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Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά και αξιολογεί την εφαρμογή καλών πρακτικών λιτής

διαχείρισης στη φαρμακευτική βιομηχανία. Οι πρακτικές λιτής διαχείρισης είναι ένας

σχετικά νέος τομέας έρευνας, ιδιαίτερα αν εστιάσουμε στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Για

την καλύτερη παρουσίαση του θέματος η παρούσα εργασία δομήθηκε σε τρία συνολικά

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης. Οι

σημαντικότερες πληροφορίες που παραθέτονται είναι ο ορισμός και οι βασικές αρχές της

λιτής διαχείρισης, καθώς και ένα σύντομο ιστορικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά

στα οφέλη της λιτής διαχείρισης, καθώς και στις δυσκολίες και τα εμπόδια εφαρμογής.

Δεδομένου ότι η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βάσεις

της παγκόσμιας βιομηχανίας, πάνω στην οποία στηρίζεται η οικονομική ανάπτυξη πολλών

χωρών, το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του κλάδου σε

παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στο τρίτο και σημαντικότερο κεφάλαιο

μελετώνται αρχικά οι Ορθές Πρακτικές Παραγωγής και η σύνδεση τους με τις πρακτικές

λιτής διαχείρισης. Στη συνέχεια καταγράφονται και αναλύονται οι καλές πρακτικές λιτής

διαχείρισης που ακολουθούνται στη φαρμακοβιομηχανία. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας

βοηθά στην καταγραφή των σημαντικότερων σημείων του θέματος και περιστρέφεται

γύρω από το βαθμό υιοθέτησης των πρακτικών λιτής διαχείρισης στη φαρμακοβιομηχανία

και στα οφέλη τα οποία έχει αποκομίσει μέχρι σήμερα από την εφαρμογή τους. Τα

σημαντικότερα συμπεράσματα της εργασίας συνοψίζονται στο τέλος αυτής.

Λέξεις Κλειδιά: Λιτή Διαχείριση, Λιτή Παραγωγή, Λιτή Φιλοσοφία, Φαρμακευτική

Βιομηχανία, Σπατάλες
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Abstract

Present thesis studies and evaluates lean practices implementation in the

pharmaceutical industry. Lean management practices are a relatively new field of research,

especially if we focus on the particular industry. For the better presentation of the subject,

the present thesis was structured in three chapters. The first chapter refers to the theoretical

framework of the study. The most important information provided are the definition and

basic principles of lean management, as well as a brief historical background. Additionally

reference is made to the benefits obtained from lean management implementation as well as

to implementation difficulties and barriers for businesses. As pharmaceutical industry is

one of the most important foundations of global industry, where economic development of

many countries is based, the second chapter presents the economic situation of the industry

at global, European and national level. In the third and most important chapter, Good

Manufacturing Practices (GMP) are studied and their connection to the lean management

practices. Then, lean management practices that are followed in the pharmaceutical

industry are recorded and analyzed. The review of the literature helps to capture the most

important points of the subject and turn around the degree of adoption of lean management

practices in the pharmaceutical industry and the benefits it has gained to date from their

application. The most important conclusions of the paper are summarized at the end of the

study.

Keywords: Lean Management, Lean Production, Lean Philosophy, Pharmaceutical

Industry, Waste
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Εισαγωγή

Η Λιτή Διαχείριση (Lean Management) περιγράφει ένα σύνολο αρχών και μεθόδων

διαχείρισης, προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ της "σπατάλης" (waste) και της "αξίας"

(value) σε έναν οργανισμό. Η λιτή διαχείριση αποτελεί μια μέθοδο διαχείρισης εταιρειών

που προϋποθέτει προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς μέσω οργανωτικών

και λειτουργικών αλλαγών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσέγγιση οργανωτικής

διαχείρισης, που αφορά κυρίως στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, π.χ. εύρος ελέγχου,

εξουσιοδότηση, ευελιξία και διαχείριση της απόδοσης του εργατικού δυναμικού, όπως η

συνεχής βελτίωση. Το πεδίο εφαρμογής της λιτής παραγωγής περιλαμβάνει την ανάπτυξη

προϊόντων, τη διαχείριση των επιχειρήσεων, την αλυσίδα εφοδιασμού, το ανθρώπινο

στοιχείο, τα πρότυπα κατασκευής, τη ζήτηση της αγοράς και τις περιβαλλοντικές αλλαγές.

Οι βασικές αρχές της λιτής παραγωγής είναι ο καθορισμός των

στοιχείων/συστατικών του προϊόντος που δημιουργούν αξία από την οπτική γωνία του

πελάτη και όχι από την πλευρά των επιχειρήσεων, των λειτουργιών ή των τμημάτων της.

Βασικός σκοπός είναι ο προσδιορισμός όλων των απαραίτητων βημάτων για να σχεδιαστεί

και να παραχθεί το προϊόν στην αλυσίδα παραγωγής, ώστε να ανιχνευθούν οι διαδικασίες

που δεν προσθέτουν αξία, να εντοπιστούν οι ενέργειες που δημιουργούν αξία χωρίς

διακοπές, παρακάμψεις, επαναφορές ή αναμονή και εν τέλει να προσδιοριστούν οι

διαδικασίες παραγωγής που προσδίδουν αξία, αφαιρώντας αυτές που θεωρούνται

σπατάλες. Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της

παραγωγής.

Η λιτή παραγωγή ως όρος και ως σύνολο τεχνικών και εργαλείων,

πρωτοεμφανίστηκε στην Ιαπωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Ιάπωνες

κατασκευαστές συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τις

τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνταν για την ανασυγκρότηση εγκαταστάσεων

παραγωγής. Εφαρμόζοντας λοιπόν την έννοια αυτή, η Toyota κατάφερε να παράγει

αυτοκίνητα με μικρότερο απόθεμα, ανθρώπινη προσπάθεια, επένδυση και ελαττώματα και

εισήγαγε μια μεγαλύτερη και συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό ο

όρος της λιτής παραγωγής (lean) έχει ταυτιστεί με το σύστημα παραγωγής της Toyota

(Toyota Production System), το οποίο χρονολογείται από τις αρχές του εικοστού αιώνα.
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Οι χώρες στον υπόλοιπο κόσμο και ιδίως οι ΗΠΑ, άργησαν αρκετά να υιοθετήσουν

παρόμοια συστήματα, τα οποία θεωρείτο ότι μελετήθηκαν στο ξεκίνημα της δεκαετίας του

80 και άρχισαν δειλά - δειλά να εφαρμόζονται στις Αμερικανικές επιχειρήσεις. Δεδομένου

ωστόσο ότι η λιτή διαχείριση ως σύνολο αρχών και πρακτικών είχε αρχικά εφαρμοστεί

στην αυτοκινητοβιομηχανία, το γεγονός αυτό δημιουργούσε σημαντικές προκλήσεις στην

εφαρμογή της, από άλλου είδους επιχειρήσεις, με διαφορετικό αντικείμενο. Μέχρι και

σήμερα πολλές από τις προκλήσεις αυτές συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο η έρευνα

δείχνει ότι οι αρχές λιτής διαχείρισης μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία και σε

επιχειρήσεις μεταποίησης από άλλους κλάδους, πέραν την αυτοκινητοβιομηχανίας, ακόμα

σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ο κλάδος της υγείας.

Στην παρούσα εργασία λοιπόν, διερευνούμε τις καλές πρακτικές λιτής διαχείρισης

που εφαρμόζονται στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Ο κλάδος αυτός είναι όχι μόνο

από τους σημαντικότερους κλάδους, ο οποίος συνεισφέρει στην παγκόσμια οικονομία,

αλλά και ένας κλάδος ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα πρόκειται

για έναν κλάδο όπου υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις στο οικονομικό, κοινωνικό και

διαχειριστικό περιβάλλον. Οι πρακτικές λιτής διαχείρισης σύμφωνα με την ανασκόπηση

της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι μπορούν να είναι αρκετά επωφελείς για τις επιχειρήσεις

στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας (από την άποψη της μείωσης του κόστους και του

χρόνου της παραγωγής, κ.α.). Ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλώς να μελετούν και

να εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές. Είναι σημαντικό η λιτή διαχείριση να υιοθετηθεί ως

φιλοσοφία και να γίνει κουλτούρα μέσα στον οργανισμό, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα

οφέλη της από τις επιχειρήσεις στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.
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Κεφάλαιο 1ο: Λιτή Διαχείριση - Βασικό Θεωρητικό Πλαίσιο

1.1.Λιτή Διαχείριση & Βασικές Αρχές

Η Λιτή Διαχείριση (Lean Management) περιγράφει ένα σύνολο αρχών και μεθόδων

διαχείρισης, προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ της "σπατάλης" (waste) και της "αξίας"

(value) σε έναν οργανισμό (Kobus & Westner, 2015). Οι σπατάλες σύμφωνα με τους

Womack & Jones (1996) μπορούν να οριστούν ως «κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που

απορροφά τους πόρους, αλλά δεν δημιουργεί αξία» (σελ. 15), ενώ η αξία ορίζεται ως «η

ικανότητα [...] που παρέχεται στον πελάτη την κατάλληλη στιγμή» (σελ. 311). Παραδείγματα

σπατάλης αποτελούν τα ελαττωματικά προϊόντα, η επιπλέον επεξεργασία, το απόθεμα, η

υπερπαραγωγή, κ.α. Η λιτή διαχείριση εφαρμόστηκε με επιτυχία από εταιρείες σε όλο τον

κόσμο, κυρίως σε λειτουργίες παραγωγής / κατασκευής. Το πιο διάσημο παράδειγμα στην

εφαρμογή της λιτής διαχείρισης είναι η Toyota, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση στην

παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων το 2013 (Arlbjørn & Freytag, 2013).

Σύμφωνα με τον Dekier (2012) η λιτή διαχείριση αποτελεί μια μέθοδο διαχείρισης

εταιρειών που προϋποθέτει προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς μέσω

οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών. Η καρδιά της λιτής διαχείρισης είναι η πράξη της

"στίλβωσης" (polishing up) μιας εταιρείας (με την έννοια της ριζικής αλλαγής), χάρη στις

αλλαγές στην πολιτική της, ιδιαίτερα στα περιουσιακά της στοιχεία και τα στυλ

διαχείρισής της. Επιπλέον, η λιτή διαχείριση επικεντρώνεται στην επαγγελματική

κατάρτιση, στη διαμόρφωση της στάσης του προσωπικού καθώς και στη διατήρηση

θετικών δημόσιων σχέσεων. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις πτυχές της διαχείρισης

ανθρώπινων πόρων στην εταιρεία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επιλεγμένα συστατικά

στοιχεία της λιτής διαχείρισης που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι διαχειριστές

των επιχειρήσεων και οργανισμών είναι:

1) Η καλή ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας. Ο εργοδότης πρέπει να δημιουργήσει ένα

θετικό κλίμα στην επιχείρηση. Μια θετική ατμόσφαιρα, όχι μόνο βοηθά τους

υπαλλήλους να επιτελούν τα καθημερινά καθήκοντά τους, αλλά και ενισχύει τους

δεσμούς τόσο μεταξύ των συναδέλφων όσο και της εταιρείας με αυτούς. Ως

αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν επαρκή κίνητρα για επαγγελματική
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αφοσίωση, για παράδειγμα όταν πρέπει να εργάζονται υπερωρίες για να

εκπληρώσουν την εντολή που τους ανατέθηκε.

2) Ο καθορισμός των στόχων. Για να μπορεί κάποιος να εργαστεί αποτελεσματικά,

πρέπει να γνωρίζει τους στόχους του έργου. Έτσι, είναι σημαντικό να καθοριστούν

τόσο οι μακροπρόθεσμοι όσο και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι για τους

εργαζόμενους. Οι πρώτοι αφορούν στην πρόοδο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

τους ενώ οι τελευταίοι επικεντρώνονται στην προσοχή τους στις καθημερινές

εργασίες που εκτελούν. Αυτό το στοιχείο της λιτής διαχείρισης απεικονίζεται με

μια διαφανώς καθορισμένη πορεία σταδιοδρομίας που δείχνει στον υπάλληλο, ποια

καθήκοντα πρέπει να εκπληρωθούν και τι πρέπει να μάθει, στην περίπτωση που

πρέπει να μετακινηθεί σε κάποια άλλη, ανώτερη ιεραρχική θέση.

3) Η επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία, που συχνά

παραλείπονται στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Βασικά, οι διαχειριστές

όλων των επιπέδων θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα ανταλλαγής

πληροφοριών μεταξύ των υπαλλήλων ενός συγκεκριμένου τμήματος, όπως για

παράδειγμα τακτικές σύντομες συναντήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα

της επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να

ανταλλάσσουν πληροφορίες, να ελέγχουν την κατάσταση των εργασιών ή να

συζητούν για συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα.

4) Το σωστό κίνητρο. Η λιτή διαχείριση είναι ένας από τους τρόπους διαχείρισης που

συμβουλεύει τους διευθυντές να αποφεύγουν τις παραδοσιακές μεθόδους κινήτρων,

οι οποίες βασίζονται σε σύστημα ανταμοιβών (bonus-system) και έχουν ως

αποτέλεσμα μόνο βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Οι διαχειριστές πρέπει να

αναζητούν εσωτερικά ατομικά κίνητρα για τον κάθε έναν υπάλληλο ξεχωριστά.

5) Η σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού. Πολλές εταιρείες θέτουν ως στόχο τη συνεχή

ενίσχυση των διαδικασιών τους. Διάφορες μέθοδοι εφαρμόζονται για την επίτευξη

αυτής της κατάστασης. Περιστασιακά, εξωτερικές εταιρείες χρησιμοποιούνται για

να βελτιώσουν τη λειτουργία της εταιρείας-στόχου. Μερικές φορές, τα διευθυντικά

στελέχη επιβάλλουν ορισμένες υποχρεώσεις χωρίς να συμβουλεύονται τους

υπαλλήλους τους. Αυτές οι διαδικασίες θεωρούνται σπατάλη. Στις σύγχρονες
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επιχειρήσεις συνιστάται να συμβουλεύονται, για τις διάφορες τροποποιήσεις, τους

εργαζόμενους που έχουν άμεση εικόνα του προβλήματος που πρέπει να

αντιμετωπίσουν σε τακτική βάση. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι ένα σύστημα

που επιτρέπει στους υπαλλήλους της εταιρείας να συμμετέχουν στη λήψη

αποφάσεων, προτείνοντας τις δικές τους ιδέες.

6) Η ανάπτυξη των εργαζομένων. Ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους στην

πλειοψηφία των εταιρειών είναι τόσο οι έμμεσοι εργαζόμενοι όσο και οι υπάλληλοι

υποστήριξης της παραγωγής. Για το λόγο αυτό, οι διευθυντές πρέπει να κάνουν ό,τι

είναι εντός των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να παρέχουν στους εργαζόμενους

ευκαιρίες αυτο-ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η

επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό ισούται με επένδυση στην επιχείρηση και ότι τα

αποτελέσματα στο τέλος θα είναι ωφέλιμα γι’αυτήν. Υπάρχουν επιλεγμένες

μέθοδοι που στοχεύουν στην ύπαρξη υψηλής ειδίκευσης, με πιο γνωστή αυτή που

στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και στην εξέλιξη των εργαζομένων.

7) Η ηγεσία. Οι διαχειριστές/ διευθυντές θα πρέπει να συνειδητοποιούν συνεχώς τη

σημασία του τρόπου διαχείρισης των υπαλλήλων τους. Είναι κατηγορηματικά

απαράδεκτο για τους διαχειριστές να καπηλεύονται τις επιτυχίες των υπαλλήλων

τους ή να μην χρησιμοποιούν το υλικό που έχουν προετοιμάσει οι τελευταίοι.

Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας τα διευθυντικά στελέχη να αναζητούν λύσεις σε

προβλήματα και όχι θύματα όταν εμφανίζονται καταστάσεις κρίσης. Οι

διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για να γίνουν

“λιτοί ηγέτες” (lean leaders) και ως εκ τούτου να εμπνεύσουν το σεβασμό στους

εργαζομένους.

1.2. Λιτή Παραγωγή και Βασικές Αρχές

Η λιτή παραγωγή (Lean Manufacturing), είναι ένας όρος που συχνά ταυτίζεται με

την λιτή διαχείριση (Lean Management) και σε πολλά επιστημονικά άρθρα οι δύο όροι

χρησιμοποιούνται εναλλάξ. O Holweg (2007) στην έρευνά του απεικονίζει την εξέλιξη των

λιτών αρχών, από το σύστημα παραγωγής της Toyota (Toyota Production Systems -TPS)

στα τέλη της δεκαετίας του '70 και τη μετάβασή του, στη λιτή παραγωγή στα τέλη της
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δεκαετίας του '80, ως τη μετέπειτα μετάβαση στη λιτή σκέψη (Lean Thinking) ή τη λιτή

φιλοσοφία (Lean Thinking) στη δεκαετία του '90 (Womack and Jones, 1996),

υποδεικνύοντας ότι ο ρόλος του όρου «λιτή», ως χαρακτηρισμού πίσω από τις έννοιες λιτή

παραγωγή και λιτή διαχείριση, είναι να κάνει τα πράγματα καλύτερα και ταχύτερα, να

αποφεύγονται τα περιττά καθήκοντα και να μειώνονται οι σπατάλες οποιουδήποτε είδους.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο μέθοδοι είναι στενά συνδεδεμένες, υπάρχει διαφορά μεταξύ

τους. Η λιτή διαχείριση είναι κάτι περισσότερο από ένα σύστημα διαχείρισης της

παραγωγής. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσέγγιση οργανωτικής διαχείρισης, που

αφορά κυρίως στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, π.χ. εύρος ελέγχου, εξουσιοδότηση,

ευελιξία και διαχείριση της απόδοσης του εργατικού δυναμικού, όπως η συνεχής βελτίωση

(Kaizen).

Σύμφωνα με τους Bhamu & Sangwan (2012), ο όρος «λιτή» ως χαρακτηρισμός της

διαχείρισης ή της παραγωγής, μπορεί να είναι ένας τρόπος, μια διαδικασία, ένα σύνολο

αρχών, εργαλεία και τεχνικές, μια προσέγγιση, μια φιλοσοφία, ένα πρόγραμμα, ένα

πρότυπο παραγωγής ή ένα σύστημα, το οποίο:

1) στην περίπτωση της παραγωγής έχει ως στόχο την εξάλειψη της σπατάλης, με

σκοπό τη βελτίωση της αξίας για τον πελάτη (Salonitis & Tsinopoulos, 2016).

