μέρες, ενώ η Toyota Motor Sales χρειαζόταν από 15 ως 26 μέρες για να κλειστεί μια 

παραγγελία, να δοθεί η εντολή για την παραγωγή της στο εργοστάσιο παραγωγής, να 

προγραμματιστεί η παραγωγή και να παραδοθεί το αυτοκίνητο στον πελάτη. Με τον 

τρόπο αυτό η Toyota έχανε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποκτούσε από τη 

γρήγορη παραγωγή των αυτοκινήτων, λόγω των καθυστερήσεων της εταιρίας που ήταν 

υπεύθυνη για την πώληση και διανομή τους. Το γεγονός αυτό ανησύχησε τους 

μηχανικούς της εταιρίας που παρήγαγε τα αυτοκίνητα. Πρόσθετα το κόστος της 

διαδικασίας των πωλήσεων και διανομών αποτελούσε το 20% με 30% του κόστους ενός 

αυτοκινήτου που πλήρωνε ο πελάτης, περισσότερο μάλιστα από όσο στοίχιζε στην 

Toyota η παραγωγή του.
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Τελικά το 1982 η Toyota αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη συγχώνευση 

των δύο εταιριών της Toyota Manufacturing και της Toyota Motor Sales. Η Toyota 

ανακοίνωσε ότι ήθελε να γίνει μια εταιρία περισσότερο προσανατολισμένη στις ανάγκες 

της αγοράς. Στη συνέχεια προχώρησε στην υποχρεωτική συνταξιοδότηση όλων των 

στελεχών του τμήματος πωλήσεων, των οποίων οι θέσεις είτε καταργήθηκαν, είτε 

καταλήφθηκαν από στελέχη της εταιρίας παραγωγής. Τα νέα στελέχη, έπειτα από 

λεπτομερή μελέτη του τμήματος πωλήσεων και διανομών διαπίστωσαν ότι η 

σημαντικότερη πηγή καθυστερήσεων ήταν το τμήμα διαχείρισης των πληροφοριών 

(συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις παραγγελίες, ημερομηνίες παράδοσης, 

απαιτήσεις πελατών κ.λ.π.). Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη συγκέντρωση 

πληροφοριών, ανορθόδοξη διαχείρισή τους και καθυστέρηση στη μεταφορά τους στα 

αντίστοιχα σημεία και άτομα. Για συντόμευση της ροής της πληροφορίας η Toyota 

χρειαζόταν να μειώσει το μέγεθος της πληροφορίας που μεταφέρονταν. Η λύση δόθηκε 

από μία εταιρία ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που δημιούργησε 

ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, που συνέδεε τους πωλητές άμεσα με το 

εργοστάσιο παραγωγής. Η σύνδεση αυτή ξεπερνούσε αρκετά ενδιάμεσα επίπεδα της 

διαδικασίας πωλήσεων και διανομής, επιτρέποντας την ευέλικτη διαχείριση και 

επεξεργασία, κάθε φορά, μικρής ποσότητας πληροφορίας.

Από την Toyota αναμενόταν η νέα αυτή προσέγγιση να μειώσει το χρόνο του κύκλου 

πωλήσεων και διανομών στο μισό - από τέσσερις με έξι εβδομάδες σε δύο με τρεις 

βδομάδες- σε όλη την Ιαπωνία. Ιδιαίτερα στις περιοχές του Τόκυου και της Οσάκας που 

αριθμούν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Ιαπωνίας και αποτελούν επομένως τις 

μεγαλύτερες αγορές, ο στόχος ήταν η μείωση του χρόνου διανομής σε μόνο δύο μέρες. 

Το 1987 η Ιαπωνία είχε επιτύχει τη μείωση του χρόνου σε οκτώ μέρες, 

συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παραγωγής του αυτοκινήτου.

Ένα άλλο παράδειγμα εταιρίας που εφάρμοσε τον ανταγωνισμό με βάση το χρόνο στο 

τμήμα πωλήσεων και διανομών είναι μία εταιρία παροχής υπηρεσιών της Federal 

Express. Η Federal Express που ιδρύθηκε το 1973, ήταν η πρώτη εταιρία, που 

διαπίστωσε, ότι η μεταφορά πακέτων και γραμμάτων με τον παραδοσιακό τρόπο του 

ταχυδρομείου, δεν ικανοποιούσε τις νέες απαιτήσεις των πελατών για επισπευμένες 

μεταφορές στον ελάχιστο χρόνο. Η Federal Express έδωσε την απάντηση στις παραπάνω
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απαιτήσεις και αποτέλεσε την πρωτοπόρο εταιρία αερομεταφορών στις ΗΠΑ, η οποία 

εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση των 10 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Η εταιρία έχει 

αναπτύξει ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας και ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή που 

είναι ένα από τα μεγαλύτερα on-line δίκτυα στον κόσμο με περισσότερα από 80.000 

τερματικά διαφόρων τύπων. Το σύστημα είναι τόσο εκσυγχρονισμένο που μπορεί να 

μεταφέρει ένα εμπόρευμα σε όλο τον κόσμο μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που γίνεται 

η παραγγελία μέχρι την παράδοσή του. Όλο το σύστημα δουλεύει αποδοτικά και 

κερδοφόρα. Το οικονομικό έτος 1990 τα έσοδα έφταναν περίπου τα 7 δισεκατομμύρια 

δολλάρια. Οι εργαζόμενοι που φτάνουν τους 86.000, είναι υπεύθυνοι για την 

πραγματοποίηση της μεταφοράς 1.5 εκατομμυρίων εμπορευμάτων ημερησίως. Η Federal 

Express προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση στο 99% του πληθυσμού των ΗΠΑ και με την 

απόκτηση της εταιρίας Flying Tiger fleet εξυπηρετεί 303 αεροδρόμια και περισσότερες 

από 125 χώρες παγκοσμίως.

Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο η Federal Express πέτυχε, ήταν ότι πίστεψε, πως 

ο χρόνος είναι ένας επιχειρηματικός παράγοντας που μπορεί να διαχειριστεί και να 

διευθετηθεί. Και η εταιρία έκανε πρακτική αυτό που πίστευε, οδηγούμενη στην 

απόκτηση και διατήρηση ενός σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο 

ανταγωνισμός με βάση το χρόνο στην εταιρία προχώρησε περισσότερο, στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και τη διευθέτηση των παραπόνων του. Ο 

CEO της Federal Express, Fred Smith, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ομιλία του στο 

Vanderbild στο συνέδριο για τον ανταγωνισμό με βάση το χρόνο, ότι σοκαρίστηκε, όταν 

έμαθε πως για τη διευθέτηση των παραπόνων των πελατών για κατεστραμμένα και 

αργοπορημένα εμπορεύματα, χρειαζόταν κατά μέσο όρο ένας μήνας. Τότε παρόλο που 

τα παράπονα αποτελούσαν ένα πολύ μικρό ποσοστό των πακέτων που μεταφέρονταν, η 

αντίδραση του Smith ήταν απόλυτη και θετική. Ως ανταγωνιστής με βάση το χρόνο η 

Federal Express όφειλε να ανταποκρίνεται στα παράπονα των πελατών μέσα σε ένα 

εικοσιτετράωρο. Σύντομα η εταιρία ικανοποιούσε το 95% των παραπόνων των πελατών 

της μέσα σε 24 ώρες.

Επίσης όλοι οι εργαζόμενοι της Federal Express οδηγοί, φορτωτές, πιλότοι και οι 

υπόλοιποι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι ο χρόνος αποτελεί για την εταιρία τους
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το σύνθημά τους είναι ότι χωρίς το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα θα είναι “ Ακριβώς όπως οποιοσδήποτε άλλος”.

Τα στοιχεία τα οποία πρέπει να καταμετρούν και να δίνουν έμφαση οι επιχειρήσεις για 

την αποδοτική και γρήγορη διανομή και πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών τους και 

για την παράλληλη μείωση του κόστους τους είναι:

1. Το ποσοστό των κατεστραμμένων και παραποιημένων εμπορευμάτων.

2. Αρχεία και διαδικασίες συντήρησης.

3. Πιστοποιητικά για το επίπεδο των ικανοτήτων των οδηγών.

4. Αξιοπιστία του εξοπλισμού και καθαριότητα του.

5. Αρχεία για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών.

6. Χρόνος ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών.

7. Απόδοση της μεταφοράς (μέσος όρος, διασπορά).

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο στη 

διαδικασία των πωλήσεων και διανομών είναι τα παρακάτω:

1. Μικρότερο κόστος πωλήσεων και διανομών.

2. Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και λιγότερα παράπονα.

3. Λιγότερα λάθη και επιστροφές.

4. Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πωλητών.

5. Άριστες σχέσεις των πωλητών με το τμήμα παραγωγής.

6. Μικρότερη πιθανότητα για υποβάθμιση των προϊόντων κατά τις διανομές.

4.4.1. ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΏΝ-LOGISTICS ΜΕ

ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Α)Προσδιορισμός και πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

Η διαδικασία συμπλήρωσης μιας παραγγελίας μπορεί να είναι διαφορετική στις εταιρίες 

παραγωγής προϊόντων από αυτές της παροχής υπηρεσιών, από κλάδο σε κλάδο, ακόμη
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και μέσα στον ίδιο κλάδο ομοειδών εταιριών. Ένα γενικό πλαίσιο πραγματοποίησης μιας 

τέτοιας διαδικασίας δίνεται στο διάγραμμα 4.4.1. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τα 

κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας είτε η παραγγελία γίνεται σε ένα εστιατόριο, 

νοσοκομείο ή εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών. Παρόλο που υπάρχει μια λογική 

σειρά, τα βελάκια δεν δηλώνουν μία απόλυτη διαδικασία.

Διάγραμμα 4.4.1: Η διαδικασία μιας παραγγελίας

Το τμήμα πωλήσεων και διανομών-logistics που λαμβάνει την παραγγελία είναι 

υπεύθυνο για να δοθεί η εντολή για την διεκπεραίωση της με την παραγωγή και 

προσφορά του κατάλληλου προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας που χρειάζεται ο 

πελάτης και τα οποία θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ζητούνται.

Β) Γρήγορη ανταπόκριση σε όλα τα θέματα που αφορούν τον πελάτη.

Στόχος του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο είναι η γρήγορη ανταπόκριση σε όλα τα 

θέματα που αφορούν τον πελάτη. Η συμπίεση του χρόνου οδηγεί στην ικανοποίησή του 

και στην πίστη του στη συγκεκριμένη εταιρία για την μελλοντική εξυπηρέτησή του. Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους 

πελάτες τους για να αμβλύνουν το χάσμα που υπάρχει μεταξύ αυτού που θέλει ο πελάτης 

και αυτού που μπορούν να του προσφέρουν. Σ’ αυτό τους βοηθάει η χρήση των νέων 

τεχνολογιών, όπως αναλύεται παρακάτω.

Γ) Χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής για άμεση επαφή με τους πωλητές και 

το τμήμα παραγωγής.

Όπως αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου μη προστιθέμενης αξίας η χρήση του 

ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφορίας, καθώς επίσης και όλες οι νέες
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τεχνολογίες που αναφέρθηκαν στις αρχές παραγωγής βοηθούν στην καλύτερη 

επικοινωνία των πωλητών με την εταιρία και ιδιαίτερα του τμήματος παραγωγής που θα 

αναλάβει την παραγωγή του κατάλληλου προϊόντος. Έτσι επιτυγχάνεται η γρήγορη και 

σωστή ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

Δ) Μείωση μεγέθους παραγγελιών που μεταφέρονται.

Μικρότερα φορτία που μεταφέρονται συχνότερα, έχουν ως αποτέλεσμα τη γρηγορότερη 

μεταφορά των παραγγελιών στους πελάτες, καθώς τα προϊόντα που παραγγέλονται δεν 

χρειάζεται να περιμένουν στις αποθήκες του εργοστασίου μέχρι να γεμίσει το φορτηγό 

που θα τα μεταφέρει.

Ε) Δημιουργία πρόσθετων μικρότερων κέντρων διακίνησης των προϊόντων.

Ένας μεγάλος αριθμός μικρότερων κέντρων διακίνησης είναι προτιμότερος σε μια 

στρατηγική ανταγωνισμού με βάση το χρόνο από ότι ένας μικρός αριθμός μεγαλύτερων. 

Η λύση αυτή μπορεί να προμηθεύει γρήγορα, φορτία στους πελάτες ιδιαίτερα όταν τα 

κέντρα διακίνησης βρίσκονται κοντά στους πελάτες.

4.5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η καινοτομία είναι το “κλειδί” για τη μακροχρόνια διαβίωση όλων των επιχειρήσεων. Η 

εταιρία Ford Motor Company βελτίωσε τις μελλοντικές της προοπτικές στη δεκαετία του 

1980 με τέσσερα επιτυχημένα νέα και διαφορετικά προϊόντα: το Taurus, το Lincoln, το 

Thunderbird και το Probe. Ακόμη και η Ιαπωνία παρουσιάστηκε απροετοίμαστη να 

απαντήσει στο αεροδυναμικό σχέδιο που χαρακτήριζε αυτά τα νέα αυτοκίνητα.