2) στην περίπτωση της διαχείρισης στοχεύει στη λειτουργία ενός οργανισμού

σύμφωνα με τις αρχές της συνεχούς βελτίωσης, μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης

που επιδιώκει συστηματικά μικρές και βαθμιαίες αλλαγές στις διαδικασίες,

προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα (Dekier, 2012).

Το πεδίο εφαρμογής της λιτής παραγωγής περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων,

τη διαχείριση των επιχειρήσεων, την αλυσίδα εφοδιασμού, το ανθρώπινο στοιχείο, το

πρότυπο κατασκευής, τη ζήτηση της αγοράς και τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Οι βασικές

αρχές της λιτής παραγωγής σύμφωνα με τον Dekier (2012) είναι (Arlbjørn & Freytag,

2013):

1) Καθορισμός των στοιχείων/συστατικών του προϊόντος που δημιουργούν αξία από

την οπτική γωνία του πελάτη και όχι από την πλευρά των επιχειρήσεων, των

λειτουργιών ή των τμημάτων της.
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2) Προσδιορισμός όλων των απαραίτητων βημάτων για να σχεδιαστεί και να παραχθεί

το προϊόν στην αλυσίδα παραγωγής, ώστε να ανιχνευθούν οι διαδικασίες που δεν

προσθέτουν αξία.

3) Υλοποίηση των ενεργειών που δημιουργούν αξία χωρίς διακοπές, παρακάμψεις,

επαναφορές ή αναμονή.

4) Εφόσον έχει προσδιοριστεί η αξία από τον πελάτη, προσδιορίζονται οι διαδικασίες

παραγωγής που προσδίδουν αξία, αφαιρούνται αυτές που οδηγούν σε σπατάλες και

αρχίζει εκ νέου η όλη διαδικασία, σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της

παραγωγής.

1.3. Ιστορικό Πλαίσιο

Η έννοια της «λιτής» (lean), ως χαρακτηρισμού της διαχείρισης ή της παραγωγής,

πρωτοεμφανίστηκε στην Ιαπωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Ιάπωνες

κατασκευαστές συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τις

τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνταν για την ανασυγκρότηση εγκαταστάσεων

παραγωγής. Εφαρμόζοντας λοιπόν την έννοια αυτή, η Toyota κατάφερε να παράγει

αυτοκίνητα με μικρότερο απόθεμα, ανθρώπινη προσπάθεια, επένδυση και ελαττώματα και

εισήγαγε μια μεγαλύτερη και συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία προϊόντων (Bhamu &

Sangwan, 2012).

H έννοια του lean έχει, στην παλαιότερη βιβλιογραφία, ταυτιστεί με το σύστημα

παραγωγής της Toyota (Toyota Production System), το οποίο χρονολογείται από τις αρχές

του εικοστού αιώνα. Οι πατέρες του συστήματος, ήταν ο Sakichi Toyoda και οι γιοι του

Kiichiro Toyoda και Eiji Toyoda καθώς και ο Taiichi Ohno, μηχανικός κατασκευής της

Toyota. Ο Sakichi Toyoda, ο οποίος στη συνέχεια εργάστηκε στην κλωστοϋφαντουργία,

εφηύρε έναν αργαλειό με εξειδικευμένο μηχανισμό, σχεδιασμένο να σταματά σε

περίπτωση διακοπής του νήματος. Ο μηχανισμός αυτός έγινε αργότερα το θεμέλιο για τον

Jidoka, έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίχτηκε το σύστημα

παραγωγής της Toyota. Λόγω της εφαρμογής ενός αισθητήρα ανίχνευσης σφαλμάτων,

μειώθηκαν τα ελαττώματα που προέκυπταν από τις ατέλειες που σχετίζονταν με τον

άνθρωπο και αυξήθηκε η παραγωγική ικανότητα. Το 1910, ο Sakichi Toyoda «επισκέφθηκε
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τις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά και συνειδητοποίησε ότι η νέα εποχή του

αυτοκινήτου μόλις αρχίζει» (Dekier, 2012, σελ. 47).

Ωστόσο, η οικογένεια Toyoda χρειάστηκε 20 χρόνια για να υλοποιήσει τα σχέδιά

της. Το 1929 ο Kiichiro Toyoda έφτασε στις ΗΠΑ με σκοπό να μελετήσει τις τοπικές

εταιρείες στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με το σύστημα

παραγωγής της Ford, η οποία το 1913 εισήγαγε τη σειριακή παραγωγή του αυτοκινήτου

της (το μοντέλο Τ). Κατά συνέπεια, όταν η Toyota Motor Company ξεκίνησε την

παραγωγή της, ο Kiichiro αποφάσισε να εφαρμόσει μερικές από τις πρακτικές που είχε

παρακολουθήσει στις ΗΠΑ. Η Ιαπωνία τότε υπέφερε από μειωμένη ζήτηση, επομένως

διάφορα αυτοκίνητα παράγονταν κατ’ανάγκη σε μικρότερες ποσότητες στις ίδιες γραμμές

συναρμολόγησης. Για να ανταγωνιστεί την αυτοκινητοβιομηχανία μαζικής παραγωγής, η

οποία είχε ήδη εισαχθεί σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες, η Toyota αναγκάστηκε

να αλλάξει τις μεθόδους παραγωγής. Ο Kiichiro Toyoda αντιλήφθηκε πλήρως το γεγονός

ότι ήταν υποχρεωτικό να δημιουργηθεί μια γρήγορη και ευέλικτη διαδικασία παραγωγής,

με αποτέλεσμα οι πελάτες να αποκτήσουν τα επιθυμητά, υψηλής ποιότητας και οικονομικά

αυτοκίνητα. Ο Kiichiro ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες παραγωγής

εφαρμόζοντας το σύστημα Just-in-time. Στόχος ήταν να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα

και να μειωθούν οι σπατάλες (Dekier, 2012).

Στη δεκαετία του 1950 ο γιος του Sakichi, Eiji Toyoda, επισκέφθηκε την εταιρεία

Ford. Φαίνεται ότι λόγω της επίσκεψης, η Toyoda μαζί με τον Taiichi Ohno ήταν σε θέση

να δημιουργήσουν ένα σύστημα που να συνδέει τους δύο πυλώνες του TPS (Jidoka και

Just-in-time) με τη γραμμή συναρμολόγησης της Ford. Λίγο μετά την προηγούμενη

βελτίωση, ο Taiichi Ohno προχώρησε σε μια άλλη ιδέα που ονομάζεται παραγωγή έλξης-

ροής (pull-flow production), μια παλιά πρακτική που ακολουθούνταν στα αμερικανικά

σούπερ μάρκετ. Η παραγωγή έλξης-ροής επέτρεψε να παράγονται όσα προϊόντα

μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μια διαδοχική διαδικασία. Με τη σειρά του, αυτό θα

διευκόλυνε τη μείωση της υπερπαραγωγής (Dekier, 2012).

Το σύστημα παραγωγής της Toyota δεν δημιούργησε ενδιαφέρον για τις χώρες της

Δύσης και ιδίως για τις ΗΠΑ μέχρι το 1973. Μετά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου,

δεδομένου ότι η Αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ήταν παραγωγική, αγνόησε τον

ανταγωνισμό στον κλάδο αυτό, που προέρχονταν από την Ιαπωνία. Ωστόσο, κατά τη
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διάρκεια του πετρελαϊκού σοκ, το 1973, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ

αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα, αφού η ζήτηση για ιαπωνικά αυτοκίνητα με

αποδοτικότερη κατανάλωση καυσίμων αυξήθηκε. Ακόμη και σε περιόδους πτώσης των

επιπέδων των πωλήσεων, οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες φαινόταν να χειρίζονται το

πρόβλημα πολύ καλύτερα από τους αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίοι γρήγορα

δημιούργησαν μεγάλα αποθέματα απούλητων αυτοκινήτων. Μελέτες της εποχής έδειξαν

ότι οι ΗΠΑ τη δεκαετία του 70, χρειάζονταν διπλάσιο εργατικό δυναμικό για να παράγουν

ένα αυτοκίνητο, πολύ περισσότερο χώρο δαπέδου, εμπορεύματα κλπ. σε σχέση με την

Ιαπωνία. Ως εκ τούτου, εκείνη ήταν η στιγμή κατά την οποία οι αμερικανοί κατασκευαστές

αυτοκινήτων έδειξαν ενδιαφέρον για τη λιτή διαχείριση και συγκεκριμένα για το πώς οι

Ιάπωνες και ιδιαίτερα η Toyota διαχειρίζονταν την παραγωγή τους. Ωστόσο δεδομένου ότι

η λιτή φιλοσοφία είχε αναπτυχθεί στην Ιαπωνία, δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες

στην αγγλική γλώσσα, παρά μόνο στην Ιαπωνική (Emiliani, 2006).

Μεταξύ των πρώτων γραπτών αναφορών στις ΗΠΑ, που περιέγραφαν το μοναδικό

σύστημα διαχείρισης της Toyota, ήταν ένα άρθρο του 1977 στο περιοδικό American

Machinist. Η πρώτη εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της Toyota, στις Η.Π.Α. ήταν

πιθανότατα στο εργοστάσιο παραγωγής κινητήρων και μοτοσικλετών Kawasaki στο

Λίνκολν της Νεμπράσκα μεταξύ των ετών 1975 και 1978. Ωστόσο, το γενικό επίπεδο

συνειδητοποίησης του συστήματος διαχείρισης της Toyota στους επιχειρηματικούς ηγέτες

των Η.Π.Α., παρέμεινε χαμηλό μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν άρχισε να

κερδίζει την ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή του αμερικανικού επιχειρηματικού τύπου.

Αυτή ήταν και η χρονιά κατά την οποία γράφτηκαν πολλές εργασίες και άρθρα για το

σύστημα λιτής διαχείρισης της Toyota (Emiliani, 2006).

Το 1979, ο Bodek (2004) ίδρυσε την Productivity Inc., στο Γκρίνουιτς του

Κονέκτικατ, με σκοπό να εκπαιδεύσει τους ηγέτες των επιχειρήσεων στις ιαπωνικές

πρακτικές βιομηχανικής διαχείρισης. Οι κύριες δραστηριότητές της επιχείρησης ήταν η

δημοσίευση ενημερωτικών δελτίων, η διανομή βιβλίων, η διεξαγωγή εθνικών συνεδρίων

και σεμιναρίων και η διοργάνωση περιηγήσεων μελέτης από το 1981, στις οποίες στελέχη

επιχειρήσεων των ΗΠΑ επισκέπτονταν ιαπωνικές εταιρείες για να μάθουν πώς πέτυχαν

αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και την ποιότητα. Το 1984, ο Bodek

(2004) δημιούργησε μια ξεχωριστή εταιρεία με την επωνυμία Productivity Press Inc., η
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οποία δημοσίευσε και διένειμε αγγλικές μεταφράσεις δεκάδων ιαπωνικών βιβλίων,

γραμμένα από επαγγελματίες και συμβούλους διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονταν τα

έργα των Ohno (1988), Ohno και Mito (1988) και Shingo (1981, 1985, 1986), τα οποία

περιγράφουν το σύστημα παραγωγής της Toyota και άλλες ιαπωνικές πρακτικές

διαχείρισης. Όλες οι παραπάνω ενέργειες διαδραμάτισαν μεγάλο ρόλο στην υιοθέτηση των

πρακτικών της λιτής διαχείρισης στις ΗΠΑ (Emiliani, 2006).

Το χάσμα της απόδοσης μεταξύ της Toyota και άλλων κατασκευαστών

αυτοκινήτων επισημάνθηκε αργότερα, και με μεγαλύτερη σαφήνεια, το 1990 στο βιβλίο

«Τhe machine that changed the world», όπου και εισήχθη ο όρος «lean». Η εις βάθος

διερεύνηση του συστήματος παραγωγής της Toyota οδήγησε τελικά τους ερευνητές και

συγγραφείς της εποχής να διαπιστώσουν ότι οι αρχές της λιτής παραγωγής και γενικά η

λιτή φιλοσοφία, μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες βιομηχανίες. Η δεκαετία του ’90

ήταν αυτή κατά την οποία η λιτή φιλοσοφία επεκτάθηκε σε επιχειρήσεις του Δυτικού

πολιτισμού, σε διάφορους τομείς, όπως η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι

υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο, η υγειονομική περίθαλψη, ο τομέας των κατασκευών, κ.α.,

ενσωματώνοντας τις αρχές της λιτής διαχείρισης, οι οποίες ήταν ο προσδιορισμός της αξίας

του πελάτη, η διαχείριση της «ροής αξίας» (value stream), η χρήση μηχανισμών «έλξης»

(pull) για την υποστήριξη της ροής των υλικών σε περιορισμένες λειτουργίες και η

επιδίωξη της τελειότητας μέσα από την απαλοιφή κάθε μορφής σπατάλης (Teich &

Faddoul, 2013).

1.4. Οφέλη Λιτής Διαχείρισης

Θεωρητικά οι πρακτικές λιτής διαχείρισης και παραγωγής έχουν ως στόχο την

εξάλειψη της σπατάλης, με σκοπό τη βελτίωση της αξίας για τον πελάτη. Οι σπατάλες σε

έναν οργανισμό μπορεί να αποτελούνται από απτά συστατικά, όπως για παράδειγμα τα

ελαττωματικά προϊόντα ή η υπερπαραγωγή που μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία

μεγάλου αποθέματος, είτε από άυλα, όπως για παράδειγμα οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής

μέχρι το προϊόν να φτάσει στα χέρια του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση οι σπατάλες έχουν

άμεσο αντίκτυπο στις επιδόσεις, την ποιότητα και το κόστος, και είναι όλες μη

προστιθέμενες λειτουργίες, για τις οποίες οι πελάτες δεν είναι διατιθέμενοι να πληρώσουν.

Η απομάκρυνση τους, μέσα από την εφαρμογή πρακτικών λιτής διαχείρισης, μπορεί να
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προσφέρει μια σειρά οφελών για την επιχείρηση, όπως βελτίωση της παραγωγικότητας και

της ποιότητας της εργασίας, καθώς και η μείωση του χρόνου και του κόστους παραγωγής,

αποτελέσματα που με τη σειρά τους βελτιώνουν την επιχειρησιακή απόδοση (Gupta &

Jein, 2013).

Ανασκοπικές και εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι συνολικά η λιτή διαχείριση έχει

τη δυνατότητα να βελτιώσει την παραγωγή και την παράδοση των προϊόντων (Rahman et

al, 2010), έχει ευνοϊκό αντίκτυπο στην ομάδα εργασίας και το οργανωτικό κλίμα

(Bortolotti et al, 2015), βελτιώνει τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνται οι εργασίες,

μειώνει το κόστος μέσα από την εξάλειψη της σπατάλης στη ροή διαδικασιών, μειώνει το

χρόνο διεκπεραίωσης (Singh et al, 2010), αυξάνει την παραγωγικότητα (Gupta & Jein,

2013), αυξάνει την κερδοφορία της επιχείρησης (Zokaei et al, 2013), βελτιώνει τη χρήση

του εργατικού δυναμικού (Nahm et al, 2012), αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, μειώνει το

απόθεμα, τα ελαττωματικά προϊόντα και τους χρόνους ρύθμισης των μηχανών και

βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών (Chen et al, 2010).

Τα παραπάνω ευρήματα υποστηρίζονται επίσης από μελέτες διερεύνησης των

απόψεων των διαχειριστών επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει πρακτικές λιτής

διαχείρισης, σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των πρακτικών αυτών.

Ο Bhasin (2012) σε μια μετα-ανάλυση τέτοιου είδους ερευνών που είχαν διεξαχθεί μέχρι το

2010, βρήκε ότι οι σημαντικότεροι από τους λόγους οι οποίοι καταγράφονται είναι η

αύξηση της απόδοσης και η απάντηση στον ανταγωνισμό.

Περαιτέρω εμπειρικές έρευνες έχουν μελετήσει τον βαθμό στον οποίο τα παραπάνω

οφέλη αποκομίζονται από τις επιχειρήσεις, διερευνώντας στην ουσία μετρήσιμα μεγέθη της

επίδρασης της λιτής διαχείρισης στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τους Pavnaskar et al (2003)

η λιτή παραγωγή μπορεί να επιτύχει μείωση των ελαττωματικών προϊόντων κατά 20% σε

ετήσια βάση, μείωση στο χρόνο διεκπεραίωσης κατά 75%, μείωση στο χρόνο παράδοσης

κατά 90%, αύξηση της παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο από 15% έως 35% σε ετήσια

βάση, μείωση των αποθεμάτων κατά 75%, βελτίωση από 10%-50% στη χρήση του

εργατικού δυναμικού, αύξηση της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων και υποδομών κατά

τουλάχιστον 50%, βελτίωση της ποιότητας κατά 50% και 80-90% μείωση στις διαδικασίες

ρυθμίσεων των μηχανημάτων από το ένα προϊόν στο άλλο.
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Η αύξηση της απόδοση της επιχείρησης ωστόσο φαίνεται να είναι ο παράγοντας

που έχει μελετηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στη βιβλιογραφία σε σχέση με την λιτή

διαχείριση. Σε κάποιες έρευνες για την μέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης

χρησιμοποιήθηκε ένας συνολικός δείκτης, η λιτότητα (leanness) (Belekoukias et al, 2014).

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Bayou και de Korvin (2008) ανέπτυξαν ένα μοντέλο που μετράει το

επίπεδο λιτότητας  επιχειρήσεων, οι οποίες εφάρμοζαν πρακτικές και εργαλεία λιτής

διαχείρισης και συγκεκριμένα συστήματα Just in Time, ποιοτικό έλεγχο και διαδικασίες

kaizen. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αυτό το μοντέλο για να συγκρίνουν το επίπεδο της

λιτότητας της General Motors και της Ford χρησιμοποιώντας τη Honda ως εταιρεία

αναφοράς. Από τις οικονομικές καταστάσεις αυτών των εταιρειών, κατέληξαν στο

συμπέρασμα ότι η Ford ήταν κατά 17% πιο λιτή από τη General Motors. Πιο πρόσφατα οι

Anvari et al (2013), εξέτασαν τον αντίκτυπο συγκεκριμένων παραγόντων στην λιτότητα

ενός παραγωγικού συστήματος και βρήκαν ότι οι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν τα

ελαττώματα, το κόστος, ο χρόνος παραγωγής και η αξία.