Καινοτομία σημαίνει κάτι περισσότερο από καινούργια προϊόντα. Σημαίνει, ακόμη, νέοι 

τρόποι εξυπηρέτησης των πελατών, όπως επίσης και νέοι τρόποι να εκτελεί μια 

επιχείρηση τις εργασίες της. Η Federal Express, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.4 

μετέτρεψε την ολονύχτια μεταφορά και παράδοση των γραμμάτων και πακέτων σε μία 

εταιρία παροχής υπηρεσιών με έσοδα δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Καινοτομίες οπότε, 

μπορεί να πραγματοποιεί τόσο μια κατασκευαστική εταιρία όπως η Ford, όσο και μια
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εταιρία παροχής υπηρεσιών, όπως η Federal Express. Οι καινοτομίες σε όλο το φάσμα 

των εργασιών μιας επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε δραματική βελτίωση της 

ανταγωνιστικής της θέσης αυξάνοντας τους πελάτες της και υποχρεώνοντας τους 

ανταγωνιστές σε αμυντική στάση.

Παρά το ότι όμως η ευκαιρία για καινοτομία είναι η δημιουργία νέων ιδεών σε προϊόντα, 

ο χρόνος είναι ο πυρήνας της επιτυχίας της. Φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει καινοτομία 

χωρίς νέες ιδέες. Αλλά η χρονική εκτέλεση μιας καινοτομίας είναι της ίδιας 

σπουδαιότητας όσο οι νέες ιδέες. Η διαδικασία παρουσίασης μιας καινοτομίας στην 

αγορά είναι πολύπλοκη. Μια καινοτομία πρέπει συχνά να αντιμετωπίσει χιλιάδες 

εχθρούς - τόσο μέσα όσο και έξω από την επιχείρηση - για να γίνει πραγματικότητα. 

Ακόμη και μετά την παρουσίασή της στην αγορά η πορεία της απόδοσή της εξακολουθεί 

να είναι κρίσιμη. Η πρώτη εταιρία που κινείται με την ισχυρότερη καινοτομία συχνά 

απολαμβάνει τα μεγαλύτερα κέρδη. Αλλά για να συνεχίσει να διατηρεί το ανταγωνιστικό 

της πλεονέκτημα, πρέπει να υπερισχύσει ξανά με τη δεύτερη καινοτομία της, την τρίτη 

κ.ο.κ.

4.5.1. ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η ιαπωνική βιομηχανία έχει και στον τομέα αυτό κατορθώσει να είναι πρωτοπόρος, 

κερδίζοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι της δυτικής βιομηχανίας. Μερικά 

χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω8:

• Στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών ειδών οι ιαπωνικές επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύσσουν βελτιωμένα μοντέλα στο 1/3 του χρόνου σε σύγκριση με 

τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της Αμερικής. Συγκεκριμένα για μια τηλεοπτική 

συσκευή, μια ιαπωνική εταιρία χρησιμοποιεί ουσιαστικά 30% λιγότερα εξαρτήματα 

από μιαν ευρωπαϊκή ή αμερικανική εταιρία κι αυτοματοποιεί το 80% της παραγωγής 

της. επίσης, χρειάζονται 1,9 ανθρωποώρες για την παραγωγή μιας συσκευής στην

8 πηγή: Stalk George Jr., “Time the next source of competitive advantage”, Harvard Business Review, 
July/Aug. 1988, pages 41-51.
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Ιαπωνία όταν απαιτούνται 3,9 ώρες στην πρώην Δ. Γερμανία και 6,1 ώρες στη 

Βρετανία.

• Στη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών καλουπιών, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις 

μπορούν να αναπτύσσουν νέα καλούπια στο 1/3 του χρόνου που χρειάζονται οι 

ανταγωνιστές της Αμερικής και στο 1/3 του κόστους.

• Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να αναπτύσσουν νέα προϊόντα στο 

μισό χρόνο και με το μισό προσωπικό συγκριτικά τόσο με τους γερμανούς όσο και με 

τους αμερικανούς ανταγωνιστές τους.

Σε ένα συνέδριο που οργανώθηκε το 1985 από το “ Harvard Business School” 9 τρία

στελέχη του Πανεπιστημίου Χιτοτσουμπάσι της Ιαπωνίας μίλησαν για τις τεχνικές που

χρησιμοποιούν οι ιάπωνες σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών. Μεταξύ αυτών

επισημάνθηκαν τα παρακάτω:

=> Τα ανώτατα στελέχη μιας εταιρίας θέτουν στρατηγικούς στόχους και κίνητρα, 

επιβραβεύοντας μάλιστα κάθε καινοτομία, που θα αναπτυχθεί και μάλιστα με χαμηλό 

κόστος.

=> Στα πλαίσια της εταιρίας οργανώνονται διαλειτουργικές ομάδες στελεχών, καλά 

επιλεγμένες, με βάση τις τεχνικές και διαχειριστικές τους ικανότητες.

=> Η ομάδα εκτέλεσης ή προγραμματισμού, υποστηρίζεται από το ανώτατο στέλεχος, το 

οποίο όμως προσφέρει παράλληλα απόλυτη ελευθερία στους εκτελεστές για τους 

αναπτυξιακούς τους στόχους.

=> Οι ομάδες προγραμματίζουν προσεκτικά την ανάπτυξη ενός προϊόντος, προκειμένου 

να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανές ζημιές που μπορεί να καθυστερήσουν το έργο.

9 πηγή: “Οι Ιάπωνες και η καινοτομία”, Οργάνωση και οικονομία, Αριθ. 28, Ιούνιος 1987.
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=> Οι γνώσεις μεταφέρονται από τα άτομα της ομάδας στα υπόλοιπα της εταιρίας, έτσι 

ώστε να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση της εταιρίας για την αναπαραγωγή ενός 

έργου.

=> Οι μηχανικοί παραγωγής συμμετέχουν από νωρίς στη διαδικασία ανάπτυξης, ώστε να 

ξέρουν το κόστος και τις δυνατότητες κατασκευής και χρήσης της καινοτομίας.

=> Οι ιαπωνικές εταιρίες, τέλος, αναπτύσσουν τις σχέσεις τους με δίκτυα έξω από την 

εταιρία, καθώς και με άλλες εταιρίες κι ερευνητικούς οργανισμούς, προκειμένου να 

επισπευσθεί η ανάπτυξη του νέου προϊόντος. Συχνά μάλιστα, η ανταλλαγή 

ενημέρωσης είναι καθημερινή.

Ένας από τους ιαπωνικούς βιομηχανικούς κλάδους που έχει να επιδείξει σημαντικά 

επιτεύγματα στην εφαρμογή της ανταγωνιστικότητας με βάση το χρόνο, είναι αυτός των 

οικιακών κλιματιστικών (room air-conditioners). Στον συγκεκριμένο κλάδο, 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρία Mitsubishi Electric.10 Η εταιρία πριν την 

υιοθέτηση των αρχών του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο είχε πετύχει σε διάστημα 

μιας δεκαετίας (1970-1979) μικρές μόνο βελτιώσεις των προϊόντων της (βελτιώσεις του 

μεταλλικού περιβλήματος και της απόδοσης) και μικρή βελτίωση του κόστους 

παραγωγής. Μετά το 1979 η εταιρία άρχισε το σχεδίασμά και της σταδιακή εφαρμογή 

της νέας φιλοσοφίας σε συνδυασμό με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

(Δ.Ο.Π.) που ήδη εφάρμοζε με επιτυχία για αρκετά χρόνια. Η αναδιοργάνωση 

περιλάμβανε κατά κύριο λόγο την πλήρη εφαρμογή των διαλειτουργικών ομάδων, τη 

χρήση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών και εκτεταμένη εκπαίδευση 

του προσωπικού τόσο σε τεχνικά, όσο και σε θέματα που αφορούσαν την οργάνωση της 

εργασίας για την άριστη αξιοποίηση του χρόνου. Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα και η 

πρώτη βελτίωση ήρθε το 1980. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε και παράχθηκε κλιματιστικό 

με ολοκληρωμένο ειδικό κύκλωμα για τον αυτόματο και αποτελεσματικό έλεγχο του 

κύκλου του κλιματισμού. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι βελτιώσεις ήταν 

αλλεπάλληλες. Συγκεκριμένα:

10 πηγή: Stalk George Jr., “Time the next source of competitive advantage”, Harvard Business 
Review, July/Aug. 1988, pages 41-51.
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♦ 1981: αντικατάσταση του ολοκληρωμένου κυκλώματος με ηλεκτρονικό

μικροεπεξεργαστή,

♦ 1982: ανάπτυξη ειδικού κινητήρα για τη συμπίεση του αέρα για αύξηση της 

αποδοτικότητας και μείωση της κατανάλωσης ρεύματος,

♦ 1983: προσθήκη αισθητήρων μέτρησης της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας 

του περιβάλλοντος χώρου με ηλεκτρονικό έλεγχο και αυτόματη προσαρμογή,

♦ 1984: ανάπτυξη και προσθήκη ειδικού αναστροφέα για αυτόματα έλεγχο της 

λειτουργίας και εξοικονόμηση ενέργειας,

♦ 1985: επανασχεδιασμός του συστήματος παραγωγής για βελτίωση της

αποδοτικότητας και αύξηση της ταχύτητας ενοποίησης (integration) των καινοτομιών 

- βελτιώσεων.

Η εταιρία Mitsubishi Electric, επομένως, κατάφερε με τη χρησιμοποίηση του 

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο να επιφέρει και να παρουσιάσει πρώτη στην αγορά 

σημαντικές καινοτομίες στα προϊόντα της πριν τους ανταγωνιστές της από τη Δύση, οι 

οποίοι μόλις το 1985 άρχιζαν την έρευνα για την ενσωμάτωση στα κλιματιστικά τους 

του ολοκληρωμένου κυκλώματος που η εταιρία είχε ήδη εισαγάγει το 1981. Αποτέλεσμα 

των παραπάνω ήταν η σημερινή πρωτοπορία της επιχείρησης.

4.5.2. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ

Οι εταιρίες επιθυμούν να γίνουν γρήγοροι καινοτόμοι, δηλαδή να αναπτύσσουν 

καινοτομίες, συμπιέζοντας το χρόνο ανάπτυξης των νέων προϊόντων σύμφωνα με τις 

αρχές του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο, λόγω των μεγάλων πλεονεκτημάτων που 

αποκομίζουν από αυτή τους την επιτυχία. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τόσο εσωτερικά 

όσο και εξωτερικά.

Τα εσωτερικά πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω:
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• Αποτελέσματα της πιο σύγχρονης τεχνολογίας που πιθανόν έχει χρησιμοποιηθεί για 

την ανάπτυξη της καινοτομίας, διαφαίνονται γρηγορότερα λόγω της γρήγορης 

εισαγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά.

• Συντομότερη πραγματοποίηση μείωσης του κόστους παραγωγής καθώς τα νέα 

προϊόντα με τα πιο αποτελεσματικά σχέδια αντικαθιστούν τα παλιότερα με τα 

λιγότερο αποτελεσματικά σχέδια.

• Δραματική βελτίωση της ποιότητας.

• Χαμηλότερα κόστη ανάπτυξης προϊόντος γιατί τα προγράμματα ολοκληρώνονται 

γρηγορότερα με λιγότερα χρήματα να σπαταλούνται σε επανεργασίες, σε 

επαναλαμβανόμενους ελέγχους, κ.ο.κ.

• Βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον καθώς οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους 

ενεργά στην ανάπτυξη των νέων προϊόντων, ταυτίζονται περισσότερο με τους 

στόχους της ομάδας εργασίας τους, απολαμβάνοντας έτσι την εμπειρία της 

συμμετοχής στην δημιουργία μιας νέας καινοτομίας.

• Ενισχύεται η αίσθηση της εταιρίας ότι ελέγχει το μέλλον της, καθώς με τους 

σύντομους χρόνους ανάπτυξης μπορούν να προβλεφθούν καλύτερα και γρηγορότερα 

οι ανάγκες των πελατών.

Τα εξωτερικά πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω:

• Κατάληψη στην αγορά της θέσης του πρωτοπόρου και ηγέτη στη συγκεκριμένη 

καινοτομία.

• Πραγματοποίηση μεγαλύτερων κερδών με τη χρέωση υψηλής τιμής στο νέο προϊόν ή 

στη νέα υπηρεσία κατά την προσφορά τους για πρώτη φορά στην αγορά, καθώς 

πρόκειται για κάτι καινούργιο που οι πελάτες βρίσκουν περισσότερο επιθυμητό.
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• Θεώρηση της εταιρίας από τους πελάτες ως καινοτόμου αξιόπιστου που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

• Ικανότητα κατάληψης των πιο ελκυστικών καναλιών διανομής που θα μπορεί να 

μονοπωλήσει με την παρουσίαση συνεχών διαφοροποιήσεων - καινοτομιών του 

προϊόντος της, πριν από τους ανταγωνιστές της.

• Ικανότητα να θέτει τους κανόνες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η αγορά του νέας 

καινοτομίας που παρουσίασε.

• Βελτίωση του μεριδίου αγοράς της.

Αντίθετα με το γρήγορο καινοτόμο οι εταιρίες που αργούν να παράγουν το προϊόν ή να 

προσφέρουν την υπηρεσία που δημιούργησε η καινοτόμος εταιρία, βρίσκονται κάτω από 

υψηλή πίεση να εισάγουν στην αγορά ένα πετυχημένο προϊόν ή υπηρεσία. Είναι 

υποχρεωμένες να ρισκάρουν, ενώ οι καινοτόμος επιχείρηση είναι λιγότερο επιρρεπής 

στο ρίσκο, καθώς έπειτα από την επιτυχία της έχει τη χρηματική και χρονική άνεση να 

δοκιμάσει νέες τεχνολογίες και ιδέες.

4.6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ

ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Για την επιτυχία του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο χρειάζεται η συνεργασία όλων των 

εργαζομένων μιας επιχείρησης. Οι τεχνικές που μπορούν να μειώσουν το χρόνο που 

πραγματοποιεί μια επιχείρηση τις εργασίες της και να την καταστήσουν πιο ευέλικτη και 

υπεύθυνη απέναντι στις ανάγκες των πελατών, απαιτείται να εφαρμόζονται από όλους 

τους εργαζόμενους για τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εργασία 

τους, για να εκτελούν τα σωστά πράγματα με το σωστό τρόπο και για να εργάζονται 

ομαδικά. Οι εργαζόμενοι πρέπει να θέλουν να εργάζονται με αυτό τον τρόπο. Η 

δέσμευσή τους στα παραπάνω είναι απαραίτητη για να πετύχει η επιχείρηση να 

ανταγωνιστεί με βάση το χρόνο.
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Καθώς οι εργαζόμενοι σε όλη την επιχείρηση χρειάζεται να συνεργάζονται πλήρως, η 

ανώτατη διοίκηση δεν μπορεί να περιμένει αυτό να συμβεί εκτός και αν οι εργαζόμενοι 

γνωρίζουν ότι η ανώτατη διοίκηση εργάζεται με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζονται να βλέπουν 

ότι η ανώτατη διοίκηση χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία και τεχνικές στις εργασίες της. 

Πρόσθετα, όλη η ανώτατη διοίκηση πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για τους υπόλοιπους 

της εταιρίας. Γιατί ο ενθουσιασμός των εργαζομένων μειώνεται και απογοητεύονται 

όταν παρατηρούν ότι η ανώτατη διοίκηση άλλα υποστηρίζει και άλλα πράττει. Επίσης 

και οι διευθύνοντες της μεσαίας βαθμίδας και οι επιβλέποντες των διαφόρων τμημάτων 

πρέπει να είναι συνεπείς στις μεθόδους και τεχνικές που έχουν οριστεί για την επιτυχία 

της προσπάθειας της εταιρίας να αρχίσει να ανταγωνίζεται με βάση το χρόνο. Οι 

τελευταίοι, μάλιστα, σε μεγαλύτερο βαθμό γιατί οι εργαζόμενοι συνεργάζονται 

περισσότερο μαζί τους. Οπότε ακόμα και αν ξέρουν το όραμα της εταιρίας για το 

μέλλον, ο ενθουσιασμός τους μειώνεται, αν αυτοί με τους οποίους επικοινωνούν άμεσα 

και συχνότερα είναι αντίθετοι στο όραμα αυτό.

Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί η ανώτατη διοίκηση, το κλίμα μέσα στο οποίο 

πραγματοποιούνται οι λειτουργίες της επιχείρησης και ο συνδυασμός των τεχνικών και 

των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, επηρεάζουν την έκβαση των εργασιών της και την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 

προσφέρει. Γι’ αυτό η ανώτατη διοίκηση πρέπει να δημιουργεί και να συντηρεί την 

κουλτούρα της οργάνωσης που ταιριάζει στις διαδικασίες της. Ακόμη να είναι υπεύθυνη 

για την υποκίνηση των εργαζομένων, έτσι ώστε αυτοί να καθιστούνται ικανοί να 

εφαρμόζουν τις πρακτικές, που οδηγούν στη μείωση του χρόνου για τις διαδικασίες 

σχεδιασμού και ανάπτυξης, παραγωγής, μάρκετινγκ και διανομής, με τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 

προσφέρονται.

4.7. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Οι ανταγωνιστές με βάση το χρόνο ανήκουν σε μία νέα γενιά εταιριών που 

επιχειρηματοποιούν και ανταγωνίζονται με διαφορετικούς τρόπους. Πετυχαίνουν 

εκπληκτικά αποτελέσματα εστιάζοντας τις επιχειρήσεις τους στην ευελιξία και στην 

υπευθυνότητα, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους:
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• Θεωρώντας το χρόνο κατανάλωσης των προϊόντων τους ως μία κρίσιμη επιχειρηματική 

και στρατηγική παράμετρο.

Οι διοικήσεις αυτών των εταιριών γνωρίζουν ακριβώς πόσος χρόνο χρειάζεται για να 

προσφέρουν στους πελάτες τους αυτό που θέλουν και να εκπληρώσουν άλλες ζωτικές 

δραστηριότητες στις εταιρίες τους.

• Χρησιμοποιούν την υπευθυνότητα για να παραμείνουν κοντά στους πελάτες τους, 

αυξάνοντας την εξάρτηση αυτών από τη εταιρία τους.

Στις αρχές του 1980, το να είναι μια εταιρία κοντά στους πελάτες της έγινε ένα 

δημοφιλές σλόγκαν. Η απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την άριστη 

πραγματοποίηση του παραπάνω, δεν είχε ακόμα αποκαλυφθεί. Αυτή η προϋπόθεση 

είναι ο χρόνος - πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να περιμένει ο πελάτης από τη 

στιγμή που ζητάει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία μέχρι τη χρονική στιγμή που η ανάγκη 

αυτή ικανοποιείται - ανεξάρτητα αν πρόκειται για τη ζήτηση ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας, μιας απάντησης ή της λύσης ενός προβλήματος. Οι ανταγωνιστές με βάση 

το χρόνο πετυχαίνουν να είναι κοντά στους πελάτες τους με την άμεση ικανοποίηση 

των αναγκών τους.

• Απευθύνουν το σύστημα εξυπηρέτησής τους στους πιο ελκυστικούς πελάτες τους, 

γεγονός που ωθεί τους ανταγωνιστές τους σε λιγότερο ελκυστικούς πελάτες.

Οι πιο ελκυστικοί πελάτες είναι αυτοί που δεν μπορούν να περιμένουν για αυτό που 

επιθυμούν. Οι λιγότερο ελκυστικοί πελάτες είναι αυτοί που θα περιμένουν, γιατί η 

τιμή που επιθυμούν να πληρώσουν, είναι χαμηλότερη, συγκρινόμενη με τις τιμές που 

θα πληρώσουν οι λιγότερο υπομονετικοί πελάτες. Μια εταιρία κερδίζει χρήματα από 

τους υπομονετικούς πελάτες μόνο αν το κόστος παραγωγής είναι χαμηλό, ενώ 

κερδίζει από τους μη υπομονετικούς πελάτες από τις υψηλότερες τιμές και το χαμηλό 

κόστος. Οι επιχειρήσεις που βασίζονται στο χρόνο αφήνουν τους ανταγωνιστές τους 

να έχουν τους υπομονετικούς πελάτες, ενώ μονοπωλούν τους μη υπομονετικούς.

• Πραγματοποιούν καινοτομίες στις επιχειρήσεις τους.

Οι ανταγωνιστές με βάση το χρόνο που έχουν διοχετεύσει το πλεονέκτημα 

ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών τους σε όλη την επιχείρησή τους - 

περιλαμβανομένη την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διαδικασία παρουσίασής τους
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στην αγορά - είναι σχεδόν πάντα πρωτοπόρες στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν 

στην παραγωγή των προϊόντων τους και σχεδόν πάντα κατακτούν τις πρώτες θέσεις 

στους κλάδους τους μέσα σε διάρκεια μιας δεκαετίας.

• Μεγαλώνουν γρηγορότερα πραγματοποιώντας υψηλότερα κέρδη από τους ανταγωνιστές 

τους.

Όταν μια επιχείρηση που ανταγωνίζεται με βάση το χρόνο ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των πελατών της δύο με τρεις φορές γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές 

της, η ολική ζήτηση των προϊόντων της μεγαλώνει σχεδόν πάντα τρεις φορές 

γρηγορότερα από την ολική ζήτηση των ανταγωνιστικών προϊόντων και το επίπεδο 

των κερδών της δύο φορές περισσότερο από το επίπεδο κερδών του μέσου 

ανταγωνιστή.

• Οδηγούν σε αμηχανία τους ανταγωνιστές τους.

Πολλοί ανταγωνιστές με βάση το χρόνο δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά από τον 

πιο αργό ανταγωνιστή τους. Οι διοικήσεις αυτών των τελευταίων εταιριών είναι εξ’ 

ορισμού αργές στην αλλαγή και γι’ αυτό μένουν πίσω, καθώς οι ανταγωνιστές τους 

αλλάζουν γρηγορότερα τις επιχειρήσεις τους. Όταν η διοίκηση των αργότερων 

ανταγωνιστών ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις, αυτό πρέπει να το κάνει από μη 

πλεονεκτική θέση και σαν αποτέλεσμα τα έξοδά της προκειμένου να γίνει η εταιρία 

πιο υπεύθυνη απέναντι στις ανάγκες των πελατών, είναι υψηλά χωρίς τη σιγουριά 

κάποιας σίγουρης ανταμοιβής.
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ΜΕΡΟΣ 2ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο

ΣΤΟΧΟΙ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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1.1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα που παρουσιάζεται παρακάτω, έχει ως αντικειμενικό στόχο την διερεύνηση 

των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο στις 

επιχειρήσεις που διαθέτουν σχεδίασμά και ανάπτυξη προϊόντος. Η προϋπόθεση αυτή, 

χρησιμοποιήθηκε για την πληρέστερη κατανόηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 

του, σε όλο το φάσμα των διαδικασιών μιας επιχείρησης, από τη σύλληψη της ιδέας για 

τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη ενός προϊόντος, μέχρι την παράδοση του στον πελάτη. 

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να εκτιμηθεί η συμβολή του ανταγωνισμού με βάση το 

χρόνο στην απόκτηση στρατηγικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε όλα τα 

τμήματα μιας εταιρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης μέχρι το τμήμα των 

πωλήσεων και διανομών-logistics.

Οι δευτερεύοντες ή επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι:

• οι λόγοι που ώθησαν τις εταιρίες στην εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το 

χρόνο,

• η καταγραφή των τεχνικών που χρησιμοποιούνταν πριν την εφαρμογή του 

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο,

• η αναγνώριση των “λαθών” που παρουσιάζονταν στις επιχειρήσεις κατά την 

πραγματοποίηση των διαδικασιών τους, πριν αρχίσουν να συμπιέζουν το χρόνο,

• οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση του χρόνου από τις επιχειρήσεις,

• οι τρόποι με τους οποίους επηρεάστηκαν οι εργαζόμενοι των διαφόρων τμημάτων και 

οι αντιδράσεις που αυτοί παρουσίασαν κατά την εφαρμογή της νέας στρατηγικής.
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1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή αυτών που θα αποτελούσαν το 

δείγμα της έρευνας, ήταν οι εγγεγραμμένες στο σύλλογο Βιομηχανιών Β. Ελλάδος και οι 

οποίες είναι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 231. Από αυτές επιλέχθηκαν οι 

μεταποιητικές επιχειρήσεις και όχι και αυτές της παροχής υπηρεσιών, για την ύπαρξη 

μιας κοινής βάσης που θα βοηθήσει στην εξαγωγή ομαδοποιημένων αποτελεσμάτων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο του 1997. Αρχικά, αναζητήθηκαν 

τηλεφωνικώς, εκείνες που διαθέτουν σχεδίασμά και ανάπτυξη προϊόντων, είτε ως 

ξεχωριστό τμήμα, είτε ενσωματωμένο σε άλλο τμήμα. Οι εταιρίες αυτές είναι 36 με 

κάποιο ποσοστό λάθους, λόγω του ότι ορισμένες επιχειρήσεις, κυρίως αυτές που 

εδρεύουν εκτός Θεσσαλονίκης δεν απάντησαν στην τηλεφωνική κλήση που τους έγινε ή 

δεν βρέθηκε κάποιος που θα μπορούσε να απαντήσει υπεύθυνα στη συγκεκριμένη 

ερώτηση, καθώς ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων δεν υπάρχει πάντα ως 

ξεχωριστό τμήμα, ιδαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις.

Αίτημα όλων των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα είναι η αποφυγή 

συγκεκριμένων αναφορών σε άτομα και επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό τους δόθηκε 

γραπτή διαβεβαίωση, ότι τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση των 

ερωτηματολογίων θα είναι άκρως εμπιστευτικά και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

θα έχει ομαδοποιημένη μορφή ώστε να μην είναι δυνατή η εξαγωγή οποιοσδήποτε 

συγκεκριμένης πληροφορίας.

Εστάλησαν ερωτηματολόγια και στις 36 επιχειρήσεις και σε ορισμένες 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με ένα στέλεχος της επιχείρησης για τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. Από το παραπάνω δείγμα, 19 επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην 

έρευνα, ενώ οι υπόλοιπες αρνήθηκαν να απαντήσουν για λόγους φόρτους εργασίας. Από 

αυτές οι 15 απάντησαν θετικά στην ερώτηση για την εφαρμογή του ανταγωνισμού με 

βάση το χρόνο, ενώ 4 απάντησαν αρνητικά (πίνακας 1.3).
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% επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται με βάση το χρόνο 79

% επιχειρήσεων που δεν ανταγωνίζονται με βάση το χρόνο 21

Πίνακας 1.3: Διάκριση των επιχειρήσεων του δείγματος.