Ωστόσο, παρόλο που το επίπεδο της λιτότητας συνδέεται με την απόδοση ενός

οργανισμού, άλλοι συγγραφείς έχουν διερευνήσει τον αντίκτυπο των πρακτικών λιτής

διαχείρισης και παραγωγής, βασιζόμενοι όχι σε έναν συνολικό δείκτη, αλλά σε

μεμονωμένα μέτρα (δείκτες). Για παράδειγμα οι Rahman et al (2010) ανέπτυξαν ένα

μοντέλο προκειμένου να μετρήσουν τις επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή των λιτών

πρακτικών στην επιχειρησιακή απόδοση των επιχειρήσεων παραγωγής στην Ταϋλάνδη. Οι

ερευνητές διαπίστωσαν ότι και οι τρείς παράγοντες που μελετήθηκαν (δηλ. τα συστήματα

Just in Time (JIT), οι μέθοδοι ελαχιστοποίησης της σπατάλης και η διαχείριση ροής) είχαν

σημαντικό αντίκτυπο στην επιχειρησιακή τους απόδοση. Ωστόσο, τα συστήματα JIT

βρέθηκαν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις μεγάλες επιχειρήσεις σε σύγκριση με

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ η ελαχιστοποίηση της σπατάλης είχε

μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ΜΜΕ σε σύγκριση με τους μεγάλους οργανισμούς.

Οι Shah & Ward (2003), είχαν επίσης νωρίτερα εξετάσει τις επιπτώσεις των λιτών

πρακτικών διαχείρισης στις επιχειρησιακές επιδόσεις επιχειρήσεων και διαπίστωσαν ότι τα

συστήματα JIT, η ολική διοίκηση ποιότητας (Total Quality Management), η συνολική

παραγωγική συντήρηση (Total Productive Maintenance) και η διαχείριση ανθρώπινων

πόρων (Human Resource Management) σχετίζονται θετικά με τις επιχειρησιακές επιδόσεις.
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Σε άλλη μελέτη, οι Taj και Morosan (2011) εξέτασαν τον αντίκτυπο που έχουν οι

λιτές πρακτικές διαχείρισης και παραγωγής στην απόδοση κατασκευαστικών εταιρειών

στην Κίνα. Συγκεκριμένα, μελέτησαν την επίδραση που είχαν οι πρακτικές λιτής

διαχείρισης σε μέτρα λειτουργικής απόδοσης της ροής της παραγωγής, της ποιότητας και

της ευελιξίας. Διαπίστωσαν ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι ανθρώπινοι πόροι και ο

σχεδιασμός των συστημάτων παραγωγής είχαν αξιοσημείωτες θετικές επιπτώσεις στα

μέτρα ευελιξίας και ροής ενώ η ποιότητα σχετίστηκε μόνο με το σχεδιασμό του

συστήματος παραγωγής.

1.5. Δυσκολίες & Εμπόδια Εφαρμογής

Η υλοποίηση των πρακτικών λιτής διαχείρισης και παραγωγής δεν είναι μια απλή

διαδικασία και μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί μια συστηματική διαδικασία, η οποία να

εγγυάται την επιτυχή εφαρμογή της. Από την άλλη, η ανεπιτυχής εφαρμογή μπορεί να έχει

μεγάλο αντίκτυπο στους πόρους της οργάνωσης, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, να επηρεάσει

τους εργαζομένους και την εμπιστοσύνη τους στη λιτή φιλοσοφία (Salonitis &

Tsinopoulos, 2016).

Στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί αρκετοί «χάρτες πορείας», οι οποίοι βοηθούν

τους οργανισμούς στη μετάβαση στη λιτή διαχείριση. Ένας από τους πρώτους χάρτες

προτάθηκε από τους Shingo & Dillon (1989), υποδεικνύοντας τα βασικά λιτά «συστατικά»

που πρέπει να εφαρμοστούν στην περίοδο ενός έτους. Οι ερευνητές προσδιόρισαν 15

διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές όπως το SMED, οι διαδικασίες Kanban κ.ά. που πρέπει

να εφαρμοστούν. Αργότερα ο Beck (2000), με παρόμοιο τρόπο, πρότεινε μια προσέγγιση

10 βημάτων που επικεντρώνεται στον σχεδιασμό της λιτής παραγωγής. Πρόσφατα οι

Anvari et al (2011), εξετάζοντας τους χάρτες πορείας που είχαν προταθεί στη βιβλιογραφία

μέχρι το 2010 (μελετώντας 80 σχετικές δημοσιεύσεις) για ομοιότητες, τόνισαν πως σε

όλους υπάρχουν τρία μεγάλα στάδια (προετοιμασία, σχεδιασμός και υλοποίηση) που

συνίστανται σε μια σειρά «λιτών» βημάτων. Ένα από τα βασικά συμπεράσματά τους είναι

ότι δεν υπάρχει μοναδικός χάρτης για την εφαρμογή των πρακτικών λιτής διαχείρισης και

πως τα βήματα για την υιοθέτηση τους πρέπει να προσαρμόζονται για κάθε διαφορετικό

οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες.
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Ως εκ τούτου δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια κοινή στρατηγική για την επιτυχή

υλοποίηση των πρακτικών της λιτής διαχείρισης, έχει ενταθεί το ενδιαφέρον σχετικά με

τους παράγοντες εκείνους που ενδεχομένως δρουν ανασταλτικά στην επιτυχή υιοθέτηση

της λιτής διαχείρισης. Τα πιο κοινά εμπόδια που έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία είναι η

έλλειψη των απαραίτητων πόρων, η αντίσταση στην αλλαγή που προέρχεται κυρίως από

τους εργαζομένους, και η κουλτούρα της διαχείρισης (Mann,2014). Η διαχείριση μπορεί να

αποτελέσει εμπόδιο αλλά και κινητήριο μοχλό για την εφαρμογή των πρακτικών της λιτής

διαχείρισης. Ως εμπόδιο, αυτό σχετίζεται με συγκεκριμένες συμπεριφορές των ηγετών της

επιχείρησης, όπως η έλλειψη εστίασης για την υποστήριξη πρωτοβουλιών λιτής

παραγωγής, αδυναμία δημιουργίας μιας κουλτούρας λιτής διαχείρισης, κ.ά (Bortolloti et al,

2015). Οι Jadhav et al (2014) σε μια ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών σχετικά με τα

εμπόδια εφαρμογής της λιτής διαχείρισης και τους λόγους αποτυχίας, βρήκαν συνολικά 24

εμπόδια, μεταξύ των οποίων τα σημαντικότερα ήταν τα χαμηλά επίπεδα εμπλοκής των

ηγετικών στελεχών, η στάση των εργαζομένων, οι πόροι και η οργανωτική κουλτούρα.

Η κουλτούρα είναι ένα σύνολο κανόνων και προτύπων που μοιράζονται τα μέλη

ενός οργανισμού, το οποίο παράγει συμπεριφορές, που ο οργανισμός θεωρεί κατάλληλες

και αποδεκτές. Η κουλτούρα είναι μια μαθησιακή διαδικασία και αναπτύσσεται από τον

οργανισμό ως απάντηση στο εργασιακό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από την

ηγετική και διοικητική ομάδα του οργανισμού. Η υιοθέτηση των πρακτικών λιτής

διαχείρισης, δεν απαιτεί απλώς την εφαρμογή συγκεκριμένων εργαλείων και τεχνικών

αλλά την υιοθέτηση μιας λιτής κουλτούρας, προκειμένου η εφαρμογή να είναι επιτυχής και

να παράγει θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο

πολλοί ορισμοί της λιτής διαχείρισης την ορίζουν ως κουλτούρα ή ως φιλοσοφία, και

λιγότερο ως ένας σύνολο εργαλείων και τεχνικών. Για να είναι επιτυχής η εφαρμογή των

πρακτικών της λιτής διαχείρισης ο οργανισμός πρέπει να πιστεύει στο σύστημα και να

κατανοεί κάθε πτυχή του, θέτοντας ένα σαφές όραμα για το τι είναι αυτό που θέλουν να

αποκομίσουν από τη λιτή διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι η κουλτούρα του οργανισμού

πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει να υιοθετήσει ένα σύστημα λιτής παραγωγής και να

αποκτηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η έλλειψη των απαραίτητων πόρων μπορεί επίσης να απαγορεύσει την εφαρμογή

των πρακτικών της λιτής διαχείρισης. Ορισμένες εταιρείες βασίζονται σε εξωτερικούς
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συμβούλους για την καθιέρωσή τους, επομένως οι πόροι προς αυτή την κατεύθυνση είναι

καθοριστικής σημασίας. Η ποιότητα της συμβουλευτικής είναι εξίσου κρίσιμη για την

επιτυχή εφαρμογή και σε πολλές περιπτώσεις η επιφανειακή γνώση του θέματος και η

έλλειψη πρακτικής εφαρμογής οδηγεί σε σύγχυση σχετικά με την λιτή διαχείριση και

μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην εφαρμογή. Το κόστος συχνά λειτουργεί ως

ανασταλτικός παράγοντας κυρίως στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ)

και δεν σχετίζεται πάντα με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής, αλλά κυρίως με την εισαγωγή

προηγμένης τεχνολογίας (Bhasin, 2012).

Η απουσία γνώσεων σχετικά με τη λιτή διαχείριση και τα διάφορα εργαλεία μπορεί

να αποτελέσουν μεγάλο εμπόδιο στην εφαρμογή. Η απουσία γνώσης μπορεί επίσης να

οδηγήσει σε αντίσταση στην αλλαγή από τους εργαζόμενους, η οποία εδραιώνεται από το

φόβο του άγνωστου, το φόβο της αποτυχίας και τον εφησυχασμό (Bhasin, 2012).

Πρόσφατα οι Lodgaard et al (2016), αναγνώρισαν ότι τα εμπόδια εφαρμογής των

πρακτικών λιτής διαχείρισης διαφέρουν μεταξύ των στελεχών μιας επιχείρησης ανάλογα με

το επίπεδο ιεραρχίας, μελετώντας μια περίπτωση ανεπιτυχούς εφαρμογής της λιτής

διαχείρισης. Η έρευνά τους έδειξε ότι οι εργαζόμενοι σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα

αντιλαμβάνονται τα εμπόδια με διαφορετικό τρόπο, αφού τα ηγετικά στελέχη απέδωσαν

την περιορισμένη επιτυχία στα εμπόδια που σχετίζονται με τις πρακτικές και τα εργαλεία

της λιτής διαχείρισης. Οι εργαζόμενοι υπογράμμισαν κυρίως τις προκλήσεις που

σχετίζονταν με τη διαχείριση. Οι εργαζόμενοι στα μεσαία ιεραρχικά στρώματα

αναγνώρισαν ένα ευρύ φάσμα εμποδίων, αλλά κυρίως τόνισαν ότι οι ρόλοι και οι ευθύνες

δεν καθορίστηκαν και ότι δεν είχαν επιλεγεί βέλτιστα εργαλεία πρακτικής.
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Κεφάλαιο 2ο: Ο Κλάδος της Φαρμακοβιομηχανίας

2.1. Τρέχουσα Κατάσταση

Η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με την

έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή φαρμάκων για ανθρώπινη ή

κτηνιατρική χρήση. Η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες

βάσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας, πάνω στην οποία στηρίζεται η οικονομική ανάπτυξη

πολλών χωρών. Η ύπαρξη μιας βιώσιμης φαρμακευτικής βιομηχανίας είναι ζωτικής

σημασίας για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την οικονομική ανάπτυξη του εμπορίου

και των επιστημών, ενώ την ίδια στιγμή συμβάλλει στην υγεία, την ευημερία και την

ποιότητα ζωής των πολιτών, παρέχοντας θεραπείες στον όλο και αυξανόμενο αριθμό των

ασθενών. Η φαρμακευτική βιομηχανία διαδραματίζει μοναδικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων

φαρμάκων και εμβολίων για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών και τη βελτίωση της

ζωής των ασθενών παγκοσμίως. Η επιτυχία της στηρίζεται στη συνεχή καινοτομία - για την

πρόληψη και τη θεραπεία κοινών, σύνθετων και σπάνιων ασθενειών και σε βελτιώσεις στις

υπάρχουσες θεραπείες. Παρά τις συχνά δύσκολες επιχειρηματικές και κανονιστικές

συνθήκες, ο κλάδος αναλαμβάνει επενδύσεις που είναι σημαντικά πιο επικίνδυνες από

εκείνες των περισσότερων τομέων υψηλής τεχνολογίας. Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι

ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους μιας οικονομίας που βασίζεται στην επιστημονική

γνώση, δεδομένης της πολυπλοκότητας των διαδικασιών παραγωγής και ανάπτυξης, καθώς

και της φύσης των πολλών νέων φαρμάκων, δηλαδή τον αυξανόμενο αριθμό των

βιοτεχνολογικών προϊόντων που εισάγονται στην φαρμακευτική αγορά. Πρόκειται για έναν

κλάδο που είναι υψηλής έντασης έρευνας και ανάπτυξης (R & D), σε σχέση με άλλους

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (IFPMA, 2017).

Η παγκόσμια αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων έφτασε σχεδόν τα 1.000 δις

δολάρια το 2014, ενώ οι παγκόσμιες δαπάνες για φάρμακα, αναμένεται να αυξηθούν σε

σχεδόν 1.2 τρις δολάρια μέχρι και το τέλος του 2017. Η ζήτηση για φαρμακευτικά

προϊόντα αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με το πέρασμα των ετών. Πιο αναλυτικά ο

EFPIA (2017) προβλέπει ότι η φαρμακευτική αγορά θα φτάσει σχεδόν τα 1,485 δις

δολάρια μέχρι το 2021, σημειώνοντας αύξηση 350-380 δις δολαρίων, από τα 1,105 δις

δολάρια που καταγράφηκαν το 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επέκταση της
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αγοράς σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου η χρήση φαρμακευτικών προϊόντων αυξάνεται με

ταχείς ρυθμούς (π.χ. Κίνα, Βραζιλία, Ινδία), αλλά και στις δημογραφικές τάσεις στις

ανεπτυγμένες χώρες, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Οι συνολικές δαπάνες για

πρωτότυπα φάρμακα (με εμπορική επωνυμία που κατοχυρώνεται από δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας) προβλέπεται να αυξηθούν σε 815-832 δις δολάρια το 2021, ενώ οι

συνολικές γενικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν σε 495-505 δις δολάρια έως το ίδιο

έτος (EFPIA, 2017) (Διάγραμμα 2.1).

Διάγραμμα 2.1. Παγκόσμιες φαρμακευτικές δαπάνες και προβλέψεις, 2011-2021

Πηγή: EFPIA, 2017

Το μερίδιο των ΗΠΑ στις παγκόσμιες δαπάνες αναμένεται να αυξηθεί από 461,7

δις δολάρια το 2016, σε 645-675 δις δολάρια το 2021, ενώ το μερίδιο των δαπανών της

φαρμακοβιομηχανίας της Ευρώπης, αναμένεται να αυξηθεί από 151,8 δις δολάρια το 2016,

σε 170-200 δις δολάρια το 2021 (EFPIA, 2017).

Σύμφωνα με την Ένωση Φαρμακευτικής Έρευνας και Κατασκευαστών (PhRMA),

περισσότεροι από 810.000 άνθρωποι εργάζονται στη βιο-φαρμακευτική βιομηχανία στις

ΗΠΑ σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, όπως η επιστημονική έρευνα, η τεχνική

υποστήριξη και η κατασκευή. Άμεσα και έμμεσα, η βιομηχανία υποστηρίζει πάνω από 3,4
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εκ. θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, προσφέροντας περίπου 790 δις δολάρια στην οικονομία το

2014. Παρόλο που οι θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται από τη βιομηχανία, αναμένεται

να μειωθούν κατά την επόμενη δεκαετία λόγω της συνεχούς αύξησης της

παραγωγικότητας, θα παραμείνει σημαντική πηγή θέσεων εργασίας υψηλής αμοιβής,

παρέχοντας μισθούς πολύ υψηλότερους του εθνικού μέσου όρου (International Trade

Administration, 2016).

Ο φαρμακευτικός τομέας στην ΕΕ είναι επίσης βαρύνουσας οικονομικής σημασίας,

αφού παρήγαγε κέρδη της τάξης των 220 δις € και απασχόλησε περίπου 800.000 άτομα το

2012, ενώ παράλληλα αντιπροσωπεύει περίπου το 1,8% της συνολικής παραγωγής του

εργατικού δυναμικού, όντας ταυτόχρονα και μία από τις βιομηχανίες με τους υψηλότερους

δείκτες παραγωγικότητας. Η αύξηση του δείκτη παραγωγής ανήλθε σε 2,5%, μεταξύ των

ετών 2006-2011, ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας ανά απασχολούμενο ήταν 3,6% κατά

την ίδια περίοδο. Οι επιχειρήσεις του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας στην ΕΕ, είχαν

σημαντική εμπορική δύναμη στον κόσμο των φαρμάκων και των φαρμακευτικών

προϊόντων το 2013, με το σύνολο των συναλλαγών τους να ανέρχεται σε 156,9 δις €

(EU28) και την αξία των εξαγωγών τους να φθάνει πάνω από € 107,4 δις € (EC, 2014).

Ενώ το οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο, λόγω

της οικονομικής ύφεσης, η φαρμακευτική βιομηχανία αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, ο

οποίος αναμένεται να διατηρηθεί, σύμφωνα με προβλέψεις που φθάνουν μέχρι το 2022. Οι

πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων κυμάνθηκαν σε 174 δις € για το 2016, ενώ μέχρι το

2022 αναμένεται να αυξηθούν σε 206 δις € (Διάγραμμα 2.2) (Antonio Iervolino Institute,

2016).