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε (δείγμα του οποίου παρουσιάζεται στο 

παράρτημα) αποτελείται από 81 ερωτήσεις και χωρίζεται σε 4 ενότητες στις οποίες θα 

γίνει διεξοδική αναφορά παρακάτω στην ανάλυση των ερωτηματολογίων.

Οι τέσσερις αυτές ενότητες είναι:

I. Κίνητρα ανταγωνισμού με βάση το χρόνο

II. Στοιχεία πριν την εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο

Α. Τεχνικές ή στρατηγικές που χρησιμοποιούνταν πριν την εφαρμογή του 

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο

Β. Λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών

Γ. “Λάθη” που ανακαλύφθηκαν κατά την καταγραφή

III. Στοιχεία του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο

Α. Ενέργειες για τον επιτυχή ανταγωνισμό με βάση το χρόνο 

Β. Προβλήματα κατά την εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο

IV. Αποτελέσματα του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου έχουν την 

παρακάτω δομή (Σιώμκος1994, Μάλλιαρης 1990):
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ΚΛΕΙΣΤΕΣ

• ερωτήσεις κλίμακας,

• πολλαπλής επιλογής,

• διχοτομημένες, (ναι/όχι),

που αποσκοπούν στη λήψη τυποποιημένων απαντήσεων που μπορούν εύκολα να 

οδηγήσουν στην εξαγωγή ομαδοποιημένων συμπερασμάτων.

ΑΝΟΙΚΤΕΣ

που αποσκοπούν στη λήψη απαντήσεων όπου ο ερωτώμενος μπορεί να εκφράσει

ελεύθερα τη γνώμη του.

1.3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι τα 

παρακάτω:

• Ο πελάτης και η ικανοποίηση των απαιτήσεών του αναμένεται να είναι το κύριο 

κίνητρο εφαρμογής του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο από τις επιχειρήσεις.

• Η καταγραφή των διαδικασιών και των “λαθών” που πιθανώς παρουσιάζουν αυτές, 

πριν το ξεκίνημα της προσπάθειας συμπίεσης του χρόνου, θεωρείται απαραίτητο 

στοιχείο για τη σωστή εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο. Γι’ αυτό 

αναμένεται η καταγραφή αυτή να πραγματοποιείται από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις.

• Αναμένεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη εφαρμογή των αρχών του ανταγωνισμού 

με βάση το χρόνο όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό μέρος της εργασίας 

στην παράγραφο 4.2.

• Οι αναπροσαρμογές της εργασίας των εργαζομένων αναμένονται να είναι αρκετές και 

καταλυτικές.
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• Οι νέες τεχνολογίες με τα ισχυρά πλεονεκτήματά τους προβλέπεται να 

χρησιμοποιούνται στις περισσότερες επιχειρήσεις.

• Τέλος, τα ισχυρότερα αποτελέσματα της συμπίεσης του χρόνου αναμένονται να είναι 

η μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη και των απαιτήσεών του και η βελτίωση της 

εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην αρχή του ερωτηματολογίου ζητήθηκαν μερικά γενικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις, 

όπως κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται, το είδος των προϊόντων που παράγουν και 

ο κύκλος εργασιών. Η ανάλυση των παραπάνω στοιχείων βοήθησε στην κατάταξή τους, 

όπως αυτή δίνεται στους πίνακες 2.1α και 2.1.β, 2.1.γ. Η κατάταξη αυτή, δίνει μια γενική 

εικόνα του δείγματος των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα και οδηγεί στην 

καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων της έρευνας όπως αυτά παρουσιάζονται 

παρακάτω.

Κλάδοι επιχειρήσεων Αριθμός Επιχειρήσεων

Τροφίμων 3

Χαρτοπο ίας 2

Τηλεπικοινιακού Υλικού 1

Ηλεκτρολογικού Υλικού 1

Ηλεκτρονικών 1

Υ ποδη ματοποιίας 1

Πλαστικών 3

Επίπλων Γραφείου 1

Κουφώματων Αλουμινίου 1

Μη Μεταλλικών Ορυκτών 1

Πίνακας 2.1.α: Οι κλάδοι στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις του δείγματος.

Κατηγορίες προϊόντων των 

επιχειρήσεων του δείγματος
Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό

Βιομηχανικά 8 53%

Καταναλωτικά 3 20%

Βιομηχανικά-Καταναλωτικά 4 27%

Πίνακας 2.1.β: Κατηγορίες προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις του δείγματος.
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Κύκλος εργασιών του 1996 Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό

100εκ-300εκ. 3 20%

1 δις-3 δις 5 33%

4-7 δις 3 20%

10-22 δις 4 27%

Πίνακας 2.1.γ: Κατάταξη των επιχειρήσεων ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους.

2.2. ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Στην ενότητα αυτή αναζητήθηκαν τα κίνητρα που ώθησαν τις επιχειρήσεις στην 

εφαρμογή της στρατηγικής του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο. Επίσης ζητήθηκε η 

σημασία που έχει καθένα από αυτά για τις επιχειρήσεις.

Κίνητρα ανταγωνισμού με 

βάση το χρόνο

Καθόλου Πολύ

λίγο

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα

πολύ

Παρακολούθηση ανταγωνιστών 13% 20% 0% 7% 27% 33%

Να προλάβουν ανταγωνιστές 13% 7% 7% 20% 33% 20%

Κάλυψη αναγκών πελατών 0% 0% 0% 7% 27% 67%

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 0% 7% 0% 13% 47% 33%

Γρήγορη διείσδυση στην αγορά 13% 0% 20% 20% 27% 20%

Γ ρήγορη ανάπτυξη νέων

προϊόντων
7% 7% 7% 13% 27% 40%

Απόκτηση νέων πελατών 0% 7% 20% 7% 47% 20%

Πίνακας 2.2.α: Κίνητρα ανταγωνισμού με βάση το χρόνο.

Στον πίνακα 2.2.α και στο διάγραμμα 2.2.αι παρατίθονται τα διάφορα κίνητρα και ο 

βαθμός σημαντικότητάς τους, αξιολογούμενα από καθόλου σημαντικά ως πάρα πολύ 

σημαντικά. Γίνεται φανερό, ότι το πιο σημαντικό κίνητρο είναι η κάλυψη των αναγκών 

των πελατών (πάρα πολύ σημαντικό: 67%), καθώς αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του 

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο. Όπως αναφέρθηκε στο Θεωρητικό πλαίσιο στην
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παράγραφο 1.1, η νέα στρατηγική θεωρεί τον πελάτη βασιλιά και όλες οι ενέργειες 

αποσκοπούν στην όσο το δυνατό καλύτερη κάλυψη των αναγκών του.

Απόκτηση νέων πελατών 20%

Γρήγορη ανάπτυξη νέων 
προϊόντων 40%

Γ ρήγορη διείσδυση στην 
αγορά

Ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα

Κάλυψη αναγκών 
πελατών

Να προλάβουν 
ανταγωνιστές

Παρακολούθηση
ανταγωνιστών

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

■ Πάρα πολύ

Διάγραμμα 2.2.αι: Τα κίνητρα ανταγωνισμού με βάση το χρόνο που θεωρούνται πάρα 

πολύ σημαντικά από τις επιχειρήσεις.

Δεύτερο σε σειρά κίνητρο (πίνακας 2.2.α, διάγραμμα 2.2.αι πάρα πολύ σημαντικό: 

40%), αποδεικνύεται η γρήγορη ανάπτυξη νέων προϊόντων που αποτελεί ένα 

σημαντικό τομέα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς
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όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.5.2 του πρώτου μέρους, ο γρήγορος καινοτόμος 

απολαμβάνει οφέλη και κέρδη που αδυνατούν να αποκτήσουν οι εταιρίες που εισάγουν 

τα προϊόντα τους στην αγορά αργότερα. Επίσης καθώς η παρουσίαση νέων προϊόντων 

καθυστερούσε ιδιαίτερα πριν την εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο, ένα 

από τα πρώτα στοιχεία που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις είναι οι 

γρήγορες καινοτομίες.

Αν αθροιστούν ανά δύο τα αποτελέσματα (διάγραμμα 2.2.ai) από τις έξι κλίμακες, 

παρατηρείται επίσης, ότι ένα σημαντικό κίνητρο που αξιολογείται από πολύ ως πάρα 

πολύ σημαντικό με 80% είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, γεγονός 

που συμβαδίζει με τις προσδοκίες των εταιριών για μία καλύτερη θέση στο κλάδο τους, 

γιατί αυτή θα τις οδηγήσει σε μεγαλύτερες πωλήσεις, κέρδη και πελάτες πιστούς σ’ 

αυτές. Ακόμη η απόκτηση νέων πελατών θεωρείται σε ποσοστό 67% των επιχειρήσεων 

πολύ coc πάρα πολύ σημαντική. Επίσης θα έπρεπε να παρατηρηθεί ότι το κίνητρο της 

κάλυψης των αναγκών των πελατών αξιολογείται πολύ ως πάρα πολύ σημαντικό από το 

94% των επιχειρήσεων του δείγματος.

Τέλος, το κίνητρο στο οποίο δίνεται ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό βαθμολογίας καθόλου 

ως πολύ λίγης σημαντικότητας 33% (διάγραμμα 2.2.ai), είναι αυτό της 

παρακολούθησης των ανταγωνιστών, το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί ως επιθυμία των 

επιχειρήσεων να πρωτοπορούν και όχι να ακολουθούν τους ανταγωνιστές τους. Επίσης η 

αξιολόγησή του αυτή, είναι δυνατό να δόθηκε από επιχειρήσεις που είναι ηγέτες στον 

κλάδο τους.
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Απόκτηση νέων πελατών ■■ 127%

17%

67%

Γ ρή/ορη ανάπτυξη νέων 
προϊόντων

Γρήγορη διείσδυση στην 
αγορά

Ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα

80%

Κάλυψη αναγκών πελατών |· 7% 

0%

Να προλάβουν 
ανταγωνιστές

94%

53%

Παρακολούθηση
ανταγωνιστών

60%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ Καθάλου-Παλύ λίγο 1 Λίγο-Μέτρα ■ Πολύ-Πάρα πολύ

Διάγραμμα 2.2.αι\ Ομαδοποιημένη κλίμακα σημαντικότητας των κινήτρων

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο
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2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Α. Τεχνικές ή στρατηγικές που χρησιμοποιούνταν πριν την εφαρμογή 

του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο

Η υποενότητα αυτή έχει ως στόχο την καταγραφή των τρόπων με τους οποίους οι 

επιχειρήσεις πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες τους, πριν αρχίσουν να συμπιέζουν το 

χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους.

Τεχνικές πριν την εφαρμογή του TBC Ποσοστό

JIT 27%

MRP 33%

SOP (Παραγωγή με βάση τη ζήτηση) 67%

TQM (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) 33%

“FMS” (ευέλικτη παραγωγική διαδικασία) 20%

Παραγωγή με βάση το κόστος 13%

Διαφοροποίηση προϊόντων 7%

Πίνακας 2.3.αι: Τεχνικές ή στρατηγικές που χρησιμοποιούνταν πριν την εφαρμογή του 

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εταιριών και συγκεκριμένα το 

67% (πίνακας 2.3.αι, διάγραμμα 2.3.α -Το άθροισμα είναι περισσότερο από 100%, γιατί 

μερικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν περισσότερες από μία τεχνικές στις διαδικασίες 

τους-), χρησιμοποιούσαν την παραγωγή με βάση τη ζήτηση των προϊόντων τους από 

τους πελάτες. Η χρήση αυτής της τεχνικής έχει σκοπό την αποφυγή της παραγωγής 

προϊόντων περισσότερων από ότι χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών των 

πελατών. Παρατηρείται επομένως, πως και πριν, ο πελάτης και οι ανάγκες του ήταν ο 

στόχος των λειτουργιών των επιχειρήσεων.
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Επίσης χρησιμοποιούνταν η τεχνική του MRP (Material Requirement planning) σε 

ποσοστό 33% των επιχειρήσεων, που σημαίνει ύπαρξη προγραμματισμού για τις 

απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας σε υλικά, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

(Δ.Ο.Π.) σε ποσοστό 33%,το Just In Time σε ποσοστό 27% που αποτελεί (θεωρητικό 

πλαίσιο, παράγραφος 1.3) ένα βήμα πριν τον ανταγωνισμό με βάση το χρόνο και το 

“FMS” σε ποσοστό 20%, όπου εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις απαντώντας 

ότι χρησιμοποιούσαν FMS εννοούν ότι διέθεταν πολύ ευέλικτο σύστημα παραγωγής και 

όχι FMS με την πραγματική του έννοια όπου ένας κεντρικός υπολογιστής ελέγχει όλα 

τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.

Σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποιούνταν η παραγωγή με βάση το κόστος (13%) και σε 

ακόμη μικρότερο ποσοστό η διαφοροποίηση των προϊόντων τους (7%).

70% τ 67%

60% 1

50% -

40% -

30%1

20% -

10%1

0%

33% 33%

20%

13%

7%

SOP TQM
(Παραγωγή (Διοίκηση 
με βάση τη Ολικής 

ζήτηση) Ποιότητας)

“FMS” Παραγωγή με Διαφοροποίη 
βάση το ση 
κόστος προϊόντων

Διάγραμμα 2.3.α: Σχηματική παράσταση του πίνακα 2.3.αι
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SOP / Παραγωγή με βάση το κόστος 1

SOP 3

JIT / MRP 1

MRP / SOP 2

JIT / SOP / Διαφοροποίηση προϊόντων 1

MRP / TQM / “FMS” 1

MRP / SOP / TQM / “FMS” 1

“FMS” 1

JIT / SOP / TQM / “FMS1”/ Παραγωγή με βάση το κόστος 1

SOP/TQM 1

JIT / TQM 1

Τίποτα 1

Πίνακας 2.3.α2 : Συνδυασμός στρατηγικών που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις του 

δείγματος πριν αρχίσουν να ανταγωνίζονται με βάση το χρόνο.

Για την καλύτερη κατανόηση της δομής του δείγματος των 15 επιχειρήσεων, 

παρατίθεται αναλυτικά στον πίνακα 2.3.α2 ο συνδυασμός των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούσαν οι 15 επιχειρήσεις του δείγματος.

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 2.3.02, ο μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων 

χρησιμοποιούσαν συνδυασμό περισσότερων των ένα τεχνικών.

Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τις προηγούμενες πρακτικές, δε 

σημαίνει ότι έχουν σταματήσει να τις χρησιμοποιούν όταν άρχισαν να ανταγωνίζονται με 

βάση το χρόνο, αλλά τώρα αυτές έχουν επεκταθεί και ενσωματωθεί στη νέα στρατηγική 

της συμπίεσης του χρόνου.

Β. Καταγραφή των διαδικασιών

Από τις 15 επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που τους στάλθηκε, μόνο 

μία επιχείρηση δήλωσε ότι δεν προχώρησε σε λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών
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πριν ξεκινήσει την προσπάθειά της για τη συμπίεση του χρόνου. Οι υπόλοιπες 

κατέγραψαν τις διαδικασίες τους και τα λάθη που πιθανόν υπήρχαν και τα οποία 

αναλύονται παρακάτω.

Γ. “Λάθη” που προέκυψαν κατά την καταγραφή

Από τα λάθη (πίνακας 2.3.β) που αναφέρθηκαν εκείνο που παρουσιάζεται σε ιιέγιστο 

βαθμό σε ένα 7% των επιχειρήσεων, είναι οι επικαλύψεις καθηκόντων, που αποτελεί 

σημαντική πηγή δημιουργίας χρόνου μη προστιθέμενης αξίας. Υψηλή επίσης 

παρουσιάζεται να είναι η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε μικρό αριθμό ατόμων 

(57%). Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται με τον παραδοσιακό τρόπο ιεραρχίας, όπου λίγα άτομα λαμβάνουν 

τις αποφάσεις για όλη την επιχείρηση. Με την εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το 

χρόνο η κατάσταση αυτή τείνει να εκλείψει καθώς περισσότερα άτομα αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες και το δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις. Υψηλή επίσης είναι η ύπαρξη 

περιττών διαδικασιών (29%) και η ύπαρξη υψηλού νεκρού χρόνου (29%).

Από την ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα 2.3.β) τα λάθη που εμφανίζονται 

ιδιαίτερα σε γαιιηλό ως ιιέτριο βαθμό είναι οι επαναλήψεις ενεργειών σε ένα 72% των 

επιχειρήσεων, τα οποία δεν εμφανίζονται σε καμμία σε υψηλό ή μέγιστο βαθμό και 

επίσης οι επικαλύψεις καθηκόντων σε ένα ποσοστό 65% που είναι το μόνο λάθος που 

κρίθηκε ότι εμφανίζεται σε μέγιστο βαθμό. Καθόλου οκ ελάγιστη παρουσιάζεται να 

είναι σε ένα 50% των επιχειρήσεων, η υψηλή γραφειοκρατία, η αργή ροή της 

πληροφορίας από τα κατώτερα στα ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας και η ελλειπής 

επικοινωνία διοίκησης-εργαζομένων

Χαρακτηριστικό είναι, όπως προκύπτει από το διάγραμμα 2.3.β, ότι η επικοινωνία 

μεταξύ των εργαζομένων των διαφόρων τμημάτων κρίνεται ως περισσότερο ελλειπής σε 

σύγκριση με την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.
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Λάθη από καταγραφ. 

διαδικ., πριν την 

εφαρμογή του TBC
Καθόλου Ελάχιστος Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Μέγιστος

Συγκέντρ. αρμοδιοτ. σε 

λίγα άτομα
7% 7% 14% 14% 57% 0%

Επικαλύψεις

καθηκόντων 0% 14% 29% 36% 14% 7%

Επαναλήψεις

ενεργειών 7% 21% 36% 36% 0% 0%

Ύπαρξη περιττών 

διαδικασιών 21% 7% 14% 29% 29% 0%

Υψηλός "νεκρός" 

χρόνος 0% 36% 21% 14% 29% 0%

Πολλαπλοί

έλεγχοι
14% 21% 14% 36% 14% 0%

Ελλειπής επικοινωνία 

μεταξύ τμημάτων
0% 36% 14% 29% 21% 0%

Ελλειπής επικοινωνία 

διοίκησ.-εργαζομέν.
21% 29% 14% 36% 0% 0%

Αργή ροή πληροφ. από 

κατώτ. στα ανώτ. επίπ. 

της ιεραρχίας
21% 29% 36% 7% 14% 0%

Αργή ανταπόκριση στα 

παράπονα των πελατών 14% 21% 36% 14% 14% 0%

Υψηλή γραφειοκρατία 29% 21% 36% 7% 7% 0%

Πίνακας 2.3.β: Τα “λάθη” που κατεγράφησαν από τις επιχειρήσεις.
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Υψηλή Υραφαοκρσιία

Αρψ] ανταπάφιαη στα 
τταράτκΛ^τανπελατώ/

Αρ^ί ροή πληροφ. από 
κατώι στα ανώτ. ετπ'π.

Ελλαττής επικοη/υνία 
δακτρης-ερναζομέναν

Ελλαττής ετηκανωΛα 
μεταξύ τον τμημάτυΛ/

ίΐλλαττλοί έλεγχα

"νεκρός" χρόνος

Ύπαρξη ττεριττώ/ 
δαδκασιόν

Επακιλήψεις ενεργεκίν

Επικαλύψεις καθηκά/τον

Συγκέντρ. αρμοδστ. σε 
λίγα άτομα

7%

0%

HI 43%
150%

114%
■ 50%

35%

14%
|43%

50%

3 50%
50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

□ Καθάλου-Ελάχκπος I Χεμηλός-ΛΛέτριος ■ Υψηλός-Μέγιστος

Διάγραμμα 2.3.β: Ομαδοποιημένη κλίμακα ποσοστών εμφάνισης λαθών κατά την 

καταγραφή των διαδικασιών στις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα.
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2.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Α. Ενέργειες για τον επιτυχή ανταγωνισμό με βάση το χρόνο

Για την καλύτερη επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την επιτυχή εφαρμογή του ανταγωνισμού με 

βάση το χρόνο, όπως αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις τους, έγινε διάκρισή τους 

ανάλογα με το τμήμα με το οποίο σχετίζονται.

Γενικές πρακτικές

Γ ενικές πρακτικές για 

τη συμπίεση του 

χρόνου

Καθόλου Ελάχιστος Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Μέγιστος

Δημιουργία

καινοτομιών
13% 7% 7% 33% 20% 20%

Εξάλειψη όλων των 

περιττών ενεργειών
0% 20% 0% 20% 47% 13%

Συγχώνευση διαδ. και 

σταθμ. εργασίας 0% 13% 13% 27% 27% 20%

Τυποπ. λειτ. διαδικ. για 

μείωση στο ελάχ. της 

μεταβλητότητας
7% 13% 13% 7% 47% 13%

Ελαχ.απλοπ.σημ.λήψης

αποφάσ.-παροχής

εγκρίσεων
0% 13% 27% 7% 13% 33%

Πίνακας 2.4.α: Γ ενικές πρακτικές για τη συμπίεση του χρόνου σε όλα τα τμήματα μιας 

επιχείρησης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικές κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν 

όλα τα τμήματα μιας εταιρίας.
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Το 33% των επιχειρήσεων σε ένα μέγιστο βαθμό (πίνακας 2.4.α) προβαίνουν σε

ελαχιστοποίηση των σημείων λήψης αποφάσεων και παροχής εγκρίσεων για τη

συμπίεση του χρόνου.

Ελαχ-απλοπ λήψης 
αποφ-παροχ εγκρισ.

Τυττοττ. λειτουργ. διαδ 
για μείωση μεταβλητ.

Συγχώνευση διαδ. και 
σταθμ.εργασίας

Εξάλειψη όλων των 
περιττών ενεργειών

Δημιουργία καινοτομιώ'

0%

60%

60%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

□ Καθόλου-Ελάχιστος ΙΧαμηλός-Μέτριος ΐΥψηλός-Μέγιστος

Διάγραμμα 2.4.α : Ομαδοποιημένη διαβάθμιση των γενικών πρακτικών για τη 

συμπίεση του χρόνου σε όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης.

Από την ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα 2.4.α), συμπεραίνεται ότι η

τυποποίηση των λειτουργικών διαδικασιών για την μείωση στο ελάχιστο της 

μεταβλητότητας και η εξάλειψη των περιττών ενεργειών σε ένα 60% των
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επιχειρήσεων, κρίνονται ως στοιχεία ιδιαίτερα σηιιαντικά (υψηλά roc ιιέγιστα 

σημαντικά) για την εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο. Αμέσως μετά 

ακολουθούν η συγχώνευση διαδικασιών και σταθμών εργασίας (47%) και η 

δημιουργία καινοτομιών (40%).

Ανάπτυξη και σχεδιασμός προϊόντων με βάση το χρόνο

Ανάπτυξη-σχεδιασμός 

με βάση το χρόνο
Καθόλου Ελάχιστος Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Μέγιστος

Παράλλ. ροή εργασίας 

με διαλειτουργικές 

ομάδες

7% 7% 7% 27% 53% 0%

Συμμετοχή εργαζομ. 

στο σχεδίασμά των 

προϊόντων

7% 20% 20% 20% 33% 0%

Υιοθέτηση ιδεών 

προσωπικού
7% 20% 20% 13% 27% 13%

Συμμετοχή των 

προμηθευτών στο 

σχεδιασμό-παραγωγή

13% 33% 13% 13% 27% 0%

Πίνακας 2.4.β : Πρακτικές για τη συμπίεση του χρόνου στην ανάπτυξη και το 

σχεδίασμά προϊόντων.

Από τον πίνακα 2.4.β αποδεικνύεται ότι ένα 13% των επιχειρήσεων, για τη συμπίεση του 

χρόνου στην ανάπτυξη και το σχεδίασμά προϊόντων, εφαρμόζει σε μέγιστο βαθμό την 

υιοθέτηση ιδεών του προσωπικού που είναι σε άμεση επαφή με την εκτέλεση των 

διαφόρων λειτουργιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από 

το σχεδίασμά ενός προϊόντος που είναι δύσκολο να παραχθεί.
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Συμμετ. προμηθευτ. σε 
σχεδιασμό-παραγωγή

Υιοθέτηση ιδεών 
προσωπικού

Συμμετοχή των εργαζομ. 
στο σχεδ.των προϊόντων

Παράλλ. ροή εργασίας με 
διαλεπ. ομάδες

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

□ Καθόλου-Ελάχιστος ■ Χαμ ηλός-Μέτριος ■ Υψηλός-Μέγιστος

Διάγραμμα 2A.fi :Ομαδοπονημένη διαβάθμιση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται 

στην ανάπτυξη και το σχεδίασμά προϊόντων για τη συμπίεση του 

χρόνου.

Από την ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα 2.4.β) διαφαίνεται ότι η 

παράλληλη ροή εργασίας με τη χρήση διαλειτουργικών ομάδων, που αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο, εφαρμόζεται σε υψηλό ooc 

μέγιστο βαθμό από το 53% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, καθώς 

όπως διαπιστώθηκε παραπάνω στην καταγραφή των “λαθών”, ένα συχνά εμφανιζόμενο 

“λάθος” είναι η ελλειπής επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων.
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Καθόλου ως ελάγιστα σε ποσοστό 46% των επιχειρήσεων, εφαρμόζεται η συμμετοχή 

των προμηθευτών στο σχεδίασμά και στην παραγωγή των προϊόντων. Αυτό 

αποδεικνύει ότι δεν έχει κατανοηθεί η σημαντικότητα της συμβολής των προμηθευτών 

στη συμπίεση του χρόνου, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην παράγραφο 4.2.2.

Παραγωγή με βάση το χρόνο

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων (πίνακας 2.4.γ) έδειξε, ότι οι τεχνικές που 

εφαρμόζονται ιδιαίτερα σε μέγιστο βαθμό στην παραγωγική διαδικασία με βάση το

Παραγωγή με βάση το 

χρόνο

Καθόλου Ελάχιστος Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Μέγιστος

Ανασχεδιασμός τεχνικών 

αλλαγής των παραμ.