19

Διάγραμμα 2.2. Πωλήσεις (σε δις €) φαρμακευτικών προϊόντων στην Ευρώπη και

προβλέψεις, 2012 - 2021

Πηγή: Antonio Iervolino Institute, 2016

Όσο αφορά την ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία

έρευνα της Ελληνικής Ένωσης των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (2014), oι συνολικές

πωλήσεις των φαρμακευτικών προϊόντων σε όρους αξίας, από τους χονδρέμπρους /

φαρμακεία ανήλθαν σε 30,88 δις €, κατέγραψαν δηλαδή πτώση κατά 2% σε σύγκριση με

το 2013, ενώ οι πωλήσεις σε νοσοκομεία / ΕΟΠΥΥ παρουσίασαν μια αύξηση της τάξης

του 40,5% αντίστοιχα. Αντίθετα, από την άποψη του όγκου των πωλήσεων, οι πωλήσεις σε

νοσοκομεία / ΕΟΠΥΥ κατέγραψαν πτώση κατά 30,6%, ενώ οι πωλήσεις από τα φαρμακεία

/ χονδρέμπορους παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 20,8%. Σύμφωνα με τα τελευταία

διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων το 2014 ανήλθε σε 331 εκ. €,

παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ η παραγωγή

φαρμακευτικών προϊόντων σε όρους αξίας εκτιμήθηκε σε € 857 εκατ. το 2014, μειωμένη

δηλαδή κατά 2,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ο οικονομικός ρόλος της

φαρμακοβιομηχανίας είναι εξίσου σημαντικός και στην Ελλάδα, όπως και σε παγκόσμιο

και Ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού εκτιμάται ότι σε αυτήν απασχολήθηκαν σχεδόν 13.300

άτομα το 2014. Το εργατικό δυναμικό στον κλάδο αυτό, αντιπροσωπεύει το 0,4% της

συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία και το 3.6% του αντίστοιχου εργατικού

δυναμικού του βιομηχανικού τομέα, το οποίο είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της EE28

(2.1%). Τέλος οι εισαγωγές και εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθαν σε 20,7
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δις € (μείωση κατά 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) και 10,0 δις € (μείωση κατά

0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος), αντίστοιχα το 2014 (Hellenic Association Of

Pharmaceutical Companies, 2014).

Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους μιας

οικονομίας που βασίζεται στην επιστημονική γνώση, δεδομένης της πολυπλοκότητας των

διαδικασιών παραγωγής και ανάπτυξης, καθώς και της φύσης των πολλών νέων

φαρμάκων, δηλαδή τον αυξανόμενο αριθμό των βιοτεχνολογικών προϊόντων που

εισάγονται στην φαρμακευτική αγορά (Leopold et al, 2014).

2.2. Διαχειριστικές Προκλήσεις & Προκλήσεις Αγοράς

Ο φαρμακευτικός τομέας, ιδίως στην Ευρώπη πάσχει από έλλειψη εμπιστοσύνης,

αβεβαιότητα στην αγορά και αρκετά δημοσιονομικά προβλήματα τα οποία επί του

παρόντος, τον εμποδίζουν να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό του (Leopold et al, 2014).

Μια σημαντική πρόκληση μεταξύ άλλων είναι ότι η προσοχή του κοινού σε σχέση με την

κοινωνική και ηθική απόδοση των επιχειρήσεων στον κλάδο, αυξάνεται συνεχώς. Στην

φαρμακοβιομηχανία θεωρείται πως υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, η οποία

έγκειται μεταξύ του στόχου των φαρμακευτικών εταιριών να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη

τους και της ανάγκης των ασθενών να λαμβάνουν την πιο ασφαλή, αποτελεσματική και

εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε κάθε δεδομένη στιγμή. Στην φαρμακευτική

βιομηχανία επίσης υπάρχουν αρκετές εταιρείες οι οποίες ελέγχουν την παροχή κρίσιμων

φαρμακευτικών προϊόντων στην οικονομία, και η κατάσταση αυτή δημιουργείται από το

υφιστάμενο σύστημα που προωθούν οι κυβερνήσεις, σχετικά με τα διπλώματα

ευρεσιτεχνίας των φαρμάκων. Το σύστημα αυτό ναι μεν ωθεί τις φαρμακευτικές

επιχειρήσεις να επενδύσουν στην έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων και θεραπειών προς

την εξυπηρέτηση του κοινωνικού καλού και της υγείας και ευημερίας των ατόμων και των

κοινοτήτων, όμως από την άλλη εξασφαλίζει αποκλειστικό δικαίωμα σε μια επιχείρηση να

πουλήσει το φαρμακευτικό προϊόν, δημιουργώντας μονοπώλια για δυνητικά σωτήρια

φάρμακα, επιτρέποντας στους προμηθευτές να χρεώνουν μονοπωλιακές (υψηλές) τιμές,

ενώ παράλληλα αποθαρρύνεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον κλάδο. Για πολλούς το

εν λόγο σύστημα λειτουργίας της φαρμακευτικής βιομηχανίας θεωρείται ανήθικο, καθώς οι
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ασθενείς που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην φαρμακευτική αγωγή, θα

υποστούν μια χαμηλότερη ποιότητα ζωής ή ακόμη και θάνατο, όταν θα είναι αντιμέτωποι

με μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Παρά τη θετική έκβαση των μεγάλων κερδών για

τις εταιρείες, το συνολικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, λόγω της δυστυχίας που επιφέρει

στους ανθρώπους (Parker - Lue et al, 2015). Στο πλαίσιο αυτό οι πολίτες αναμένουν από τη

βιομηχανία να προχωρήσει πέρα από τον καθαρά οικονομικό ρόλο της και να αυξήσει την

συνεισφορά στην κοινωνία στο σύνολό της, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Αυτό δείχνει

ότι οι προσδοκίες των πελατών από την φαρμακευτική βιομηχανία έχουν αυξηθεί (Leopold

et al, 2014).

Πέρα από τα ηθικά ζητήματα, τα οποία αναμφίβολα επηρεάζουν την ποιότητα των

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στη φαρμακευτική αγορά, η φαρμακευτική

βιομηχανία φαίνεται να αντιμετωπίζει και προκλήσεις σχετικά με τις επιδόσεις της. Οι

τελευταίες έρευνες σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας

δείχνουν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της έχουν μετριαστεί και πως η τάση αυτή θα συνεχιστεί

στα επερχόμενα έτη. Μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2017, οι επιδόσεις της παγκόσμιας

φαρμακοβιομηχανίας, σημείωσαν θετική ανάπτυξη αλλά σε συγκρατημένα επίπεδα. Αν και

οι συνολικές δαπάνες για φάρμακα προβλέπεται να αυξηθούν μέχρι κατά 33% μέχρι και το

2021, ο ρυθμός αυτός θα είναι μικρότερος σε σχέση με τους πρόσφατους υψηλούς ρυθμούς

ανάπτυξης του 2014 και του 2015. Αν και η βραχυπρόθεσμη αύξηση της ανάπτυξης το

2014 και το 2015 οδήγησε σε δημιουργία νέων φαρμάκων για την ηπατίτιδα και τον

καρκίνο που συνέβαλαν έντονα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, οι εξελίξεις αυτές θα

έχουν μειωμένο αντίκτυπο έως το 2021. Οι σημαντικότεροι συνεισφέροντες παράγοντες

στα μετριασμένα επίπεδα ανάπτυξης της φαρμακοβιομηχανίας, τόσο κατά το τρέχoν έτος,

όσο και σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται μέχρι το 2021, φαίνεται να είναι θέματα

σχετικά με την τιμολόγηση, τις πιέσεις πρόσβασης στην αγορά, τη μικρότερη αύξηση του

όγκου των πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές και την περαιτέρω ανάπτυξη των

γενόσημων φαρμάκων (Arnum, 2017).

Οι επιδόσεις της φαρμακοβιομηχανίας των ΗΠΑ, όντας η μεγαλύτερη

φαρμακευτική αγορά παγκοσμίως, είναι κρίσιμες για τη συνολική απόδοση της

βιομηχανίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής αγοράς εκτιμάται ότι θα μειωθεί από

6% έως 9% μέχρι το 2021. Παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης, οι ΗΠΑ θα
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αντιπροσωπεύουν το 53% της προβλεπόμενης παγκόσμιας ανάπτυξης της φαρμακευτικής

βιομηχανίας ύψους 367 δις δολαρίων μέχρι το 2021. Οι επιδόσεις της φαρμακευτικής

βιομηχανίας φαίνεται επίσης να μετριάζονται από την επιβράδυνση της ανάπτυξης στις

αναδυόμενες αγορές. Οι αναδυόμενες αγορές συνέβαλαν έντονα στη συνολική ανάπτυξη

της φαρμακευτικής βιομηχανίας, αλλά η χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη σε αυτές, έχει

ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης της φαρμακευτικής βιομηχανίας στις

συγκεκριμένες αγορές (Arnum, 2017).

Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει εξίσου σημαντικές

προκλήσεις, λόγω της υφιστάμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης και έχει τεθεί ευλόγως το

ερώτημα, σε ποιο βαθμό η Ευρώπη πρόκειται να παραμείνει μια αγορά στην οποία

επιθυμούν να συμμετάσχουν καινοτόμες εταιρείες. Όλες οι εταιρείες του κλάδου της

φαρμακοβιομηχανίας έχουν επέλθει σε αυστηρές διαπραγματεύσεις για τις τιμές των

φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες καθοδηγούνται από ολοένα και αυστηρότερους

ελέγχους της χρηματοδότησης του εθνικού συστήματος υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές αγωνίζονται να διατηρήσουν υψηλό, τo επίπεδο πρόσβασης

στην υγειονομική περίθαλψη, περιορίζοντας παράλληλα τις αυξήσεις των δαπανών που

συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού και την αυξημένη ζήτηση. Η πρόσφατη

παγκόσμια οικονομική ύφεση άσκησε πρόσθετη πίεση στους δημόσιους προϋπολογισμούς,

επηρεάζοντας αναμφίβολα τη φαρμακευτική αγορά (EC, 2014; Leopold et al, 2014).

Επιπρόσθετα το θέμα της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων έχει τεθεί ως

σημαντική πρόκληση στη φαρμακευτική βιομηχανία. Η συνειδητοποίηση της σημασίας της

ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων ενισχύεται συνεχώς με την πάροδο των ετών

(Haleem et al, 2015). Η σύγχρονη έννοια των ορθών πρακτικών παρασκευής (GMP),

τονίζει ότι η ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να «δημιουργείται» κατά τη

διάρκεια του συνολικού κύκλου της παραγωγικής διαδικασίας. Το τμήμα ποιοτικού

ελέγχου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι απαιτεί την απόκτηση αξιόπιστων

και αναλυτικών δεδομένων. Πολλές σημαντικές αποφάσεις βασίζονται στα αναλυτικά

δεδομένα του τμήματος ελέγχου ποιότητας και είναι σημαντικό να υπάρχουν ενδείξεις της

ποιότητας αυτών των αποτελεσμάτων. Η σημερινή φαρμακευτική βιομηχανία

αντιμετωπίζει προκλήσεις στην παραγωγή χημικών και βιολογικών φαρμάκων για
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ανθρώπινη και κτηνιατρική κατανάλωση καθώς και για ιατρικές συσκευές και

παραδοσιακά φυτικά προϊόντα και καλλυντικά (Kumar, 2010; Kumar & Ajeyajha, 2016).

Τέλος στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί και οι διαχειριστικές προκλήσεις του

κλάδου. Δεδομένου ότι η φαρμακευτική βιομηχανία έχει περιγραφεί ως το σύνολο των

διαδικασιών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών που εμπλέκονται στην ανακάλυψη,

ανάπτυξη και παρασκευή φαρμάκων και θεραπειών, είναι προφανής η εμπλοκή διαφόρων

μερών σε αυτή, όπως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη, οι

πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, και οι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί.

Οι διαθέσιμες ανασκοπήσεις στη φαρμακευτική βιομηχανία, δείχνουν ότι τα

σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα είναι η τιμολόγηση και οι ιατρικές δαπάνες, το

μάρκετινγκ σχετικά με τις στρατηγικές κατάτμησης, στόχευσης και τοποθέτησης, η

διαφήμιση και προώθηση, η έρευνα και ανάπτυξη, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού

(διαφορετικές σχέσεις οντοτήτων μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των

βιομηχανιών υγειονομικής περίθαλψης), η οργανωσιακή συμπεριφορά (ο τρόπος με τον

οποίο συμπεριφέρονται οι φορείς του κλάδου σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού,

τεχνολογικής προόδου και ρυθμιστικών πιέσεων), οι στρατηγικές εταιρικής ανάπτυξης

(αυξανόμενες περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών στη βιομηχανία), και άλλα

στρατηγικά ζητήματα, όπως η περιβαλλοντική διαχείριση, οι στρατηγικές κατά της

παραποίησης / απομίμησης κλπ.( Narayana et al, 2012).

Συνοψίζοντας λοιπόν, το εμπορικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο σκληρό,

επιβάλλοντας νέους περιορισμούς κόστους στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης,

επιβάλλοντάς τους τη λεπτομερή αιτιολόγηση της αξίας που προσφέρουν τα φάρμακα.

Απαιτούνται πλέον νέες θεραπείες που είναι κλινικά και οικονομικά καλύτερες από τις

υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις, μαζί με δεδομένα που λαμβάνονται από τον πραγματικό

κόσμο, για να υποστηρίξουν οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικά με την ανωτερότητα ενός

φαρμάκου. Παράλληλα η ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά και η αναμενόμενη

μείωση των ρυθμών ανάπτυξης, ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρησιακές

επιδόσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας (Leopold et al, 2014), η οποία θα πρέπει να

εξετάσει την υιοθέτηση λιτών πρακτικών διαχείρισης και παραγωγής, ώστε να αυξήσει την

αποδοτικότητα της.
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Καθώς η ανώτερη διοίκηση αναζητά νέους επιχειρηματικούς κλάδους που θα

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα, το σύστημα παραγωγής της

Toyota και άλλες προσεγγίσεις "Lean" στην επιχειρησιακή αριστεία φαίνονται όλο και πιο

ελκυστικές, με την υπόσχεση της πραγματικής μετασχηματιστικής, εταιρικής αλλαγής για

τη φαρμακευτική βιομηχανία. Η βασική πρόκληση για την υιοθέτηση της φιλοσοφίας Lean

εντοπίζεται στις αρχές της ιδέας, καθώς προέρχεται από μια πολύ διαφορετική βιομηχανία,

την αυτοκινητοβιομηχανία, επομένως ορισμένες εταιρείες άλλων κλάδων, καθώς και της

φαρμακοβιομηχανίας, δουλεύουν σκληρά για την επιλογή των αποτελεσματικών

προσεγγίσεων και εργαλείων, που θα ταιριάζουν καλύτερα στους επιχειρηματικούς τους

στόχους (Nenni et al, 2014).
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Κεφάλαιο 3ο: Καλές Πρακτικές Λιτής Διαχείρισης στη
Φαρμακοβιομηχανία

3.1. Ορθές Πρακτικές Παραγωγής & Λιτή Διαχείριση

Οι ορθές (ή καλές) πρακτικές παραγωγής (Good Manufacturing Practices - GMP ή

OΠΠ στα Ελληνικά), σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World

Health Organization) είναι «ένα σύστημα (μέρος του συστήματος διασφάλισης ποιότητας),

που εξασφαλίζει ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα παράγονται και ελέγχονται με συνέπεια

σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα που είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία

προορίζονται και όπως απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας ή τις προδιαγραφές του

προϊόντος». Πρακτικά οι ΟΠΠ αποτελούν καθορισμένα ποιοτικά μέτρα τόσο για την

παραγωγή όσο και για τον ποιοτικό έλεγχο και γενικά μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι

διαδικασίες που απαιτούνται για την παραγωγή και τις δοκιμές καθορίζονται σαφώς,

επικυρώνονται, αναθεωρούνται και τεκμηριώνονται και ότι το προσωπικό, οι χώροι και τα

υλικά είναι κατάλληλα για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων,

συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων. Οι ΟΠΠ έχουν επίσης και νομικές συνιστώσες,

καλύπτοντας τις ευθύνες για τη διανομή, τη σύμβαση κατασκευής, τη δοκιμή και τις

αποκρίσεις σε ελαττώματα και καταγγελίες για προϊόντα (WHO, 2016).

Οι OΠΠ, μαζί με τις ορθές γεωργικές πρακτικές (good agricultural practices), τις

ορθές εργαστηριακές πρακτικές (good laboratory practices) και τις ορθές κλινικές

πρακτικές (good clinical practices), εποπτεύονται από ρυθμιστικούς οργανισμούς στο

Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ευρώπη, την Κίνα και άλλες

χώρες, κυρίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (για την Ευρώπη) και τον

Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (US Food & Dryg Administration - FDA) για την

Αμερική. Ο FDA στην Αμερική χρησιμοποιεί τον όρο Τρέχουσες Ορθές Πρακτικές

Παραγωγής (Current GMP ή cGMP).

Δεδομένου ότι η ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων επηρεάζει κάθε

άνθρωπο, οι μεγάλοι οργανισμοί ανά τον κόσμο ρυθμίζουν πολύ προσεκτικά την ποιότητα

τους, μέσω των OΠΠ. Οι καταναλωτές αναμένουν ότι κάθε παρτίδα φαρμάκων που

λαμβάνουν θα πληρεί τα ποιοτικά πρότυπα, ώστε να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Οι
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ΟΠΠ παρέχουν συστήματα που διασφαλίζουν τον σωστό σχεδιασμό, την παρακολούθηση

και τον έλεγχο των διαδικασιών και των εγκαταστάσεων παραγωγής στις φαρμακευτικές

βιομηχανίες. Η τήρηση των κανονισμών GMP εξασφαλίζει την ταυτότητα, τη δύναμη, την

ποιότητα και την καθαρότητα των φαρμακευτικών προϊόντων, απαιτώντας από τους

κατασκευαστές φαρμάκων να ελέγχουν επαρκώς τις παραγωγικές διαδικασίες. Αυτό

περιλαμβάνει την καθιέρωση ισχυρών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, τη λήψη

κατάλληλων και ποιοτικών πρώτων υλών, τη θέσπιση ισχυρών διαδικασιών λειτουργίας,

την ανίχνευση και διερεύνηση αποκλίσεων ποιότητας προϊόντων και τη διατήρηση

αξιόπιστων εργαστηριακών δοκιμών. Αυτό το επίσημο σύστημα ελέγχων σε μια

φαρμακευτική εταιρεία, εάν εφαρμοστεί επαρκώς στην πράξη, συμβάλλει στην πρόληψη

περιπτώσεων μόλυνσης, αποκλίσεων, αποτυχιών και σφαλμάτων. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα

φαρμακευτικά προϊόντα πληρούν τα ποιοτικά τους πρότυπα (FDA, 2017).

Ένας καταναλωτής συνήθως δεν μπορεί να ανιχνεύσει (μέσω της οσμής, της αφής ή

της όρασης) αν ένα φάρμακο είναι ασφαλές ή αν θα λειτουργήσει. Ενώ οι ΟΠΠ απαιτούν

από τις φαρμακευτικές βιομηχανίες να κάνουν δοκιμές στα φαρμακευτικά προϊόντα που

παράγουν, αυτές οι δοκιμές από μόνες τους δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της

ποιότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δοκιμή γίνεται σε ένα μικρό δείγμα παρτίδας

(για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής φαρμάκων μπορεί να κάνει δοκιμές σε 100 δισκία

από μια παρτίδα που περιέχει 2 εκ. δισκία), έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος της παρτίδας

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασθενείς παρά να καταστραφεί σε δοκιμές. Ως εκ τούτου,

είναι σημαντικό ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τους όρους και τις

πρακτικές που απαιτούνται από τους κανονισμούς ΟΠΠ, για να διασφαλιστεί ότι η

ποιότητα ενσωματώνεται στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής σε κάθε βήμα. Οι

εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση, ο εξοπλισμός που συντηρείται και βαθμονομείται

σωστά, οι εργαζόμενοι που είναι εξειδικευμένοι και πλήρως εκπαιδευμένοι και οι

διαδικασίες που είναι αξιόπιστες και αναπαραγώγιμες, είναι λίγα μόνο παραδείγματα για το

πώς οι απαιτήσεις των ΟΠΠ συμβάλλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της

αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών προϊόντων (FDA, 2017).

Οι οργανισμοί υγείας που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των ΟΠΠ επιθεωρούν

τις φαρμακευτικές εγκαταστάσεις παραγωγής παγκοσμίως. Αυτές οι επιθεωρήσεις

ακολουθούν μια τυποποιημένη προσέγγιση και διεξάγονται από άρτια καταρτισμένο
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προσωπικό, ενώ συνήθως η απόφαση για τον έλεγχο βασίζεται σε αναφορές (καταγγελίες)

δυνητικά ελαττωματικών φαρμακευτικών προϊόντων από το κοινό και τη βιομηχανία. Οι

οργανισμοί υγείας αξιοποιούν συχνά αυτές τις αναφορές για να εντοπίσουν φαρμακευτικές

βιομηχανίες ή εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποίες απαιτούν επιθεώρηση ή έρευνα. Εάν

μια εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς των ΟΠΠ, κάθε φάρμακο που

παράγει θεωρείται «νοθευμένο». Αυτό το είδος νοθείας σημαίνει ότι το φάρμακο δεν

κατασκευάστηκε υπό συνθήκες που συμμορφώνονται με τις ΟΠΠ, και όχι απαραίτητα ότι

δεν είναι κατάλληλο για χρήση (FDA, 2017).

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), εξέδωσε το πρώτο έγγραφο σχετικά με

τις ΟΠΠ, το 1968. Το 1969, όταν η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (World Health

Assembly, νομοθετικό και ανώτατο όργανο του ΠΟΥ) συνέστησε την πρώτη έκδοση του

Προγράμματος Πιστοποίησης του ΠΟΥ (WHO Certification Scheme) για την ποιότητα

των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά, υιοθέτησε τις

ΟΠΠ ως αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου. Ένα συμπληρωματικό παράρτημα για τα

βιολογικά φαρμακευτικά προϊόντα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη

Βιολογική Τυποποίηση (Expert Committee on Biological Standardization - ECBS) το 1991

και καθιερώνει τη γενική προσέγγιση για τον ποιοτικό έλεγχο των βιολογικών φαρμάκων

που περιλαμβάνουν προϊόντα όπως εμβόλια, αίμα και προϊόντα αίματος, αντιγόνα, κύτταρα

και ιστούς, βιοφαρμακευτικά προϊόντα, κ.α. Μέχρι σήμερα πάνω από 100 χώρες έχουν

ενσωματώσει τις διατάξεις του ΠΟΥ στους εθνικούς τους νόμους περί φαρμάκων, και

πολλές άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει τις διατάξεις και την προσέγγισή τους όσον αφορά

τον καθορισμό των εθνικών τους απαιτήσεων για τις ΟΠΠ. Οι ΟΠΠ του ΠΟΥ συνεχίζουν

να χρησιμοποιούνται ως βάση για το πρόγραμμα πιστοποίησης του ΠΟΥ και την

προεπιλογή εμβολίων για προμήθειες από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ (WHO, 2016).

Οι ΟΠΠ έχουν εξελιχθεί σταδιακά στο πέρασμα του χρόνου, αντιπροσωπεύοντας

πλέον ένα πολύπλοκο σύστημα αυστηρών κανόνων για την παρασκευή φαρμάκων,

προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα. Το τρέχον

επιστημονικό πλαίσιο που στηρίζεται στον κίνδυνο και οι πρωτοβουλίες Αναλυτικής

Τεχνολογίας της Διαδικασίας (Process Analytical Technology - PAT), που αναπτύχθηκαν

από τις ρυθμιστικές αρχές για την υποστήριξη της καινοτομίας και της

αποτελεσματικότητας στο περιβάλλον των ΟΠΠ, υποδεικνύουν έναν νέο τρόπο σκέψης
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τον 21ο αιώνα. Από το 2001, οι πολιτικές των ρυθμιστικών αρχών έχουν προωθήσει

πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της διαθεσιμότητας νέων και προσιτών

φαρμάκων. Αυτή η νέα σκέψη θεωρητικά βοηθά τη φαρμακευτική βιομηχανία να

προχωρήσει προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και περιορίζει τους ενδοιασμούς

σχετικά με την υιοθέτηση της λιτής φιλοσοφίας. Αυτοί οι ενδοιασμοί θα εξαλειφθούν μόνο

όταν οι κατασκευαστές είναι βέβαιοι ότι μια επιτυχής εφαρμογή χαμηλού κόστους σε ένα

περιβάλλον ΟΠΠ μπορεί να έχει ρυθμιστική έγκριση και να είναι τεχνικά αξιόπιστη

(Pavlović & Božanić, 2012).

Γενικά η φαρμακευτική βιομηχανία, που παράγει σε ένα περιβάλλον ΟΠΠ,

θεωρείται πως ήταν αργή στην υιοθέτηση της λιτής φιλοσοφίας - σε αντίθεση με πολλούς

τομείς όπου οι λιτές μέθοδοι παραγωγής και διαχείρισης έχουν ήδη αναπτυχθεί με επιτυχία.

Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να συγκρίνουν τις δύο μεθόδους,

στην ουσία τα δύο περιβάλλοντα παραγωγής και να εντοπίσουν περιοχές

αλληλοεπικάλυψης, μαζί με τις προκλήσεις τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει η

φαρμακευτική βιομηχανία κατά τη μετάβαση προς την λιτή διαχείριση. Οι Greene & O'

Rourke (2006), υποστήριξαν ότι πρόκειται για δύο μεθόδους -σύνολα εργαλείων που αν

και θεωρητικά ανήκουν σε δύο διαφορετικές οικογένειες, στην πράξη υπάρχουν περιοχές

αλληλοεπικάλυψης στους στόχους και τις διαδικασίες. Ενώ οι ΟΠΠ επικεντρώνονται στην

παραγωγή και λειτουργούν ως μέσο για την παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών

προϊόντων για τον ασθενή, η λιτή φιλοσοφία επικεντρώνεται στην παραγωγή ως σημείο

βελτίωσης και δημιουργίας αξίας από την πλευρά του πελάτη. Για παράδειγμα, η

προσδοκία του κοινού για δισκία ασπιρίνης έχει αλλάξει ελάχιστα μέσα στο χρόνο, σε

σχέση με την προσδοκία του για έναν προσωπικό υπολογιστή τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Οι ασθενείς εξακολουθούν να αναμένουν ότι η ταμπλέτα θα είναι ασφαλής και

αποτελεσματική, ενώ από την άλλη αναμένουν ότι ένας υπολογιστής θα έχει βελτιωθεί για

να προσφέρει μεγαλύτερη αξία, σε αντάλλαγμα για την καταβληθείσα τιμή. Ο διττός

στόχος της λιτής παραγωγής για τη μείωση ή την εξάλειψη της σπατάλης και τη

δημιουργία αξίας, διαφέρει από τον γενικό στόχο των ΟΠΠ, δηλαδή τη διασφάλιση της

ύπαρξης ελέγχων για την παροχή ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού φαρμακευτικού

προϊόντος (Πίνακας 3.1).
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Πίνακας 3.1. Σύγκριση ΟΠΠ και αρχών λιτής παραγωγής

Τομέας Λιτή Παραγωγή Ορθές Πρακτικές Παραγωγής

Αντικείμενο
Ελαχιστοποίηση σπατάλης

Δημιουργία αξίας

Εξασφάλιση αποτελεσματικότητας

προϊόντων

Αποφυγή βλάβης

Περιοχή εστίασης Ροή αξίας
Ανάπτυξη προϊόντων, παραγωγή και

διασφάλιση ποιότητας

Προσέγγιση Παραγωγής
Ποιότητα ισορροπημένη με

παραγωγικότητα
Ποιότητα πρώτα απ΄ όλα

Διαδικασία Βελτίωσης Συνεχής και παράλληλη Ρυθμιζόμενη και συνετή

Τυπικοί στόχοι

Μείωση κόστους

Βελτίωση ποιότητας

Μείωση χρονικής διάρκειας κύκλων

Μείωση αποθεμάτων

Βελτίωση παράδοσης

Τήρηση και εφαρμογή

επικυρωμένων διαδικασιών

Αποφυγή αποκλίσεων

Τυπικά Εργαλεία

Χαρτογράφηση προστιθέμενης αξίας

Συνεχής βελτίωση Kaizen

Διαχείριση σφαλμάτων (Poka-Yoke)

Συστήματα "moving to pull"

Απλή ροή (Simple flow)

Εκπαίδευση

Ανάπτυξη λειτουργιών ποιότητας

Τεκμηρίωση

Ατομικά προσόντα και κατάρτιση

Καθαρότητα

Επικύρωση και πιστοποίηση

Αναθεώρηση καταγγελιών

Έλεγχοι

Πηγή: Greene & O' Rourke (2006); Pavlović & Božanić, (2012)

Ένα από τα βασικά στοιχεία των ΟΠΠ είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού εγγράφων

τεκμηρίωσης, προσόντων και ελέγχων. Κάθε διαδικασία και λειτουργία απαιτείται να

ακολουθήσει μια συγκεκριμένη τεκμηρίωση και να υποβληθεί αναφορά για την καλύτερη

επίτευξη των διαδικασιών ελέγχου. Δεν τείνει να μειώσει τον χρόνο του κύκλου ζωής,

αλλά εστιάζει περισσότερο στην ποιότητα παρά στην εξισορρόπηση της ποιότητας με την

παραγωγικότητα, όπως η λιτή παραγωγή (Khlat et al, 2014).
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Παρ' όλα αυτά μεταξύ των δύο συνόλων εργαλείων, υπάρχουν περιοχές

αλληλοεπικάλυψης. Οι Spear και Bowen (1999), προσδιόρισαν τέσσερις κανόνες που

περιγράφουν τη σύνθεση των λιτών συστημάτων παραγωγής, οι οποίοι είναι: (1) η

τυποποιημένη εργασία, (2) οι καθαρές σχέσεις και η επικοινωνία, (3) η απλή ροή (simple

flow) και (4) οι επιστημονικές μέθοδοι. Η τυποποιημένη εργασία σημαίνει ότι όλες οι

εργασίες πρέπει να προσδιορίζονται ως προς το περιεχόμενο, την ακολουθία, το

χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα. Η καθαρή σχέση και η επικοινωνία σημαίνει ότι

κάθε εσωτερική σύνδεση πελάτη-προμηθευτή πρέπει να είναι άμεση και ξεκάθαρη ως προς

την αποστολή αιτημάτων και τη λήψη απαντήσεων. Η απλή ροή υποδηλώνει ότι η

διαδρομή παραγωγής για κάθε προϊόν και υπηρεσία πρέπει να είναι απλή και άμεση. Τέλος

η βελτίωση πρέπει να γίνεται με επιστημονικές μεθοδολογίες, υπό την καθοδήγηση ενός

εκπαιδευτή ακόμα και στα χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τους Pavlović & Božanić, (2012), αυτοί οι τέσσερις κανόνες είναι και

οι τομείς στους οποίους υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με τις ΟΠΠ, υπό την προϋπόθεση ότι

και οι τέσσερις αυτοί κανόνες ακολουθούνται σε μια παραδοσιακή κουλτούρα παραγωγής

και στη συνέχεια μετατρέπονται σε κανόνες λιτής παραγωγής. Για παράδειγμα ένα από τα

βασικά χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος παραγωγής με ΟΠΠ, είναι η ύπαρξη πολλών

τεκμηριωμένων διαδικασιών, όπως οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (Standard

Operating Procedures-SOP), οι μέθοδοι δοκιμών, οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι και τα

προγράμματα κατάρτισης. Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να χωριστεί στα τεχνικά πρότυπα

και τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Τα τεχνικά πρότυπα, όπως είναι για παράδειγμα οι

προδιαγραφές των προϊόντων, οι επικυρωμένες ρυθμίσεις και οι συνθήκες παραγωγής,

μπορούν να αλλάξουν μόνο μετά από μια διαδικασία ελέγχου αλλαγής. Οι λειτουργικές

διαδικασίες, όπως ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τον εξοπλισμό,

βασίζονται στις συνήθειες και την εμπειρία και αλλάζουν τακτικά, ανταποκρινόμενα σε

προβλήματα απόκλισης ή ασφάλειας. Η ουσία της λιτής διαχείρισης στη φαρμακευτική

βιομηχανία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι τρέχουσες λειτουργικές διαδικασίες

μπορούν να τροποποιηθούν για να υποστηρίξουν τη βραχυπρόθεσμη βελτίωση,

διατηρώντας παράλληλα τα τεχνικά πρότυπα, διασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο ότι δεν

υπάρχει κίνδυνος που να συνδέεται με το προϊόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιδιώκεται να

γίνει, και από την πλευρά των ΟΠΠ για κάθε έναν από τους τέσσερις κανόνες των Spear

και Bowen (1999).
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Η τυποποιημένη εργασία για παράδειγμα είναι κοινό χαρακτηριστικό τόσο της

λιτής διαχείρισης όσο και των ΟΠΠ. Στη λιτή διαχείριση οι τυποποιημένες εργασίες είναι

ένα συμφωνημένο σύνολο διαδικασιών εργασίας που καθορίζουν τις καλύτερες και πιο

αξιόπιστες μεθόδους και ακολουθίες, για κάθε διαδικασία και εργαζόμενο. Πρόκειται για

ένα λεπτομερή οδηγό που απεικονίζει πώς μια εργασία μπορεί να εκτελεστεί καλύτερα

σήμερα, κατανοώντας παράλληλα τις παραμέτρους που μπορεί να βελτιωθούν στο πολύ

άμεσο μέλλον. Στο πλαίσιο των ΟΠΠ, η τυποποιημένη εργασία απεικονίζεται στις κρίσιμες

προδιαγραφές και τα σαφώς καθορισμένα τεχνικά πρότυπα για τις ενδεχόμενες αποκλίσεις,

για τις οποίες πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα (Pavlović & Božanić, 2012).

Ωστόσο υπάρχουν εξίσου και σημαντικές διαφορές. Στη λιτή διαχείριση οι

τυποποιημένες διαδικασίες εργασίας είναι καλύτερα κατανοητές στους εργαζόμενους,

αφού περιλαμβάνουν γραφήματα και γενικά έχουν διαδραστική εμφάνιση, σε σχέση με τις

αυστηρά καθορισμένες τυποποιημένες εργασίες των ΟΠΠ, οι οποίες παραθέτονται με τη

μορφή μακροσκελών κειμένων. Στη λιτή διαχείριση οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται σε

κάθε διαδικασία καταγράφουν τις συνήθεις διαδικασίες της εργασίας τους και οι

περιγραφές τους αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην πράξη και όχι

αυτό που θα συμβεί ή πρέπει να συμβεί στο μέλλον. Οι πληροφορίες καταγράφονται αφού

η παραγωγική διαδικασία έχει βελτιστοποιηθεί, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ποιότητα του

προϊόντος είναι αναπαραγώγιμη και ότι η ροή της παραγωγής είναι συνεχής. Η

τυποποιημένη εργασία είναι επιθυμητή επειδή ελέγχεται καλύτερα, και εφόσον ελέγχεται

καλύτερα, μπορεί να βελτιωθεί και πιο εύκολα. Στη λιτή διαχείριση, κάθε βήμα σε κάθε

διαδικασία εκτελείται με προβλέψιμο τρόπο, αφού προσδιορίζονται ο χρόνος, η ακολουθία

και τα αποτελέσματα σε κάθε βήμα. Ο χρόνος για την εκτέλεση μιας εργασίας είναι

ανεξάρτητος από τον εργαζόμενο που χειρίζεται τη διαδικασία. Ως εκ τούτου μια

ενδεχόμενη μεταβολή στο χρόνο αυτό (αύξηση ή μείωση), θα σημαίνει ότι υπάρχει

πρόβλημα στη διαδικασία. Ο ηγέτης της ομάδας που εργάζεται στη συγκεκριμένη

διαδικασία, ανταποκρίνεται άμεσα, διασφαλίζοντας έτσι τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο.

Στη φαρμακευτική βιομηχανία, οι τυποποιημένες εργασίες είναι ήδη εφαρμόσιμες, μέσω

των τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOP), των οδηγιών παραγωγής, των

μεθόδων των δοκιμών, και των πρωτόκολλων επικύρωσης. Ωστόσο, τα έγγραφα αυτά

συχνά γράφονται από επικεφαλής ομάδων ή επιστήμονες μετά την επικύρωση και

ενημερώνονται μόνο ως απόκριση σε ένα θέμα απόκλισης, ασφάλειας ή ποιότητας.
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Αντίθετα στο πλαίσιο των ΟΠΠ, οι τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες είναι συχνά

πιο "χαλαρές" (με λιγότερες λεπτομέρειες) και συνεπώς οι αποκλίσεις ή οι διακυμάνσεις

ενδέχεται να μην εντοπίζονται με την ίδια ευκολία, όπως στη περίπτωση της λιτής

διαχείρισης. Για παράδειγμα ένα φύλλο ελέγχου μπορεί να διασφαλίσει ότι έχουν

ολοκληρωθεί τα κρίσιμα βήματα σε μια διαδικασία, όμως ο τρόπος με τον οποίο

επιτεύχθηκε το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι προφανής. Στο πλαίσιο αυτό η πρόκληση για

τη φαρμακευτική βιομηχανία που επιθυμεί να υιοθετήσει πρακτικές λιτής διαχείριση είναι

ο σχεδιασμός νέων επιχειρησιακών διαδικασιών που θα είναι συνεπείς με όλες τις

εξωτερικές ρυθμιστικές απαιτήσεις, αλλά και η υποστήριξη των διαδικασιών συνεχούς

βελτίωσης (Pavlović & Božanić, 2012).