παραγωγής (set up)

0% 7% 20% 20% 47% 7%

Ανασχεδιασμός 

χωροταξικής διάταξης 0% 13% 20% 27% 40% 0%

Μείωση μεγέθ. παρτίδων 20% 20% 20% 20% 20% 0%

Προληπτική-προβλεπτική

συντήρηση 7% 0% 13% 13% 47% 20%

Χρήση pull production και 

όχι push
7% 7% 13% 53% 20% 0%

Ελαχιστοποίηση σημείων 

ελέγχου 33% 20% 33% 0% 7% 7%

Διασφάλιση ποιότητας με 

σειρά προτύπων ISO 9000 13% 7% 0% 7% 20% 53%

Εισαγωγή αυτοματισμών 

όπου είναι δυνατό 0% 7% 0% 27% 27% 40%

Αλλαγή σειράς εκτέλεσης 

εργασιών 7% 27% 20% 13% 33% 0%

Πίνακας 2.4.γ: Τεχνικές που εφαρμόζονται στην παραγωγική διαδικασία για τη 

συμπίεση του χρόνου.
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Αλλαγή σειράς εκτέλεσης 
εργασιών

Διασφάλιση ποιότητας με 
σειρά προτύπων ISO 9000

Ελαχιστοποίηση σημείων 
ελέγχου

Χρήση pull production και 
όχι push

Προληπτική και 
προβλεπτική συντήρηση

Μείωση μεγέθους παρπ'δων

Ανασχεδιασμός χωροταξικής 
διάταξης

Ανασχεδιασμός τεχνικών 
αλλαγής παραμ. παρ.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

□ Καθόλου-Ελάχιστος ■ Χαμηλός-Μέτριος ■ Υψηλός-Μέγιστος

Διάγραμμα 2.4.γ: Ομαδοποιημένη κλίμακα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγική διαδικασία για τη συμπίεση του χρόνου.
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χρόνο, είναι η διασφάλιση της ποιότητας με τη σειρά προτύπων ISO 9000 σε ένα

53% των επιχειρήσεων, η οποία βοηθάει στην εξάλειψη των πολλαπλών ελέγχων, των 

επαναλήψεων των ενεργειών, των περιττών ενεργειών, του υψηλού “νεκρού” χρόνου 

που αποτελούν “λάθη” που αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, η εισαγωγή αυτοματισμών όπου αυτό είναι δυνατό σε ένα 40% και η 

προληπτική και προβλεπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε ένα 20%.

Η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα 2.4.γ), επαυξάνει τα προηγούμενα 

αποτελέσματα για τις τρεις παραπάνω τεχνικές που χρησιμοποιούνται περισσότερο από 

τις άλλες σε υψηλό ως μέγιστο βαθμό. Επίσης, έδειξε ότι οι πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται επίσης σε υψηλό roc ιιέγιστο βαθμό είναι ο ανασχεδιασμός των 

τεχνικών αλλαγής των παραμέτρων παραγωγής (set up) από ένα 54%, για τη μείωση 

του “νεκρού” χρόνου από κακή και αργή λειτουργία των μηχανημάτων.

Καθόλου roc ελάγιστα σε ποσοστό 53%, γίνεται ξεχωριστή προσπάθεια για την 

ελαχιστοποίηση των σημείων ελέγχου, καθώς όπως φάνηκε παραπάνω, πολλές από τις 

επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει στη διασφάλιση της ποιότητας με βάση τη σειρά 

προτύπων ISO 9000, που μειώνει τους πολλαπλούς ελέγχους.

Πωλήσεις και διανομές-logistics με βάση το χρόνο

Η γρήγορη ανταπόκριση στα θέματα που αφορούν τον πελάτη είναι μία από τις

πρακτικές που εφαρμόζονται ιδιαίτερα σε ιιέγιστο βαθμό σε ένα 33% των επιχειρήσεων 

(πίνακας 2.4.δ, 33%), καθώς ο πελάτης είναι ο στόχος του ανταγωνισμού με βάση το 

χρόνο και η αργή ανταπόκριση στα παράπονά τους, αποτελεί όπως εμφανίστηκε 

παραπάνω κατά την καταγραφή των διαδικασιών, ένα σημαντικό “λάθος”.

Η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα 2.4.δ) φανερώνει ότι σε υψηλό ως 

ιιέγιστο βαθμό σε ένα 60% των επιχειρήσεων, πραγματοποιείται γρήγορη ανταπόκριση 

στα θέματα που αφορούν τον πελάτη και συνεχής ανίχνευση της αγοράς για την 

κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών και της μεταβολής αυτών, στοιχείο που 

οδηγεί στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.
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Πωλήσεις και διανομές 

-logistics με βάση το 

χρόνο

Καθόλου Ελάχιστος Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Μέγιστος

Συνεχής ανίχν. απαιτ. 

πελατών και της

μεταβολής τους

0% 7% 13% 20% 53% 7%

Γρήγορη ανταπόκρ. στα 

θέματα που αφορούν τον 

πελάτη

0% 7% 13% 20% 27% 33%

Μείωσ. μεγέθ.παραγγελ. 

που μεταφέρονται
27% 13% 20% 13% 27% 0%

Πλήρης ενημέρωση των 

πελατών για χρόνους 

παράδοσης της εταιρίας

0% 7% 20% 27% 33% 13%

Πίνακας 2.4.δ: Πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη συμπίεση του χρόνου στις 

πωλήσεις και διανομές-logistics.

60% 60%
60%

50%

40%

30% Λ

20% Χ

10%

Συνεχής
ανίχνευση
αγοράς

Γ ρήγορη 
ανταπ.σε 
θέματα του 

πελάτη

Μείωση 
μεγέθους 

παραγγελ. 
που μεταφ.

47% 46%

Πλήρης 
ενημέρ. 

πελατ. σε 
χρόν. παρ.

Π Καθόλου-Ελάχιστός ΙΧαμηλός-Μέτριος I Υψηλός-Μέγιστος

Διάγραμμα 2.4.δ: Ομαδοποιημένη παρουσίαση των πρακτικών των πωλήσεων και 

διανομών-logistics με βάση το χρόνο.
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Καθόλου roc ελάγιστα οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 40% προβαίνουν σε μείωση του 

μεγέθους των παραγγελιών τους που μεταφέρονται.

Εργαζόμενοι

Οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 40%, σε υψηλό coc ιιέγιστο βαθμό (αναλυτικά αποτελέσματα 

πίνακας 2.4.ε, ομαδοποιημένα αποτελέσματα διάγραμμα 2.4.ε ) προβαίνουν σε 

ενθάρρυνση των εργαζομένων για λήψη πρωτοβουλιών για τη μείωση της 

συγκέντρωσης των αρμοδιοτήτων σε λίγα άτομα που αποτελεί ένα “λάθος” στην 

πραγματοποίηση των διαδικασιών των επιχειρήσεων, όπως καταγράφτηκε από αυτές στη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Και ένα επίσης 40% αυτών πραγματοποιεί 

πρόσθετη εκπαίδευσή τους, για την καλύτερη προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις 

της εργασίας τους.

Εργαζόμενοι Καθόλου Ελάχιστος Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Μέγιστος

Ανακατ.-διάχ εξουσ. 

και αρμοδ. σε όλα τα 

επίπ. της ιεραρχίας
7% 7% 13% 40% 20% 13%

Ενθάρρυνση εργαζομ 

για λήψη πρωτοβουλ. 0% 13% 7% 40% 27% 13%

Πρόσθ. εκπαίδευση 

των εργαζομένων
0% 13% 7% 40% 27% 13%

Πρόσληψη νέων

εργαζομ. για υποβοήθ 

των παλιών στις νέες 

αρμοδιότ.

13% 20% 20% 33% 13% 0%

Πρόσληψη

συμβούλων
27% 33% 20% 13% 7% 0%

Απολύσεις

εργαζομένων
27% 27% 20% 20% 7% 0%

Πίνακας 2.4.ε: Αναλυτική κλίμακα των ποσοστών των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούνται στην αναπροσαρμογή της εργασίας των 

εργαζομένων.
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Σε χαμηλό ως μέτριο βαθμό πραγματοποιείται σε ένα 53% των επιχειρήσεων

ανακατανομή και διάχυση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων καθώς σε αρκετές 

επιχειρήσεις εμφανίστηκε συγκέντρωσή τους σε μικρό αριθμό ατόμων και σε ένα επίσης 

53% πρόσληψη νέων εργαζομένων για την υποβοήθηση των παλιών στις νέες 

αρμοδιότητες

Καθόλου οκ ελάχιστα ένα 60% των επιχειρήσεων προσλαμβάνει συμβούλους και ένα 

54% απολύει εργαζόμενους. Μάλιστα ένα ποσοστό 27% αυτών δήλωσε ότι δεν 

προχωρεί καθόλου στην πρόσληψη συμβούλων και στην απόλυση εργαζομένων στην 

προσπάθειά του να συμπιέσει το χρόνο του κύκλου εργασιών του.

Απολύσεις
εργαζομένων

Πρόσληψη συμβούλων

Πρόσλ.νέων εργ. 
για την υποβ παλιών

Πρόσθετη εκπαίδευση 
των εργαζομένων

Ενθάρρ.των εργ. 
για λήψη πρωτοβουλ.

Ανακαταν. και διάχυση| 
εξουσ.-αρμοδιοτ.

0%

60%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

□ Καθόλου-Ελάχιστος ■ Χαμηλός-Μέτριος ■ Υψηλός-Μέγιστος

Διάγραμμα 2.4.ε:Ομαδοποιημένα αποτελέσματα των στρατηγικών που εφαρμόζονται 

για την αναπροσαρμογής της εργασίας των εργαζομένων.
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Τεχνολογία

Σχετικά με τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών, το 53% (πίνακας 2.4.στ) των

επιχειρήσεων απάντησε ότι διαθέτει σε ιιέγιστο βαθμό συστήματα πληροφορικής για 

την επαφή των διαφόρων τμημάτων μεταξύ τους, ενώ ένα 13% δεν τα χρησιμοποιεί. 

Επίσης ένα 47%, προβαίνει σε ιιέγιστο βαθμό στην αγορά νέου εξοπλισμού και ένα 

33% κάνει σε μέγιστο βαθμό χρήση ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης 

πληροφοριών, ενώ ένα 13% δεν έχει τέτοια συστήματα. Οι ενέργειες αυτές, βοηθούν 

στην εξάλειψη των “λαθών” της ελλειπούς επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και 

μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, καθώς επίσης στην αποφυγή της αργής ροής της 

πληροφορίας από τα κατώτερα στα ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας, της υψηλής 

γραφειοκρατίας και της αργής ανταπόκρισης στα παράπονα των πελατών.

Νέες τεχνολογίες Καθόλου Ελάχιστος Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Μέγιστος

Χρήση πληροφορικ. 

για άμεση επαφή των 

τμημάτων

13% 0% 20% 0% 13% 53%

Χρήση ειδ.ηλεκτρον.

συστημάτ.διαχείρισης

πληροφοριών
13% 7% 27% 7% 13% 33%

Αγορά νέου 

εξοπλισμού
0% 7% 13% 7% 27% 47%

Πίνακας 2.4.στ: Ποσοστά χρήσης νέων τεχνολογιών για τη συμπίεση του χρόνου.

Η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα 2.4.στ) παρουσιάζει μια πιο γενική 

άποψη των παραπάνω αποτελεσμάτων.
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80%

70% χ 66%

74%

Χρήση της 
πληροφ. για 

άμεση 
επαφή τμημ

Χρήση ειδ. 
ηλεκτρ. 

συστ. διαχ. 
πληροφ.

Αγορά νέου 
εξοπλισμού

□ Καθόλου-Ελάχιστος ■ Χαμηλός-Μέτριος ■ Υψηλός-Μέγιστος

Διάγραμμα 2.4.στ: Ομαδοποιημένα ποσοστά χρήσης των νέων τεχνολογιών για τη 

συμπίεση του χρόνου.

Β. Προβλήματα κατά την εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το

χρόνο

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρήσεων ένα 7% αυτών (πίνακας 2.4.ζ) 

παρουσίασε προβλήματα σε μέγιστο βαθμό από τις αντιδράσεις των εργαζομένων για 

τη ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων και ακόμη ένα 7% αντιμετώπισε σε μέγιστο 

βαθμό παράπονα των εργαζομένων για πρόσθετη πίεση στην εργασία τους
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Προβλήματα Καθόλου Ελάχιστος Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Μέγιστος

Αντιδράσεις εργαζομ. 

για την ανάληψη των 

νέων αρμοδιοτήτων

27% 7% 20% 27% 13% 7%

Αντίδραση διοίκησης 

για "χάσιμο" 

αρμοδιοτήτων

33% 27% 20% 20% 0% 0%

Αδυναμία εργαζομ. 

των διαφόρων τμημ. 

να συνεργαστούν

13% 33% 20% 33% 0% 0%

Παράπονα εργαζομ. 

για πρόσθετη πίεση 

στην εργασίας τους

13% 27% 13% 40% 0% 7%

Πίνακας 2.4.ζ: Προβλήματα που εμφανίστηκαν στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να 

γίνουν ανταγωνιστές με βάση το χρόνο.

Το 33% των επιχειρήσεων δεν αντιιιετώπισε αντίδραση της διοίκησης για χάσιμο 

αρμοδιοτήτων και επίσης ένα 27% δεν αντιιιετώπισε αντιδράσεις από τους 

εργαζόμενους για την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων.

Η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα 2.4.ζ), που παρουσιάζει μια πιο γενική 

άποψη των παραπάνω, φανερώνει ότι σε ένα ποσοστό 47% των επιχειρήσεων οι 

εργαζόμενοι των διαφόρων τμημάτων παρουσίασαν καθόλου ως ελάχιστη αδυναμία 

να συνεργαστούν. Επίσης ενισχύεται η διαπίστωση ότι η διοίκηση δεν σντέδρασε για 

“χάσιμο” αρμοδιοτήτων, καθώς στο 60% των επιχειρήσεων δεν υπήρξαν αντιδράσεις 

από τη διοίκηση ή αυτές ήταν ελάχιστες. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στο ότι η 

ανακατανομή των αρμοδιοτήτων δεν μείωσε τα καθήκοντά τους, αλλά τους 

απελευθέρωσε από εργασίες που δεν τους άφηναν να συγκεντρωθούν στις κύριες 

δραστηριότητές τους.
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Παράπ.εργαζ. για πρόσθ. 
πίεση στην εργασία τους

Αδυναμία εργαζομ. των 
διαφ. τμημ. να συνεργ.