Πράγματι σύμφωνα με έρευνα που έκαναν οι Khlat et al (2014), σχετικά με τη

διερεύνηση του βαθμού πρακτικών υιοθέτησης λιτής διαχείρισης σε μια φαρμακευτική

βιομηχανία στο Λίβανο, βρήκαν ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων δεν

πιστεύουν ότι η εφαρμογή των ΟΠΠ συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα και την

αποτελεσματικότητα της εταιρείας, επειδή οι τυποποιημένες απαιτήσεις των ΟΠΠ

ρυθμίζουν όλη την παραγωγική διαδικασία και καταναλώνουν πολύ χρόνο. Ωστόσο η ίδια

ομάδα πιστεύει ότι οι απαιτήσεις των ΟΠΠ, είναι τα βασικά εργαλεία ποιότητας και είναι

θεμελιώδεις ακόμη και αν η εργασία καθυστερήσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Η εκτέλεση

της εργασίας με ταχύτερο τρόπο χωρίς να τηρούνται οι ΟΠΠ, δεν αποτελεί εγγύηση για

αποτελεσματικότητα και καλύτερη παραγωγικότητα. Συνεπώς οι ερευνητές κατέληξαν στο

συμπέρασμα ότι η πρόκληση για τη φαρμακοβιομηχανία είναι να προσπαθήσει να

υιοθετήσει εργαλεία λιτής διαχείρισης, ακολουθώντας παράλληλα όλους τους κανόνες και

τους κανονισμούς των ΟΠΠ, ώστε να μην επιβληθούν κυρώσεις.

Σχετικά με τον δεύτερο κανόνα, δηλαδή τις καθαρές σχέσεις και την επικοινωνία,

στο περιβάλλον της λιτής παραγωγής, η σύνδεση πελάτη-προμηθευτή είναι άμεση και

υπάρχουν σαφείς δίαυλοι επικοινωνίας. Πρακτικά υφίσταται ένας ξεκάθαρα ορισμένος και

συμφωνημένος τρόπος για την αποστολή αιτημάτων και τη λήψη απαντήσεων,

προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι ροές προϊόντων και πληροφοριών, από το ένα τμήμα

στο άλλο και οι φραγμοί επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, με απώτερο στόχο να

διατηρηθεί η ροή του προϊόντος. Ο συνεπής χρόνος του κύκλου είναι ένας δείκτης καλών

εσωτερικών σχέσεων προμηθευτή-πελάτη. Στο περιβάλλον των ΟΠΠ, ο χρόνος του
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κύκλου ζωής του προϊόντος οδηγείται από την ποιότητα. Τα διάφορα τμήματα έχουν

συνήθως σαφείς ατομικές ευθύνες και στόχους, με αποτέλεσμα οι ομάδες είτε να

εργάζονται απομονωμένα, είτε να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Τα μεμονωμένα

τμήματα συχνά αγνοούν τον αντίκτυπο που έχουν οι καθυστερήσεις ή τα προβλήματά στη

συνολική ροή προϊόντων. Στη λιτή διαχείριση, ο χρόνος και η ποιότητα του κύκλου ζωής

του προϊόντος έχουν εξίσου μεγάλη σημασία. Στο σημείο αυτό λοιπόν υπάρχει μια

αλληλοεπικάλυψη με το πλαίσιο της Αναλυτικής Τεχνολογίας της Διαδικασίας (PAT), έτσι

όπως αυτό ορίζεται από την FDA, για τη μείωση του χρόνου του κύκλου παραγωγής. Στο

πλαίσιο αυτό η πρόκληση για την φαρμακευτική βιομηχανία για τη μετάβαση από τις ΟΠΠ

στη λιτή διαχείριση, είναι να μειωθούν οι γκρίζες ζώνες ευθύνης, η αργή ανταπόκριση και

οι καθυστερημένες κλήσεις για βοήθεια όταν προκύψουν προβλήματα. Απαιτείται δηλαδή

η μετάβαση σε ένα περιβάλλον, όπου τα προβλήματα εντοπίζονται άμεσα, μοιράζονται και

επιλύονται σε ολόκληρη την επιχείρηση (Greene & O' Rourke, 2006).

Σχετικά με τον τρίτο κανόνα, την απλή ροή, στη λιτή διαχείριση, η πορεία για κάθε

προϊόν και υπηρεσία πρέπει να είναι απλή και άμεση. Στο περιβάλλον των ΟΠΠ, η

διαδρομή του προϊόντος τείνει να είναι άμεση, αλλά όχι απλή λόγω της παραγωγής

παρτίδων προϊόντων. Η πρόκληση για τη φαρμακευτική βιομηχανία στο κομμάτι αυτό,

είναι να εισαγάγει απλή ροή προϊόντων και υπηρεσιών και να εντοπίσει περιοχές όπου η

βελτίωση της ροής θα μειώσει τον χρόνο και το κόστος του κύκλου ζωής.

Τέλος σε ότι αφορά τον τέταρτο κανόνα, στη λιτή διαχείριση, η επιστημονική

μεθοδολογία είναι η κινητήρια δύναμη της συνολικής ποιότητας. Χωρίς αυτή, η

παραγωγική διαδικασία είναι πολύ μεταβλητή και ασταθής για να επιτρέψει την εισαγωγή

μιας φιλοσοφίας λιτής παραγωγής. Με παρόμοιο τρόπο, στις ΟΠΠ υπάρχει ένα πλούσιο

επιστημονικό πλαίσιο. Η επιστήμη χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της διαδικασίας

παρασκευής παρτίδων, υποστηρίζει εργαστηριακές δοκιμές και αξιολογεί την κυκλοφορία

του προϊόντος στην αγορά. Οι εργαζόμενοι που «χειρίζονται» το προϊόν έχουν

καθορισμένο ρόλο, δηλαδή την παραγωγή προϊόντων με ελεγχόμενο και συνεπή τρόπο.

Ωστόσο στο πλαίσιο των ΟΠΠ, οι παραδοσιακές διαδικασίες βελτίωσης, ενεργοποιούνται

λόγω της απόκρισης στις προκύπτουσες αποκλίσεις και όχι από την ανάγκη για μείωση της

διακύμανσης, όπως στη λιτή παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό η πρόκληση για τη

φαρμακευτική βιομηχανία είναι να εμπλουτίσει τη προσέγγιση των ΟΠΠ σχετικά με τη
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διαχείριση του κινδύνου, η οποία βασίζεται σταθερά στις αρχές της επιστήμης και της

μηχανικής (Greene & O' Rourke, 2006).

Συνοψίζοντας λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της λιτής διαχείρισης

και των ΟΠΠ, για την καλύτερη απόδοση ων επιχειρήσεων, επειδή η λιτή διαχείριση είναι

απαραίτητη για τη μείωση του κόστους και την εξάλειψη της σπατάλης, ενώ οι ΟΠΠ είναι

επίσης απαραίτητες για να διατηρηθεί η καλύτερη ποιότητα των φαρμάκων επειδή

απευθύνονται σε ασθενείς (Khlant et al, 2014). Τα πρότυπα των ΟΠΠ συνάμα με τις αρχές

της λιτής διαχείρισης πρέπει να ενσωματωθούν στην κουλτούρα ενός οργανισμού και η

επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας πρέπει να αντανακλάται σε αυτό τον συνδυασμό.

Οι αρχές πρωτοβουλίας PAT του FDA φαίνονται να είναι εξαιρετικά ευθυγραμμισμένες με

τη λιτή φιλοσοφία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η υιοθέτηση λιτών πρακτικών στη

φαρμακευτική βιομηχανία είναι σε καλό δρόμο, το οποίο πρακτικά υποδεικνύεται και από

το γεγονός ότι μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες όπως οι Astra Zeneca, Johnson &

Johnson, Pfizer και άλλες έχουν ήδη εφαρμόσει με επιτυχία πρακτικές λιτής διαχείρισης

(Pavlović & Božanić, 2012).

Στην πραγματικότητα οι ΟΠΠ και η λιτή διαχείριση δεν είναι συνώνυμοι όροι,

όπως έχει υποστηριχθεί από κάποιους ερευνητές (Gollan et al, 2014), αλλά αρχικά οι ΟΠΠ

ήταν ένα βήμα για τη μετάβαση προς την λιτή διαχείριση, ενώ σήμερα συνυπάρχουν ως

πρακτικές. Ο FDA για παράδειγμα θέσπισε κανονισμούς OΠΠ προκειμένου να παράσχει

στις φαρμακευτικές βιομηχανίες την ευελιξία να αποφασίσουν ανεξάρτητα για τους

απαραίτητους ελέγχους και την καλύτερη εφαρμογή τους. Αυτή η ευελιξία των ΟΠΠ

επιτρέπει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμες

προσεγγίσεις για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας μέσω συνεχών βελτιώσεων. Μια

βελτιωμένη διαδικασία παραγωγής, μειώνει τόσο τα σφάλματα όσο και τις σπατάλες, ενώ

παράλληλα έχει την ικανότητα να αλλάζει και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις

παραγωγής. Ως εκ τούτου σε ένα περιβάλλον όπου η λιτή φιλοσοφία συνυπάρχει με τις

OΠΠ, επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα (Silveira, 2016).
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3.2. Υιοθέτηση Πρακτικών Λιτής Διαχείρισης στη Φαρμακευτική
Βιομηχανία

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα προς την υιοθέτηση της λιτής φιλοσοφίας είναι

η κατανόησή της και η αποδοχή της αλλαγής. Παρά το γεγονός ότι η λιτή διαχείριση

επικεντρώνεται στην ποιότητα, το γεγονός ότι η φαρμακευτική βιομηχανία δεν κατάφερε

για πολλά χρόνια να συμβαδίσει με άλλες βιομηχανίες, όσον αφορά την αποδοτικότητα και

την παραγωγικότητα, απαιτεί την επανεξέταση αλλαγών στις διαδικασίες, στο πνεύμα της

βελτίωσης. Ιστορικά, οι κατασκευαστές φαρμάκων δεδομένου ότι είχαν υψηλά περιθώρια

κέρδους, δεν είχαν επαρκή οικονομικά κίνητρα για την εισαγωγή αλλαγών στις

παραγωγικές διαδικασίες. Αυτή η προαναφερθείσα δέσμευση της φαρμακευτικής

βιομηχανίας για τη διατήρηση του status quo, έχει οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα και

αύξηση της σπατάλης. Εκτιμάται ότι η παγκόσμια πιθανή εξοικονόμηση κόστους από τη

βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη φαρμακευτική βιομηχανία θα μπορούσε να

ανέλθει σε 90 δις $ ετησίως.

Σύμφωνα με τον Spector (2010), αν και δεν υπάρχει ένα καθολικά αποδεκτό μέτρο,

για την εκτίμηση του βαθμού της «λιτότητας» (leanness) σε μια επιχείρηση, οι μεταβολές

της ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων (ή ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των

αποθεμάτων -inventories turnover ratio) αποτελούν έναν αξιόπιστο δείκτη. Οι τάσεις της

κυκλοφορίας των αποθεμάτων με την πάροδο του χρόνου δείχνουν πόσο καλά μια εταιρεία

προχωρά προς την λιτή διαχείριση και βελτιώνει τις διαδικασίες της. Ο ίδιος ερευνητής στο

πλαίσιο αυτό συγκέντρωσε δεδομένα για την κυκλοφορία των αποθεμάτων, για τις δέκα

κορυφαίες φαρμακευτικές βιομηχανίες (φάρμακα με εμπορική επωνυμία, γενόσημα,

βιοφαρμακευτικές βιομηχανίες), με βάση τα έσοδα τους για το 2009, και βρήκε ότι ο μέσος

όρος του δείκτη για κάθε διαφορετικός είδος εταιρείας είχε παραμείνει ουσιαστικά

σταθερός κατά τη περίοδο 2000-2009, με ελάχιστη θετική προς τα πάνω απόκλιση για την

τις εταιρείες του κλάδου της βιοφαρμακευτικής βιομηχανίας. Ωστόσο θεωρήθηκε επίσης

ότι αυτή η στασιμότητα ενδεχομένως και να ήταν το αποτέλεσμα ανακλήσεων προϊόντων,

ή συγχωνεύσεων και εξαγορών οι οποίες ήταν συνήθεις της περίοδο εκείνη, και οι οποίες

ενδεχομένως παρεμπόδισαν την απόδοση των αποθεμάτων για κάποια χρόνια.
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Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης είναι

το μεγαλύτερο κέντρο κόστους στις φαρμακευτικές βιομηχανίες, ενώ η παραγωγή

αντιπροσωπεύει πάνω από το διπλάσιο των δαπανών της έρευνας και ανάπτυξης, που

αντιπροσωπεύουν περίπου το 36% του συνολικού κόστους. Τα πραγματικά κόστη

παραγωγής γίνονται εμφανή, όταν λαμβάνονται υπόψη οι δραστηριότητες χωρίς τη μη

προστιθέμενη αξία και οι σπατάλες, οι οποίες εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 80% και

το 50% αντίστοιχα (Pavlović & Božanić, 2012).

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε ουσιαστικές αλλαγές

στην προσέγγιση και τη διαχείριση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στη φαρμακευτική

βιομηχανία. Για πολλούς κατασκευαστές πλέον έχει γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορούν να

συμβαδίσουν με τον αναπτυξιακό ρυθμό και να διατηρήσουν τον ανταγωνισμό που

προέρχεται από τη βιομηχανία των γενόσημων φαρμάκων. Επομένως, όλο και πιο συχνά

διαπιστώνεται η αυξανόμενη ανάγκη να εγκαταλειφθεί το status quo και η στροφή προς τη

βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας. Μια σειρά

περιπτωσιολογικών μελετών τις οποίες θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια υποδεικνύουν ότι

οι επιχειρήσεις στη φαρμακευτική βιομηχανία είναι στο δρόμο προς την υιοθέτηση

πρακτικών λιτής διαχείρισης. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η λιτή διαχείριση έχει

σημαντικά οφέλη στον τομέα της μεταποίησης, επομένως το ενδιαφέρον αυξάνεται για τις

εταιρείες στη φαρμακευτική βιομηχανία (Nenni et al, 2014).

Ωστόσο μια υιοθέτηση προκειμένου να είναι επιτυχής, απαιτεί να έχει γίνει και υπό

τις κατάλληλες συνθήκες. Οι Jaiganesh & Sudhahar (2013), οι οποίοι συζητούν τα εμπόδια

εφαρμογής και επιτυχούς εφαρμογής, των πρακτικών λιτής διαχείρισης στη φαρμακευτική

βιομηχανία, αναφέρουν ότι κάποιες επιχειρήσεις ξεκίνησαν από την λανθασμένη υπόθεση

ότι η εφαρμογή μεθόδων χαμηλού κόστους θα οδηγούσε αυτόματα σε μείωση του

πλεονάζοντος προσωπικού. Στην πραγματικότητα, ωστόσο οι προσπάθειες υιοθέτησης

αντικρούουν στην έλλειψη βελτιστοποίησης της διαδικασίας και έτσι αποτυγχάνουν.

Επίσης πολλές εταιρείες αρχικά πίστευαν ότι η καθιέρωση ενός συστήματος λιτής

παραγωγής θα διαρκούσε περίπου δύο χρόνια και στην πορεία ανακάλυψαν ότι η λιτή

παραγωγή είναι μια εντελώς διαφορετική μέθοδος λειτουργίας, σε σχέση με τις ήδη

υπάρχουσες, και η επίτευξη της πλήρους εφαρμογής της διαρκεί από τέσσερα έως πέντε

χρόνια. Επίσης σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές οι φαρμακευτικές βιομηχανίες
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ενδεχομένως δεν έχουν σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσεις λιτές πρακτικές, επειδή οι

ρυθμιστικές αρχές δεν συμμερίζονται απαραιτήτως την άποψη ότι τα πρότυπα της λιτής

παρασκευής και οι ΟΠΠ είναι συγκρίσιμες.

3.3. Καλές Πρακτικές Λιτής Διαχείρισης στη Φαρμακευτική Βιομηχανία

3.3.1. Ολική Παραγωγική Συντήρηση

Η Ολική Παραγωγική Συντήρηση (ΟΠΣ) (Total Productive Maintenance - ΤPM),

αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στη συντήρηση του εξοπλισμού, με απώτερο στόχο την

επίτευξη της τέλειας παραγωγής, δηλαδή μιας διαδικασίας παραγωγής, όπου δεν υπάρχουν

περιστατικά κατάρρευσης του εξοπλισμού, μικρές στάσεις ή αργή λειτουργία και

ελαττώματα, ενώ σε ότι αφορά τους εργαζόμενους διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον

εργασίας, το οποίο είναι απαλλαγμένο από εργατικά ατυχήματα. Η Ολική Παραγωγική

Συντήρηση (ΤPM), είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία ή στρατηγική διαχείρισης εξοπλισμού,

επικεντρωμένη στην ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα και την

αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού. Η παραδοσιακή προσέγγιση της ΟΠΣ αναπτύχθηκε

στη δεκαετία του 1960 και αποτελείται από την ιδέα του 5σ (5S), η οποία αποτελεί το

θεμέλιό της, και από ακόμα οκτώ υποστηρικτικές δραστηριότητες (μερικές φορές

αναφερόμενες ως πυλώνες) (Πίνακας 3.2) (Gebauer et al, 2009).

Ο στόχος της βασικής ιδέας της ΟΠΣ, δηλαδή του 5σ, είναι η δημιουργία ενός

περιβάλλοντος εργασίας που είναι καθαρό και καλά οργανωμένο, και αποτελείται από

πέντε στοιχεία (Gebauer et al, 2009):

1) Ταξινόμηση (Sort). Εξάλειψη κάθε μηχανής ή αντικειμένου, το οποίο δεν είναι

πραγματικά απαραίτητο στην περιοχή εργασίας.

2) Τοποθέτηση στη σειρά (Set in order). Οργάνωση του υπόλοιπου εξοπλισμού στο

χώρο.

3) Καθαριότητα (Shine). Καθαρισμός και επιθεώρηση του χώρου εργασίας.
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4) Τυποποίηση (Standardize). Δημιουργία προτύπων για την εκτέλεση των παραπάνω

τριών δραστηριοτήτων.

5) Διατήρηση (Sustain). Διασφάλιση της τακτικής εφαρμογής των προτύπων.

Πίνακας 3.2. Πυλώνες Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης
Πυλώνας Επεξήγηση

Αυτόνομη Συντήρηση
Οι χειριστές του εξοπλισμού είναι υπεύθυνοι τη συνήθη συντήρηση του,
έτσι ώστε το προσωπικό συντήρησης να έχει περισσότερο χρόνο να
παρακολουθήσει πιο σύνθετες εργασίες συντήρησης.

Προγραμματισμένη Συντήρηση
Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων συντήρησης με βάση την
παρατηρούμενη συμπεριφορά των μηχανών, όπως τα ποσοστά αποτυχίας
και οι βλάβες.

Συντήρηση Ποιότητας
Ανίχνευση και πρόληψη σφαλμάτων σχεδιασμού στις διαδικασίες
παραγωγής. Εφαρμογή ανάλυσης αιτιών για την εξάλειψη
επαναλαμβανόμενων πηγών ελαττωμάτων στην ποιότητα.

Εστιασμένη Βελτίωση Μικρές ομάδες εργαζομένων, συνεργάζονται προληπτικά για την επίτευξη
τακτικών, βαθμιαίων βελτιώσεων στη λειτουργία του εξοπλισμού.

Διαχείριση Ανάπτυξης

Αξιοποίηση της εμπειρίας που έχει συσσωρευτεί από προηγούμενες
δραστηριότητες βελτίωσης στη συντήρηση του εξοπλισμού, προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι τα νέα μηχανήματα θα επιτύχουν βέλτιστες επιδόσεις
σε χρόνο νωρίτερο, από τον συνηθισμένο.

Εκπαίδευση & Κατάρτιση Κάλυψη του χάσματος γνώσης που υπάρχει σε έναν οργανισμό όταν
πρόκειται για συνολική παραγωγική συντήρηση.

Ασφάλεια, Υγεία, Περιβάλλον Διατηρήστε ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.
TPM Γραφείου Εφαρμογή τεχνικών ΟΠΣ στις λειτουργίες διαχείρισης.

Πηγή: Jain et al, (2014)

Η αυτόνομη συντήρηση (Jishu Hozen) θέτει την ευθύνη των βασικών

δραστηριοτήτων συντήρησης, στα χέρια των χειριστών και αφήνει στο προσωπικό

συντήρησης περισσότερο χρόνο για να παρακολουθήσει τις πιο σύνθετες εργασίες

συντήρησης. Η αυτόνομη συντήρηση έχει οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για

τον οργανισμό ως σύνολο. Αρχικά οι εργαζόμενοι, χειριστές του εξοπλισμού, γίνονται πιο

υπεύθυνοι και φροντίζουν για την κατάσταση του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν

καθημερινά, ενώ τα επίπεδα δεξιοτήτων τους αυξάνονται καθώς κατανοούν τη γενική

λειτουργία του εξοπλισμού, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο πολλαπλών ικανοτήτων, ο

οποίος είναι χαρακτηριστικός σε περιβάλλοντα λιτής διαχείρισης. Επιπρόσθετα ο

εξοπλισμός και τα μηχανήματα λειτουργούν στο βέλτιστο επίπεδο επειδή η βασική

συντήρηση (συντήρηση ρουτίνας), όπως ο καθαρισμός και η λίπανση, γίνεται πιο τακτικά.

Στο πλαίσιο αυτό, τα προβλήματα εντοπίζονται και διορθώνονται πριν ξεφύγουν από τον
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έλεγχο και οδηγήσουν σε σοβαρή καταστροφή του εξοπλισμού. Το υψηλά καταρτισμένο

προσωπικό, που είναι υπεύθυνο για την συντήρηση, είναι συνεπώς ελεύθερο να εκτελεί

δραστηριότητες συντήρησης υψηλότερου επιπέδου σε ευαίσθητο και κρίσιμο εξοπλισμό,

μειώνοντας έτσι το συνολικό χρόνο διακοπής του συστήματος παραγωγής. Με την

πραγματοποίηση των απλών δραστηριοτήτων σε αυτόν τον πυλώνα της ΟΠΣ, οι

επενδύσεις κεφαλαίου μειώνονται δραστικά, επειδή ο οργανισμός διαθέτει αξιόπιστο

εξοπλισμό και δεν χρειάζεται να προβαίνει σε αντικατάσταση του τακτικά. Αυτό οφείλεται

στο γεγονός ότι η διάρκεια ζωής των μηχανών αυξάνεται δραματικά, καθώς ελέγχεται η

φθορά μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και συντήρησης (Agustiady & Cudney, 2016).

Η προγραμματισμένη συντήρηση είναι ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων

συντήρησης, βάσει της παρατηρούμενης συμπεριφοράς των μηχανών, όπως η

παρακολούθηση των περιπτώσεων αποτυχίας και βλαβών. Με τον προγραμματισμό αυτών

των δραστηριοτήτων γύρω από αυτές τις ενέργειες, ο κύκλος των διακοπών και των

αποτυχιών του εξοπλισμού διασπάται, συμβάλλοντας έτσι στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

των μηχανών. Μέσα από τον συνεχή προγραμματισμό των δραστηριοτήτων συντήρησης, ο

αριθμός των βλαβών σταδιακά μειώνεται και συνεπώς αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα.

Επιπρόσθετα οι λειτουργίες της παραγωγής δεν διακόπτονται, καθώς οι χρόνοι

πραγματοποίησης της συντήρησης είναι χρονικά προγραμματισμένοι. Ο οργανισμός ως

σύνολο, επωφελείται επίσης αφού οι επενδύσεις κεφαλαίου σε μηχανήματα μειώνονται,

καθώς ο εξοπλισμός αξιοποιείται στο μέγιστο δυναμικό του (Agustiady & Cudney, 2016).

Η συντήρηση της ποιότητας έγκειται στην ανίχνευση και πρόληψη σφαλμάτων

σχεδιασμού στις διαδικασίες παραγωγής. Με την ανίχνευση σφαλμάτων, οι διαδικασίες

καθίστανται αρκετά αξιόπιστες, και έτσι παράγονται προϊόντα με σωστές προδιαγραφές. Η

πτυχή της ποιότητας της συντήρησης είναι πολύ σημαντική, επειδή βοηθά στην αποτροπή

των ελαττωμάτων προς τα κάτω, στην αλυσίδα αξίας, η οποία οδηγεί μόνο σε

ανακατασκευή. Χρησιμοποιώντας εργαλεία λιτής διαχείρισης (jidoka), τα μηχανήματα

ανιχνεύουν και αναφέρουν τυχόν μη φυσιολογικές συνθήκες, απελευθερώνοντας έτσι τους

χειριστές από την κουραστική παρακολούθηση που είναι κοινή στις μη-λιτές λειτουργίες.

Ο πυλώνας της συντήρησης ποιότητας της ΟΠΣ, ωθεί επίσης το εργατικό δυναμικό να βρει

τη βασική αιτία των προβλημάτων, αντί να βρίσκει λύσεις που δεν είναι μόνιμες. Αυτό

γίνεται μέσω εργαλείων όπως η Ανάλυση Αιτιών (Root-cause-analysis) και τα
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διαγράμματα Ishakawa που είναι καλά δομημένοι τρόποι για την ανίχνευση των

πραγματικών λόγων για τους οποίους ανακύπτουν προβλήματα. Η συντήρηση ποιότητας

έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αρχικά οι στοχοθετημένες δραστηριότητες βελτίωσης,

λαμβάνουν υπόψη θέματα ποιότητας που προκύπτουν κατά καιρούς στο χώρο εργασίας με

τη λήψη μόνιμων αντιμέτρων. Τα ελαττώματα ελαχιστοποιούνται ή εξαλείφονται πλήρως

και τέλος το κόστος που συνδέεται με την κακή ποιότητα, μειώνεται με την επίτευξη της

σωστής ποιότητας, επειδή τα σφάλματα ανιχνεύονται πριν μετακινηθούν προς τα κάτω

στην αλυσίδα αξίας, γεγονός που ελαχιστοποιεί την ποσότητα των εργασιών επιδιόρθωσης

που πρέπει να γίνουν αργότερα (Agustiady & Cudney, 2016).

Στην εστιασμένη βελτίωση (Kobetsu Kaizen), ομάδες εργαζομένων, ακόμα και από

διαφορετικά τμήματα, συνεργάζονται προληπτικά για την επίτευξη τακτικών και

βαθμιαίων βελτιώσεων στη λειτουργία του εξοπλισμού. Η εμπλοκή υπαλλήλων από

διαφορετικά τμήματα και η συνεργασία τους είναι σημαντική για τον διαμοιρασμό της

γνώσης και των εμπειριών. Τα έργα Kaizen για τη συντήρηση του εξοπλισμού,

λειτουργούν επίσης ως εκπαιδευτικές συναντήσεις, συμβάλλοντας στην αύξηση του

ειδικευμένου προσωπικού. Μόλις δημιουργηθεί και εκπαιδευτεί μια ομάδα εστιασμένης

βελτίωσης, προσδιορίζει τα προβλήματα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό και

προσδιορίζει τους στόχους βελτίωσης που τίθενται σε ένα χρονικό διάστημα τριών έως

πέντε ημερών. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων, οι συμμετέχοντες χαρτογραφούν την

τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων ως ένα μέτρο απόδοσης βασικής γραμμής στο οποίο

θα συγκρίνουν τυχόν μελλοντικές επιδόσεις, μετά τη βελτίωση. Οι ομάδες συνεργάζονται

για να βεβαιωθούν ότι οι ενδεχόμενες λύσεις υλοποιούνται και πως όλες οι δραστηριότητες

παρακολούθησης ολοκληρώνονται εντός των συμφωνημένων προθεσμιών. Ως εκ τούτου η

επιχείρηση είναι σε θέση να δημιουργήσει μια μεγάλη βάση εργαζομένων που είναι

εξοικειωμένοι με τα σωστά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων και την εξεύρεση των

βασικών αιτιών προβλημάτων στον εξοπλισμό (Bevilacqua et al, 2015).

Στον πυλώνα της διαχείρισης της ανάπτυξης, αξιοποιείται η εμπειρία που έχει

συσσωρευτεί από προηγούμενες δραστηριότητες βελτίωσης συντήρησης, προκειμένου να

διασφαλιστεί ότι τα νέα μηχανήματα θα φτάσουν στις βέλτιστες επιδόσεις τους πολύ

νωρίτερα από το αναμενόμενο. Σε συνεργασία με πληθώρα ενδιαφερομένων μερών,

συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, η εταιρεία είναι σε θέση να εργαστεί με επιτυχία
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σε μια νέα δραστηριότητα, διαθέτοντας εξαιρετικά αξιόπιστο και παραγωγικό εξοπλισμό.

Μια τέτοια προσέγγιση έχει θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της, καθώς το κόστος

συντήρησης μειώνεται δραματικά. Η παραγωγικότητα καθώς και η ποιότητα της εξόδου

των μηχανών είναι επίσης εγγυημένες από την πρώτη ημέρα κατά την έναρξη λειτουργίας

του εξοπλισμού. Αν και τα μηχανήματα μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν

με βάση καλά σχεδιασμένα πρότυπα, είναι ακόμα πιθανό ότι θα υπάρξουν σφάλματα που

θα πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την πλήρη θέση σε λειτουργία. Η διαχείριση της

ανάπτυξης, είναι ένα σύστημα που αντιμετωπίζει όλες αυτές τις ανησυχίες και αξιοποιεί τις

εισροές του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό πριν από την εγκατάσταση

(Wireman, 2004; Bevilacqua et al, 2015).

Ο πυλώνας της εκπαίδευσης και κατάρτισης ασχολείται με την κάλυψη του

χάσματος γνώσης που υπάρχει σε έναν οργανισμό, στο πλαίσιο της ολικής παραγωγικής

συντήρησης. Η έλλειψη γνώσης των εργαλείων, μπορεί να εμποδίσει την ορθή εφαρμογή,

οδηγώντας σε μέτρια αποτελέσματα στην καλύτερη περίπτωση, και σε αποτυχία στη

χειρότερη περίπτωση. Χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση, εργαλεία όπως η ΟΠΣ μπορεί να μην

κατανοηθούν επαρκώς από το προσωπικό, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά

αποτελέσματα για την εταιρεία. Η διασφάλιση της εκπαίδευσης των εργαζομένων δίνει

στον οργανισμό μια αξιόπιστη δεξαμενή εξειδικευμένου προσωπικού που μπορεί να λάβει

πρωτοβουλίες με τον καλύτερο τρόπο. Ο πυλώνας της εκπαίδευσης και κατάρτισης της

ΟΠΣ, είναι μια πρωτοβουλία σε επίπεδο εταιρείας που δεν αποκλείει κανέναν εργαζόμενο.

Στην πραγματικότητα, οι εργαζόμενοι σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα στον οργανισμό

συμμετέχουν στην κατάρτιση καθώς και σε έργα. Μέσα από την κατάρτιση, τα επίπεδα

δεξιοτήτων των χειριστών αυξάνονται στο βαθμό που είναι σε θέση να εκτελούν βασικές

δραστηριότητες συντήρησης, οι οποίες προηγουμένως ήταν ευθύνες του ειδικευμένου

προσωπικού συντήρησης. Το τεχνικό προσωπικό στη συνέχεια διδάσκει δεξιότητες

υψηλότερου επιπέδου, όπως η προληπτική συντήρηση και οι αναλυτικές δεξιότητες, για να

βοηθήσει τους απλούς εργαζόμενους να γίνουν πιο ενεργοί στην επίλυση προβλημάτων. Σε

επίπεδο διευθυντικών στελεχών, οι διαχειριστές μαθαίνουν επίσης τις δεξιότητες της ΟΠΣ,

έτσι ώστε να καταστούν ικανοί μέντορες για τους νέους εργαζομένους (Wireman, 2004).

Στον πυλώνα της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος, διασφαλίζεται ότι

οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να εκτελούν τις λειτουργίες τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον
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που δεν παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία τους. Ενώ ο στόχος κάθε επιχείρησης είναι να

παράγει αξία για τον πελάτη με έναν αποδοτικό και παραγωγικό τρόπο, αυτό πρέπει επίσης

να γίνεται με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων. Επομένως,

είναι σημαντικό οι τυχόν διαδικασίες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή να εξετάζουν κυρίως

την ευημερία του εργαζομένου. Όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ένα ασφαλές

περιβάλλον, η στάση τους απέναντι στη εργασία αλλάζει δραματικά, με αποτέλεσμα την

αύξηση των σημαντικών θετικών αποτελεσμάτων της εργασίας, όπως είναι η

παραγωγικότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τραυματισμοί ή οι θάνατοι στο χώρο

εργασίας μειώνονται, όταν υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια να καταστεί το εργασιακό

περιβάλλον ασφαλές. Οι ομάδες μέσα στον οργανισμό εργάζονται για την ασφαλή χρήση

των μηχανημάτων από τους χειριστές, δημιουργώντας πρότυπα εργασίας και κάνοντας

χρήση προστατευτικών μέσων και συστημάτων πρώτων βοηθειών στον χώρο εργασίας.

Κάθε ένα από τα μέτρα που λαμβάνονται, στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας των

μηχανών έτσι ώστε να υπάρχει ένα πιο παραγωγικό και ασφαλές εργατικό δυναμικό

(Wireman, 2004).

Τέλος, η μεταφορά των τεχνικών ΟΠΣ στις διοικητικές λειτουργίες είναι το

επόμενο λογικό βήμα στο πρόγραμμα ολικής παραγωγικής συντήρησης, ώστε να υπάρχει

ομοιομορφία στις διαδικασίες της επιχείρησης. Η διάδοση των πρωτοβουλιών της ΟΠΣ σε

άλλες λειτουργίες, ενθαρρύνει την οριζόντια συνεργασία στο εργατικό δυναμικό. Η

οργάνωση στο σύνολο της, επωφελείται επίσης από την ύπαρξη μιας μεγαλύτερης ομάδας

εργαζομένων που κατανοούν τις αρχές της ΟΠΣ και μπορούν εύκολα να διαδραματίσουν

θετικό ρόλο στην εφαρμογή τους. Οι αρχές της ΟΠΣ μπορούν επίσης να εφαρμοστούν ως

αυτόνομες τεχνικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών των υποστηρικτικών

λειτουργιών (Agustiady & Cudney, 2016).

Συνολικά, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κάθε πυλώνας έχει τον δικό του

μοναδικό ρόλο στο ευρύτερο πλαίσιο των πραγμάτων. Ωστόσο, ενώ κάθε πυλώνας της

ΟΠΣ μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα, ο στόχος θα πρέπει να είναι η διαδοχική

εφαρμογή κάθε πυλώνα, έτσι ώστε ο οργανισμός να επωφεληθεί πλήρως από τα οφέλη που

παρέχει η ΟΠΣ (Agustiady & Cudney, 2016).

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες αναφορές σχετικά με την εφαρμογή των

πυλώνων της ΟΠΣ στη φαρμακευτική βιομηχανία. Μια αναλυτική διαδικασία υλοποίησης
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του ΟΠΣ παρέχεται από τους Ahmed et al (2010), στο πλαίσιο μιας φαρμακευτικής

βιομηχανίας στο Μπαγκλαντές. Στην πρώτη φάση εντοπίζονται οι πιθανές απώλειες και οι

παράγοντες που συμβάλουν σε αυτές. Οι απώλειες αυτές καταγράφονται μέσω του δείκτη

Συνολικής Απόδοσης Εξοπλισμού (Overall Equipment Efficiency-OEE), και στην ουσία

αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική απόδοση του

εξοπλισμού της φαρμακευτικής βιομηχανίας (χρόνος φόρτωσης, χρόνος διακοπής, τυπικός

χρόνος κύκλου, πραγματικός χρόνος κύκλου, μονάδα παραγωγής και μονάδα

ελαττωμάτων). O δείκτης Συνολικής Απόδοσης Εξοπλισμού αποτελεί ένδειξη οκτώ

σημαντικών βλαβών, που σχετίζονται με τον εξοπλισμό, οι οποίες είναι η αποτυχία του

εξοπλισμού, η εγκατάσταση και προσαρμογή στις ρυθμίσεις, οι αλλαγές στις λεπίδες

κοπής, η διαδικασία εκκίνησης, η μικρή διακοπή και η αργή λειτουργία, η ταχύτητα, η

επαναλειτουργία μετά από μια βλάβη ή αποτυχία και το κλείσιμο του εξοπλισμού. Κατά τη

φάση της υλοποίησης του ΟΠΣ, δημιουργήθηκε ένα καλά δομημένο πρόγραμμα

συντήρησης για να γίνει η διαδικασία παραγωγής αρκετά ομαλή, με παράλληλη αύξηση

της απόδοσης. Η εν λόγο έρευνα αποκαλύπτει ότι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εφαρμογής

ΟΠΣ, μπορεί να διευκολύνει την προσπάθεια οργάνωσης της παραγωγής και να επιτύχει

βελτιωμένες κατασκευαστικές επιδόσεις που οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο τα θετικά αυτά αποτελέσματα δεν μετρώνται πρακτικά στην παρούσα έρευνα.