0%

Αντίδρ. διοίκησης για 
"χάσιμο" αρμοδιοτ.

ί Ανπδρ. εργαζομ. για 
: ανάληψη νέων αρμοδιοτ.

0% 10%

53%

53%

46%

40%

60%

20% 30% 40% 50% 60%

□ Καθόλου-Ελάχιστος I Χαμηλός-Μέτριος I Υψηλός-Μέγιστος

Διάγραμμα 2.4.ζ: Συγκεντρωτική παρουσίαση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν 

στις επιχειρήσεις κατά την προσπάθεια συμπίεσης του χρόνου των 

διαδικασιών τους.
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2.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ

ΧΡΟΝΟ

Για την καλύτερη κατανόηση των ως τώρα αποτελεσμάτων του ανταγωνισμού με βάση 

το χρόνο στις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα, γίνεται διαχωρισμός αυτών 

σε αποτελέσματα εσωτερικά που αφορούν την εσωτερική οργάνωση μιας επιχείρησης 

και εξωτερικά που σχετίζονται με την πορεία της στην αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται και στις σχέσεις της με τους πελάτες της.

Εσωτερικά αποτελέσματα

Η έρευνα έδειξε (πίνακας 2.5.α), ότι ένα 33% των επιχειρήσεων βελτίωσε σε αέγιστο 

βαθμό την εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία, ένα 27% την ποιότητά της, ένα 

20% την παραγωγικότητά της και επίσης ένα 20% το κόστος πραγματοποίησης των 

λειτουργιών της.

Μόνο ένα 7% των επιχειρήσεων δεν παρουσίασε βελτίωση στη μείωση της 

επανεργασίας και ένα άλλο 7% δεν είχε αύξηση του αριθμού των προτάσεων από 

τους εργαζομένους.

Από την ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα 2.5.α) επαυξάνονται τα 

προηγούμενα αποτελέσματα και επίσης διαφαίνεται ότι ένα 60% των επιχειρήσεων 

παρουσίασαν σε υν/ηλό coc αέγιστο βαθμό ανάπτυξη ομαδικότητας, ένα 53%, 

βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων, βελτίωση 

επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, ελαχιστοποίηση σημείων 

αναμονής και καθυστερήσεων και τέλος ένα 47% παρουσίασε βελτίωση του χρόνου 

παράδοσης των προμηθευτών.

Επίσης ένα 66% παρουσίασε σε γααηλό ως ιιέτριο βαθμό αύξηση της συχνότητας 

παρουσίασης καινοτομιών σε προϊόντα και συστήματα παραγωγής.
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Εσωτερικά

αποτελέσματα
Καθόλου Ελάχιστος Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Μέγιστος

Μείωση επανεργασίας 7% 0% 7% 47% 40% 0%

Ελαχ. σημείων 

αναμονής-καθυστερ.
0% 7% 13% 27% 53% 0%

Αύξηση παραγωγικ. 0% 0% 20% 7% 53% 20%

Βελτίωση ποιότητας 0% 0% 13% 7% 53% 27%

Βελτίωση εσωτερικής 

οργάν. και λειτουργ. 0% 0% 13% 33% 20% 33%

Μείωση κόστους 0% 0% 13% 13% 53% 20%

Βελτίωση επικοιν. και 

σχέσεων διοίκησης- 

εργαζομένων

0% 7% 20% 20% 53% 0%

Βελτίωση επικοιν. και 

σχέσεων εργαζομ. 0% 7% 27% 13% 53% 0%

Ανάπτυξη ομαδικότ. 0% 7% 13% 20% 47% 13%

Αύξηση του αριθμού 

των προτάσεων από 

τους εργαζομένους

7% 33% 13% 20% 20% 7%

Αύξ.συχνότ.καινοτομ. 

σε προϊόντα- 

συστήματα παραγωγής

0% 20% 33% 33% 13% 0%

Βελτίωση του χρόνου 

παράδοσης των 

προμηθευτών

0% 13% 13% 27% 47% 0%

Πίνακας 2.5.α: Εσωτερικά αποτελέσματα του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο στις 

επιχειρήσεις.
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Βελτίωση του χρόνου 
τταράδ.των προμηθευτών

Αύξηση καινοτομ.σε 
προϊόντα-συστήμ.παραγ.

Αύξηση των προτάσεων 
από τους εργαζομ.

Ανάπτυξη ομαδικότητας

Βελτίωση επικοινωνίας 
εργαζομένων

Βελτίωση επικοινωνίας 
διοίκησης-εργαζομένων

Μείωση κόστους
73%

Αύξηση της 
παραγωγικότητας

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

□ Καθόλου-Ελάχιστος ■ Χαμηλός-Μέτριος ■ Υψηλός-Μέγιστος

Διάγραμμα 2.5.α:Ομαδοποιημένα εσωτερικά αποτελέσματα της συμπίεσης του χρόνου.
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Εξωτερικά αποτελέσματα

Σε σχέση με τη βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά και των σχέσεών της με 

τους πελάτες της, ένα 20% των επιχειρήσεων (πίνακας 2.5.β) εμφάνισε σε ιιέγιστο 

βαθμό κάλυψη περισσότερων τμημάτων της αγοράς και ένα 13% αύξηση της 

ικανοποίησης των πελατών, μείωση του αριθμού των παραπόνων τους και ταχύτερη 

διείσδυση σε νέες αγορές,. Επίσης, ένα 7% παρουσίασε σε μέγιστο βαθμό βελτίωση 

της επικοινωνίας του με τους πελάτες, αύξηση κερδών και απόκτηση νέων πελατών.

Εξωτερικά

αποτελέσματα
Καθόλου Ελάχιστος Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Μέγιστος

Βελτίωση επικοινωνίας 

με τους πελάτες
0% 0% 13% 27% 53% 7%

Αύξηση ικανοποίησης 

των πελατών
0% 7% 7% 13% 60% 13%

Μείωση του αριθμού 

των παραπόνων των 

πελατών

0% 7% 7% 47% 27% 13%

Βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης
0% 7% 0% 27% 60% 7%

Αύξηση πωλήσεων 0% 0% 13% 47% 40% 0%

Αύξηση κερδών 0% 13% 20% 27% 33% 7%

Κάλυψη περισσότερων 

τμημάτων της αγοράς 0% 13% 7% 33% 27% 20%

Ταχύτερη διείσδυση σε 

νέες αγορές 7% 7% 13% 27% 33% 13%

Απόκτηση νέων 

πελατών 7% 7% 13% 40% 27% 7%

Πίνακας 2.5.β: Εξωτερικά αποτελέσματα του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο στις 

επιχειρήσεις.

Η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων (διάγραμμα 2.5.β), έδειξε ότι σε υψηλό οκ ιιέγιστο 

βαθμό ένα 73% των επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
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της, ένα 67% βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης και ένα 60% βελτίωση της 

επικοινωνίας που είχε με τους πελάτες της.

Ταχύτερη διείσδυση σε νέες 
αγορές

Κάλυψη περισσότερων 
τμημάτων της αγοράς

Αύξηση κερδών

Αύξηση πωλήσεων

Βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης

Μείωση του αριθμού των 
παραπόνων των πελατών

Αύξηση ικανοποίησης των 
πελατών

Βελπωση επικοινωνίας με 
τους πελάτες

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

□ Καθόλου-Ελάχιστος ■ Χαμηλός-Μέτριος ■ Υψηλός-Μέγιστος

Διάγραμμα 2.5.β: Συγκεντρωτικά εξωτερικά αποτελέσματα του ανταγωνισμού με βάση 

το χρόνο.
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Σε γααηλό ως ιιέτριο βαθμό ένα 60% των επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση των 

πωλήσεών της, ένα 54% μείωση του αριθμού των παραπόνων των πελατών και 

επίσης ένα 53% απόκτηση νέων πελατών.

2.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η διεξαγωγή της παρούσης έρευνας για την εφαρμογή της στρατηγικής του 

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος, 

οδήγησε στο βασικό συμπέρασμα ότι ήδη και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 

αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της αναπροσαρμογής των διαδικασιών σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των πελατών.

Ειδικότερα η ανάλυση των ερωτηματολογίων και οι συζητήσεις με στελέχη των 

επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα βοήθησε την εξαγωγή των παρακάτω 

συμπερασμάτων:

• Το σημαντικότερο κίνητρο που ωθεί τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή της στρατηγικής 

του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο, αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των πελατών, 

καθώς η ικανοποίησή τους θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία μιας επιχείρησης. 

Επίσης κατά δεύτερο λόγο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στρέφεται στη γρήγορη 

δημιουργία καινοτομιών για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι 

των ανταγωνιστών τους που κι αυτό αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη συμπίεση του 

χρόνου των διαδικασιών τους.

• Στην προσπάθειά τους για τη διατήρηση της ανταγωνιστικής τους θέσης οι 

επιχειρήσεις πριν αρχίσουν να συμπιέζουν το χρόνο των διαδικασιών τους 

χρησιμοποιούσαν ένα συνδυασμό άλλων στρατηγικών και τεχνικών με περισσότερο 

χρησιμοποιούμενη την παραγωγή με βάση τη ζήτηση. Άλλες στρατηγικές ήταν αυτή 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, του JIT, του MRP, του ευέλικτου παραγωγικού 

συστήματος, της παραγωγής με βάση το κόστος και της διαφοροποίησης προϊόντων.
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• Το σημαντικότερο πρόβλημα που συναντούν οι επιχειρήσεις στην πραγματοποίηση 

των διαδικασιών τους και το οποίο τους ωθεί στην εφαρμογή της στρατηγική του 

ανταγωνισμού με βάση το χρόνο είναι η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε μικρό 

αριθμό ατόμων. Το γεγονός αυτό αποτελεί συχνό φαινόμενο στις ελληνικές 

επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες στις οποίες διατηρείται σε μεγάλο βαθμό 

ο οικογενειακός χαρακτήρας της διοίκησης.

• Οι γενικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στα ίδια περίπου επίπεδα σε όλες τις 

επιχειρήσεις για τη συμπίεση του χρόνου, είναι η δημιουργία καινοτομιών, η 

εξάλειψη όλων των περιττών ενεργειών, η συγχώνευση διαδικασιών και σταθμών 

εργασίας όπου είναι δυνατό, η τυποποίηση των λειτουργικών διαδικασιών για τη 

μείωση στο ελάχιστο της μεταβλητότητας και η ελαχιστοποίηση και απλοποίηση των 

σημείων λήψης αποφάσεων και παροχής εγκρίσεων.

• Στην ανάπτυξη και το σχεδίασμά προϊόντων, χρησιμοποιείται για τη συμπίεση του 

χρόνου μία βασική αρχή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο, που είναι η παράλληλη 

ροή εργασίας με τη χρήση διαλειτουργικών ομάδων. Επίσης, οι επιχειρήσεις έχουν 

αρχίσει να κατανοούν τη σημασία της υιοθέτησης των ιδεών του προσωπικού, ενώ σε 

μεγάλο ποσοστό δεν έχουν ακόμη κατανοήσει τη θετική συμβολή της συμμετοχής 

των προμηθευτώ στο σχεδίασμά και την παραγωγή των προϊόντων.

• Στην παραγωγική διαδικασία οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στη 

διασφάλιση της ποιότητας με βάση τη σειρά προτύπων ISO 9000, εισήγαγαν 

αυτοματισμούς όπου ήταν δυνατό, ενώ κατανοώντας την αξία της διατήρησης του 

εξοπλισμού σε καλή κατάσταση προβαίνουν σε προληπτική και προβλεπτική 

συντήρησή του.

• Στο τμήμα πωλήσεων και διανομών-logistics πραγματοποιείται συνεχής ανίχνευση 

της αγοράς για της κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών και της μεταβολής τους, 

καθώς επίσης και γρήγορη ανταπόκριση σε όλα τα θέματα που τον αφορούν, ενώ σε 

μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν στη μείωση του μεγέθους των 

παραγγελιών που μεταφέρονται.

111



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, MBA: “Ο Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο” της Γεωργίου Παναγιώτας

• Σχετικά με την αναπροσαρμογή της εργασίας των εργαζομένων γίνεται πρόσθετη 

εκπαίδευσή τους και ενθαρρύνονται στη λήψη πρωτοβουλιών για τη μείωση των 

καθυστερήσεων που δημιουργούνται από τις συνεχείς αναφορές σε ανώτερους για 

την επίλυση κάποιου προβλήματος. Επίσης δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, 

όπου προσλαμβάνονται άτομα για τη υποβοήθηση των παλιών εργαζομένων.

• Οι νέες τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματα που αυτές επιφέρουν στις επιχειρήσεις 

έχουν κατανοηθεί από τις περισσότερες επιχειρήσεις και η χρησιμοποίησή τους 

επεκτείνεται συνεχώς.

• Τα κύρια προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την προσπάθεια των επιχειρήσεων 

να συμπιέσουν το χρόνο τους ήταν κάποιες αντιδράσεις των εργαζομένων για την 

ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων και για την ύπαρξη κάποιας πρόσθετης πίεσης στην 

εργασία τους. Επίσης εμφανίστηκαν και ορισμένες δυσκολίες στη συνεργασία των 

εργαζομένων.

• Τα κυριότερα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο στην 

εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας διεξαγωγής 

των διαδικασιών τους, η μείωση του κόστους, η αύξηση της παραγωγικότητας και η 

ανάπτυξη της ομαδικότητας.

• Τέλος, τα κυριότερα μέχρι τώρα αποτελέσματα της συμπίεσης του χρόνου, που 

αφορούν τη θέση των επιχειρήσεων στην αγορά και τις σχέσεις τους με τους πελάτες 

τους, είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης, η άυξηση της ικανοποίησης 

των πελατών και η βελτίωσης της επικοινωνία με αυτούς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑΑΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΑΑΗΝΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

Β. ΕΑΑΑΔΟΣ

*(που διαθέτουν σχεδίασμά και ανάπτυξη προϊόντος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Επωνυμία Επιχείρησης:_____________________________________

Κλάδος Επιχείρησης: ______________________________________

Έτος ιδρύσεως:____________________________________________

Αριθμός εργαζομένων:______________________________________

Κύκλος εργασιών 1995:______________________

1996:______________________

Τα προϊόντα σας είναι : Ο Καταναλωτικά Ο Βιομηχανικά
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο είναι η άριστη αξιοποίηση του 
γρόνου με την υιοθέτηση στρατηγικών βασισμένων στην ελαχιστοποίηση 
του χρονικού ορίζοντα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών. Η 
στρατηγική του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο στοχεύει στην 
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε όλες τις κρίσιμες 
διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας 
στον πελάτη.

I. Κίνητρα Ανταγωνισμού ιιε Βάστι το Χρόνο

Αξιολογείστε τα παρακάτω κίνητρα ως προς το βαθμό που επηρεάσανε 
την απόφαση της επιχείρησής σας να αρχίσει να ανταγωνίζετε με βάση το 
χρόνο:

0=Καθόλου, 1=Πολύ λίγο, 2=Λΐγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Να παρακολουθήσετε τους ανταγωνιστές.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

2. Να προλάβετε τους ανταγωνιστές.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

3. Να καλύψετε τις ανάγκες των πελατών σας.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

4. Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
O.D 1.D 2.Ώ 3.D 4.D 5.D

5. Γρηγορότερη διείσδυση στην αγορά.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

6. Γρηγορότερη ανάπτυξη νέων προϊόντων / καινοτομιών.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

7. Απόκτηση νέων πελατών.
O.D 1.D 2X2 3.D 4.D 5.D

8. Άλλα,παρακαλώ αναφέρατε:_______________________________

115



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, MBA: “Ο Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο” της Γεωργίου Παναγιώτας

II. Στοιχεία πριν ττιν egmotioyfi του ανταγωνισιιού ιιε βάση 
το γρόνο.

Α. Ποιες άλλες τεχνικές ή στρατηγικές χρησιμοποιούσατε πριν 
αρχίσετε να ανταγωνίζεστε με βάση το χρόνο;

□ JIT (Just In Time)
□ MRP (Material Requirements Planning)
□ SOP (Παραγωγή με βάση τη ζήτηση)
□ TQM (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας)
□ FMS (Flexible Manufacturing System)
□ Παραγωγή με βάση το κόστος
□ Διαφοροποίηση προϊόντων
□ Άλλες,παρακαλώ αναφέρατε:_______________________________

Β. Πριν αρχίσετε να ανταγωνίζεστε με βάση το χρόνο προχωρήσατε στη 
λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών;
□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

Γ. Τι “λάθη” ανακαλύψατε κατά την παραπάνω καταγραφή;

Σημειώστε τον βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στην
επιχείρησή σας.

0=Καθόλου, 1=Ελάχιστος/η, 2=Χαμηλός/ή, 3=Μέτριος/α, 4= Υψηλός/ή, 
5=Μέγιστος/η

1. Συγκέντρωση αποφάσεων και αρμοδιοτήτων σε μικρό αριθμό ατόμων.
0.D 1.D 2.Π 3.D 4.D 5.D

2. Επικαλύψεις καθηκόντων.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

3. Επαναλήψεις ενεργειών.
0.D !.□ 2.D 3.D 4.D 5.D
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4. Ύπαρξη περιττών διαδικασιών.
0.D 1.D 2.D 3.D 4.D 5.D

5. Υψηλός “νεκρός” χρόνος (υψηλός βαθμός καθυστερήσεων και 
αναμονών).
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

6. Πολλαπλοί έλεγχοι.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

7. Ελλεΐ7ϋής επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

8. Ελλειπής επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.
O.D l.D 2.Π 3.D 4.D 5.D

9. Αργή ροή της πληροφορίας από τα κατώτερα στα ανώτερα επίπεδα της 
ιεραρχίας.
O.D 1.D 2.Π 3.D 4.D 5.D

10. Αργή ανταπόκριση στα παράπονα των πελατών.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

11. Υψηλή γραφειοκρατία.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

12. Άλλα,παρακαλώ αναφέρατε:_______________________________
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III. Στοιχεία του ανταγωνισιιού ιιε βάση το χρόνο

Σημειώστε τον βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στην 
επιχείρησή σας κατά την εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο.

0=Καθόλον, 1=Ελάχιστος/η, 2=Χαμηλός/ή, 3=Μέτριος/α, 4=Υψηλός/ή, 
5=Μέγιστος/η

Α. Σε τι ενέργειες προβήκατε για τον επιτυχή ανταγωνισμό σας με βάση 
το χρόνο;

1. Προώθηση ομαδικής εργασίας με τη συμμετοχή εργαζομένων από τα 
διάφορα τμήματα της επιχείρησης, όπως το τμήμα Έρευνας και 
Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Συντήρησης, Πωλήσεων και 
Διανομής και Οικονομικών, για την επίλυση προβλημάτων και για την 
παράλληλη εκτέλεση καθηκόντων των τμημάτων αυτών.
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

2. Προώθηση ομαδικής εργασίας με τη συμμετοχή εργαζομένων από τα 
διάφορα τμήματα της επιχείρησης για το σχεδίασμά των προϊόντων 
σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.
0.0 1.0 2.0 3.0 4.D 5.0

3. Δημιουργία καινοτομιών.
O.D 1.0 2.Ώ 3.0 4.D 5.0

4. Υιοθέτηση ιδεών του προσωπικού.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

5. Συνεργασία και ανάμιξη των προμηθευτών τόσο στο σχεδίασμά όσο 
και στην παραγωγή ενός προϊόντος.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

6. Ανασχεδιασμός τεχνικών αλλαγής των παραμέτρων παραγωγής (set 
up).
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

7. Ανασχεδιασμός χωροταξικής διάταξης.
O.D l.D 2.D 3.0 4.D 5.D
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8. Εξάλειψη όλων των περιττών ενεργειών και χρησιμοποίηση μόνο 
αυτών που συνεισφέρουν θετικά στην ικανοποίηση του πελάτη.
O.D 1.0 2.0 3.0 4.D 5.D

9. Μείωση μεγέθους παρτίδων.
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

ΙΟ.Προληπτική και προβλεπτική συντήρηση.
0.D 1.0 2.0 3.0 4.D 5.0

11 .Παραγωγή με βάση τις αρχές της έλξης(ριι11 production) και όχι της 
πίεσηςφυείι production).
O.D l.D 2.0 3.0 4.0 5.D

12. Ελαχιστοποίηση σημείων ελέγχου.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

13. Διασφάλιση της ποιότητας με βάση τη σειρά προτύπων ISO 9000.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

14. Εισαγωγή αυτοματισμών όπου αυτό είναι δυνατό.
0.D 1.0 2.D 3.D 4.D 5.D

15. Συγχώνευση διαδικασιών και σταθμών εργασίας όπου αυτό είναι 
δυνατό.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

16. Αλλαγή σειράς εκτέλεσης εργασιών.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

17. Τυποποίηση των λειτουργικών διαδικασιών για τη μείωση στο 
ελάχιστο της μεταβλητότητας.
0.D 1.0 2.0 3.D 4.D 5.D

18. Ελαχιστοποίηση και απλοποίηση των σημείων λήψης αποφάσεων και 
παροχής εγκρίσεων.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

19. Χρήση της πληροφορικής για άμεση επαφή των διαφόρων τμημάτων 
της επιχείρησης.
0.D 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
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20.Χρήση ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών. 
0.D 1.D 2.Π 3.Π 4.D 5.D

21 .Αγορά νέου εξοπλισμού.
0.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

22. Ανακατανομή και διάχυση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε όλα τα 
επίπεδα της ιεραρχίας.
0.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

23. Ενθάρρυνση των εργαζομένων για λήψη πρωτοβουλιών.
O.D 1.D 2.Ώ 3.D 4.D 5.D

24. Πρόσθετη εκπαίδευση των εργαζομένων.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

25. Πρόσληψη νέων εργαζομένων για τη υποβοήθηση των παλιών στις 
νέες αρμοδιότητες.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

26. Πρόσληψη συμβούλων.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

27. Απολύσεις εργαζομένων.
O.D 1.D 2.Π 3.D 4.D 5.D

28. Συνεχής ανίχνευση της αγοράς για τον προσδιορισμό και την πλήρη 
κατανόηση των διακυμάνσεων των απαιτήσεων των πελατών.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

29. Γρήγορη ανταπόκριση σε όλα τα θέματα που αφορούν τον πελάτη.
O.D 1.D 2.Π 3.D 4.D 5.D

30. Μείωση μεγέθους παραγγελιών που μεταφέρονται.
O.D 1.D 2.Ώ 3.D 4.D 5.D

31. Πλήρης ενημέρωση των πελατών για τους χρόνους παράδοσης (lead 
times) της επιχείρησης.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

32. Άλλες,παρακαλώ αναφέρατε:______________________________
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Β. Τι προβλήματα συναντήσατε στη διάρκεια της προσπάθειάς σας να 
ανταγωνιστείτε με βάση το χρόνο;

Σημειώστε τον βαθμό ισχύος / εφαρμογής των παρακάτω στην 
επιχείρησή σας κατά την εφαρμογή του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο.

0=Καθόλου, 1=Ελάχιστος/η, 2=Χαμηλός/ή, 3=Μέτριος/α, 4= Υψηλός/ή, 
5=Μέγιστος/η

1. Αντιδράσεις εργαζομένων για την ανάληψη των νέων καθηκόντων.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

2. Αντίδραση της διοίκησης για “χάσιμο” αρμοδιοτήτων.
O.D 1.D 2.Ώ 3.D 4.D 5.D

3. Αδυναμία των εργαζομένων των διαφόρων τμημάτων να 
συνεργαστούν.
O.D 1.D 2.Π 3.D 4.D 5.D

4. Παράπονα των εργαζομένων για πρόσθετη πίεση στην εργασία τους.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

5. Άλλα, παρακαλώ αναφέρατε:_______________________________
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IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Αξιολογείστε την συνεισφορά του ανταγωνισμού με βάση το χρόνο στην 
επιχείρησής σας, στα παρακάτω (Αφήστε κενό όπου δεν υπάρχουν ακόμα 
στοιχεία):

0=Καθόλου, 1=Πολύ λίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Μείωση της επαν εργασίας.
0.D 1.D 2.Π 3.0 4.0 5.D

2. Ελαχιστοποίηση σημείων αναμονής και καθυστερήσεων.
O.D l.D 2.0 3.D 4.D 5.D

3. Αύξηση της παραγωγικότητας.
O.D l.D 2.0 3.D 4.D 5.D

4. Βελτίωση ποιότητας.
O.D 1.D 2.Ώ 3.0 4.D 5.D

5. Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.
O.D 1.D 2.0 3.D 4.D 5.D

6. Μείωση κόστους.
0.0 1.D 2.0 3.0 4.0 5.D

7. Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ διοίκησης και 
εργαζομένων.
O.D 1.D 2.0 3.D 4.D 5.D

8. Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων.
0.D 1.0 2.0 3.D 4.D 5.D

9. Ανάπτυξη ομαδικότητας.
O.D 1.D 2.0 3.D 4.D 5.D

10. Αύξηση του αριθμού προτάσεων και συμβουλών από τους 
εργαζομένους.
0.D !.□ 2.0 3.0 4.0 5.D
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11 .Βελτίωση του χρόνου παράδοσης των προμηθευτών.
O.D 1.D 2.Π 3.D 4.D 5.D

12. Βελτίωση επικοινωνίας με τους πελάτες.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

13. Αύξηση ικανοποίησης των πελατών.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

14. Μείωση του αριθμού παραπόνων των πελατών.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

15. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

16. Αύξηση πωλήσεων.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

17. Αύξηση κερδών.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

18. Αύξηση συχνότητας καινοτομιών τόσο στα προϊόντα όσο και στη 
λειτουργία του συστήματος παραγωγής.
O.D 1.D 2.Ώ 3.D 4.D 5.D

19. Κάλυψη περισσότερων τμημάτων της αγοράς.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

20. Ταχύτερη διείσδυση σε νέες αγορές.
O.D 1.D 2.Π 3.Π 4.D 5.D

21 .Απόκτηση νέων πελατών.
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D

22. Άλλα,παρακαλώ αναφέρατε:_______________________________
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