3.3.2. Προσεγγίσεις Ποιότητας

Η ποιότητα στη φαρμακευτική βιομηχανία έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό θέμα.

Από τότε που ο FDA και ο WHO, έκαναν υποχρεωτική την εφαρμογή των ΟΠΠ, όλο και

περισσότερο οι επιχειρήσεις στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας συνειδητοποιούν τη

σημασία της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην

δημιουργία διαφόρων ορισμών που καθορίζουν ακριβώς ποια θα είναι η ποιότητα του

φαρμάκου, αλλά και στην υιοθέτηση πολλών και διαφόρων πρακτικών που θα την

εξασφαλίζουν. Εκτός αυτού μεγάλοι οργανισμοί υγείας έχουν προβεί στην δημοσίευση

πρακτικών που διασφαλίζουν την ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων (Haleem et al,

2015).



44

Εκτός από τους FDA και WHO, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει σχετική

νομοθεσία και κανόνες που διέπουν τα φαρμακευτικά προϊόντα για τις χώρες που

υπάγονται σε αυτή. Η βασική νομοθεσία υποστηρίζεται από μια σειρά κατευθυντήριων

γραμμών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική

χρήση, για τις ΟΠΠ των φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, για τη

φαρμακοεπαγρύπνηση των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική

χρήση και για τις κλινικές δοκιμές. Επιπρόσθετα η Διεθνής Διάσκεψη για την Εναρμόνιση

των τεχνικών απαιτήσεων για την καταχώριση των φαρμακευτικών προϊόντων για

ανθρώπινη χρήση (International Conference on Harmonization of technical requirements

for registration of pharmaceuticals for human use - ICH), είναι ένα ειδικό σχέδιο που

συνδέει τις ρυθμιστικές αρχές και τους εμπειρογνώμονες της φαρμακευτικής βιομηχανίας

της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με σκοπό τη συζήτηση και

διαπραγμάτευση των επιστημονικών και τεχνικών πτυχών της καταχώρισης των

φαρμακευτικών προϊόντων. Στόχος της εναρμόνισης αυτής είναι η αποτελεσματικότερη

χρήση των ανθρώπινων, ζωικών και υλικών πόρων και η απομάκρυνση καθυστερήσεων

που δεν είναι απαραίτητες για την παγκόσμια ανάπτυξη και η διαθεσιμότητα νέων

φαρμάκων, διατηρώντας ταυτόχρονα τις εγγυήσεις όσον αφορά την ποιότητα, την

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, για την προστασία της δημόσιας υγείας (Haleem et

al, 2015).

Περαιτέρω η επιστημονική βιβλιογραφία είναι πλούσια σε τεχνικές διαχείρισης

ποιότητας, με την δημοφιλέστερη αυτών, να είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - ΔΟΠ)

(Total Quality Management). Η ΔΟΠ είναι μία από τις πιο εξέχουσες εξελίξεις στον τομέα

της διαχείρισης τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αρχικά εφαρμόστηκε στην Ιαπωνία στις

αρχές του 1980 και εξαπλώθηκε στις δυτικές χώρες και την Αυστραλία. Στη δεκαετία του

1990, τα θέματα ΔΟΠ έγιναν πολύ σημαντικά, και πολλές εταιρείες έσπευσαν να

εφαρμόσουν τις αρχές της, για να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους. Η

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ασχολείται με τους ανθρώπους και τις διαδικασίες εργασίας

που εστιάζουν στην ικανοποίηση του πελάτη και βελτιώνουν την οργανωτική φιλοσοφία

της διαχείρισης. Σύμφωνα με τον Sharma (2015), η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια

προσέγγιση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας της επιχείρησης

στο σύνολό της, και στην ουσία αποτελεί έναν τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης που

αφορά κάθε τμήμα της, κάθε δραστηριότητά της και κάθε πρόσωπο σε όλα τα ιεραρχικά



45

επίπεδα. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θεωρείται ως η ενσωμάτωση των διαφόρων

διαδικασιών που χαρακτηρίζουν την συμπεριφορική δυναμική ενός οργανισμού. Για το

σκοπό αυτό, ένας οργανισμός αναφέρεται ως ένα συνολικό σύστημα, όπου όλες οι

δραστηριότητες διεξάγονται με στόχο την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών με

την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα (Sharma, 2015).

Ένα άλλο δημοφιλές εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας των

φαρμακευτικών προϊόντων είναι τα πρότυπα ISO (πρότυπα που ελέγχουν την ποιότητα

ορισμένων τεχνικών απαιτήσεων κατά την σχεδίαση, την παραγωγή και την εγκατάσταση

ενός προϊόντος, κατά την πώληση αυτού, αλλά και κατά τον τρόπο εξυπηρέτησης) με

έμφαση στους τύπους 9000, 14000, οι οποίοι είναι γενικοί και αφορούν κάθε είδος

επιχείρησης. Στην φαρμακευτική βιομηχανία ιδιαίτερα, τα πιο εξειδικευμένα είναι το ISO

17025/2005, το οποίο παρέχει τις γενικές απαιτήσεις για τη διεξαγωγή εργαστηριακών

δοκιμών και για τη βαθμονόμηση, και τα ISO 15189/2003 και ISO 15189/2007 τα οποία

έχουν αναπτυχθεί ειδικά για ιατρικά εργαστήρια (Haleem et al, 2015).

Τέλος, ακόμα μια συχνά χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία είναι η Ανάλυση

Κινδύνων-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Point- HACCP),

η οποία είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, που χρησιμοποιείται στη

βιομηχανία τροφίμων. Οι ΟΠΠ καλύπτουν τις συνθήκες λειτουργίας και παρέχουν τη βάση

για τη μεθοδολογία HACCP. Πρόκειται για μια συστηματική μέθοδο για τον εντοπισμό,

την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων για την ασφάλεια. Οι κίνδυνοι ταξινομούνται

ως βιολογικοί, χημικοί ή φυσικοί παράγοντες ή πράξεις που μπορεί να προκαλέσουν

ασθένεια ή τραυματισμό, εάν δεν ελέγχονται. Στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων,

αυτό περιλαμβάνει την παρασκευή ορισμένων αντιβιοτικών, ορμονών, κυτταροτοξικών

ουσιών ή άλλων φαρμακευτικών ουσιών υψηλής δραστικότητας (Roy, 2012).

Οι τεχνικές ΔΟΠ, τα πρότυπα ISΟ και η μεθοδολογία HACCP, αν και είναι

δημοφιλή εργαλεία διασφάλισης ποιότητας, δεν αποτελούν κάθε αυτού μέρος των

πρακτικών λιτής διαχείρισης, καθότι η φιλοσοφία τους δεν περιστρέφεται γύρω από την

ελαχιστοποίηση της σπατάλης στις παραγωγικές διαδικασίες, όπως η λιτή παραγωγή.

Ειδικά εργαλεία διασφάλισης ποιότητας που συμπεριλαμβάνουν το πλαίσιο αυτό της

ελαχιστοποίησης της σπατάλης είναι η μεθοδολογία 6σ (6S- Six Sigma). H μεθοδολογία 6σ

αποτελεί μια μεθοδολογία ή μια λειτουργική φιλοσοφία ή πρακτικά ένα σύνολο
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στατιστικών εργαλείων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διαχείρισης της ποιότητας για

τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. O όρος 6σ προέρχεται από την στατιστική,

και το ελληνικό γράμμα σ (sigma) συμβολίζει την τυπική απόκλιση, δηλαδή τη διασπορά

των δεδομένων από τη μέση τιμή. Ο αριθμός έξι εκφράζει το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας

που είναι έξι φορές την τυπική απόκλιση (Basu & Wright, 2012).

Σε μια διαδικασία παραγωγής, η ικανότητα σίγμα (σ) είναι μια μετρική, η οποία

δείχνει πόσο καλά εκτελείται η διαδικασία. Η δυνατότητα (σ) μετρά την ικανότητα μιας

διαδικασίας να αναπτυχθεί, χωρίς να υπάρχουν ελαττώματα, καθόσον ένα ελάττωμα

σημαίνει έναν ανικανοποίητο πελάτη. Η κλίμακα της ποιότητας της 6σ μετρά τον αριθμό

των (σ) μεταξύ του διαστήματος που ορίζεται από τα όρια προδιαγραφών. Όσο

μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των (σ) μεταξύ των ορίων των προδιαγραφών, τόσο

μικρότερη θα είναι η αξία του (σ) και τόσο μικρότερος θα είναι ο αριθμός των

ελαττωμάτων (Basu & Wright, 2012).

Το μέτρο (σ) αποτελεί μια πρόβλεψη των απαιτήσεων του πελάτη. Αυτό βοηθά την

εταιρεία να συνειδητοποιήσει τι είναι σημαντικό και τι πρέπει να βελτιωθεί. Μέσω της

εστίασης στα ελαττώματα, το μέτρο (σ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναλύσει και να

συγκρίνει διαφορετικές διαδικασίες στο εσωτερικό ενός οργανισμού ή μεταξύ των

οργανισμών. Από τη στιγμή που έχουν εντοπιστεί η περιοχή ευκαιρίας και οι απαιτήσεις, η

επιχείρηση μπορεί να καθορίσει το ελάττωμα και το επίπεδο σίγμα που θέλει να φτάσει. Ο

Πίνακας 3.3. παραθέτει το επίπεδο (σ) σε σχέση με τον αριθμό των ελαττωμάτων ανά

εκατομμύριο ευκαιρίες, που δείχνει ότι ο αριθμός των ελαττωμάτων μειώνεται εκθετικά

καθώς το επίπεδο (σ) αυξάνεται (Evans & Lindsey, 2015).
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Πίνακας 3.3. Σχέση μεταξύ επιπέδου (σ) και ελαττωμάτων ανά εκατομμύριο (DPM)

Επίπεδο (σ) Ελαττώματα ανά εκατομμύριο

1 690.000

2 308.537

3 66.807

4 6.210

5 233

6 3,4

Πηγή: Evans & Lindsey, 2015

Σκοπός λοιπόν της εφαρμογής της μεθοδολογίας 6σ είναι να μειωθεί η διακύμανση-

μεταβλητότητα στις διαδικασίες, έτσι ώστε η επιχείρηση να παρέχει στους πελάτες-

καταναλωτές της, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι πιο αξιόπιστα και με λιγότερα

λάθη. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες εφαρμόζουν ή προσπαθούν να υιοθετήσουν επίπεδο

7σ, πράγμα που σημαίνει ακόμα λιγότερα ελαττώματα και πιο ικανοποιημένους πελάτες

(Evans & Lindsey, 2015).

Η 6σ βασίζεται στη μεθοδολογία DMAIC, η οποία χρησιμοποιείται για τη βελτίωση

των ήδη υπαρχόντων διαδικασιών και μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε φάσεις (Ismyrlis &

Moschidis, 2013):

[1] Καθορισμός. Στο στάδιο αυτό ορίζονται τα χαρακτηριστικά-προδιαγραφές του

προϊόντος που ικανοποιούν τον πελάτη. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα όλες οι

διαδικασίες πρέπει να είναι χωρίς σφάλματα ή αν υπάρχουν σφάλματα, αυτά να

βρίσκονται κάτω από ένα ανεκτό όριο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να

βελτιωθούν.

[2] Μέτρηση. Στο στάδιο αυτό η διαδικασία που πρόκειται να αναλυθεί, μετράται και

τα δεδομένα συλλέγονται και συγκρίνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται

στη πρώτη φάση.
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[3] Ανάλυση. Στο στάδιο της ανάλυσης, τα δεδομένα από τη φάση της μέτρησης

αναλύονται για να βρεθούν συσχετισμοί, σχέσεις, αιτίες, κλπ.

[4] Βελτίωση. Στο στάδιο αυτό παρέχονται λύσεις, προτάσεις και δράσεις για τη

βελτίωση της διαδικασίας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές προδιαγραφές

επιδόσεων.

[5] Έλεγχος. Στο στάδιο αυτό γίνεται η καθιέρωση των τυποποιημένων μέτρων για τη

διατήρηση της απόδοσης, και την διόρθωση τυχόν προβλημάτων, όπου αυτό

απαιτείται.

Το αποδεκτό επίπεδο σίγμα στη φαρμακευτική βιομηχανία είναι από 2 έως 3, το

οποίο έχει ως αποτέλεσμα 25-35% ελαττώματα. Ένα παράδειγμα φαρμακευτικής εταιρείας

που έχει υιοθετήσει τη μέθοδο 6σ είναι η AstraZeneca, όπου οι επιχειρήσεις και το

ποιοτικό προσωπικό εκπαιδεύτηκαν για να εφαρμόζουν καθημερινά τις αρχές DMAIC για

να μετρήσουν και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσω διαλειτουργικών ομάδων

συνεχούς βελτίωσης (Haleem & Salem, 2013).

3.3.3. Συστήματα Just-in-Time

Το σύστημα Just-in-Time (JIT) είναι ευρέως διαδεδομένο, ως μια στρατηγική

διαχείρισης αποθεμάτων, η οποία χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να

μειωθούν οι σπατάλες στην παράδοση των αγαθών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα

προϊόντα παράγονται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση, μειώνοντας έτσι το κόστος των

αποθεμάτων. Αυτή η προσέγγιση στη διαχείριση των αποθεμάτων έχει γίνει όλο και πιο

δημοφιλής στις αρχές του 21ου αιώνα, καθώς οι προμηθευτές και οι έμποροι λιανικής

πώλησης, συνεργάζονται για να προσπαθήσουν να ελέγξουν το κόστος των αποθεμάτων,

παράλληλα με την ικανοποίηση του πελάτη. Τα συστήματα JIT χρησιμοποιούνται επίσης

για να εξομαλυνθεί η ροή των υλικών από τους προμηθευτές στους πελάτες, αυξάνοντας

έτσι την ταχύτητα της διαδικασίας παραγωγής. Οι στόχοι είναι το σύστημα παραγωγής να

αλλάξει σταδιακά, και όχι άμεσα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στους πελάτες,

να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και των προμηθευτών, να
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επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα, και να μειωθεί το κόστος του προϊόντος (Khaireddin et al,

2015).

Ωστόσο τα συστήματα JΙΤ δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη διαχείριση των

αποθεμάτων. Είναι μια ευρύτερη φιλοσοφία που καθοδηγεί μια εταιρεία παραγωγής, ώστε

η οργάνωση, η διαχείριση, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος των λειτουργιών της να είναι όλα

πιο αποτελεσματικά. Είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί υψηλή ταχύτητα στη διαδικασία

παραγωγής. Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης ανταγωνίζονταν

ως προς την τιμή, την ποιότητα, την ποικιλία, την εξυπηρέτηση, κλπ. Στο σύγχρονο

επιχειρηματικό περιβάλλον, οι συνθήκες αυτές είναι απλώς προαπαιτούμενες, με την

ταχύτητα να αποτελεί έναν βασικό παράγοντα ανταγωνισμού. Όσο ταχύτερα μια

επιχείρηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της, τόσο πιο κερδοφόρα είναι.

Όσο πιο σύντομη είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία ένας κατασκευαστής μπορεί να

προμηθεύσει τα προϊόντα του, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να επιβιώσει. Η

ταχύτερη παραγωγή αποτελεί κοινό στόχο για όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής. Στις

παραγωγικές διαδικασίες υψηλής ταχύτητας, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα (μηχανές,

άνθρωποι, κεφάλαια, υλικά, κλπ.). Ως εκ τούτου, τα αποθέματα αποθηκεύονται μόνο για

ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετακινούνται σε άλλες τοποθεσίες μόνο λίγα λεπτά μετά

την τοποθέτησή τους. Οι συνθήκες παραγωγής υψηλής ταχύτητας περιλαμβάνουν (Hirano,

2016):

1) τη ροή παραγωγής (Flow manufacturing). Ένα προϊόν ή μια ομάδα παρόμοιων

προϊόντων υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω μιας σειράς σταθμών εργασίας

διατεταγμένων σε σταθερή σειρά. Τα υλικά ρέουν μέσω κάθε σταθμού εργασίας με

σταθερό ρυθμό παραγωγής.

2) την εξισορρόπηση της γραμμής παραγωγής (Line balancing). Η εξισορρόπηση της

γραμμής παραγωγής είναι απαραίτητη για την επίτευξη υψηλής ταχύτητας στη

γραμμή παραγωγής. Υπό αυτή την προϋπόθεση, οι εργασίες πρέπει να

σχεδιαστούν, έτσι ώστε η εργασία που εκχωρείται σε κάθε σταθμό εργασίας να

απαιτεί περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχουν

σημεία συμφόρησης και συσσώρευση αποθεμάτων εργασίας σε εξέλιξη (Work in

Process - WIP). Για τις περιπτώσεις όπου τα εμπόδια είναι αναπόφευκτα,

εφαρμόζεται η θεωρία των περιορισμών (Theory of constraints - TOC).
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3) το χρονοδιάγραμμα επιπέδων (Level Schedule). Το χρονοδιάγραμμα καθορίζει τη

ροή των υλικών που εισέρχονται και διέρχονται από το σύστημα παραγωγής.

4) τη γραμμικότητα (Linearity). Η γραμμικότητα αναφέρεται στην παραγωγή με

σταθερό ρυθμό.

Η ευρύτερη φιλοσοφία πίσω από τα συστήματα JIT είναι η ελαχιστοποίηση της

σπατάλης στην διαδικασία παραγωγής. Όπως αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο σπατάλη

είναι κάθε δραστηριότητα που απορροφά πόρους, αλλά δεν δημιουργεί αξία για τον

πελάτη. Σύμφωνα με τις αρχές λιτής παραγωγής όπως προτάθηκαν από το σύστημα

παραγωγής της Toyota, σπατάλη (muda) μπορεί να θεωρηθεί (7-Waste) (García-Alcaraz &

Maldonado-Macías, 2016 ; Hirano, 2016):

1) Η υπερπαραγωγή. Η υπερπαραγωγή είναι η παραγωγή αγαθών περισσότερων από

αυτά, για τα οποία υπάρχει ζήτηση στο άμεσο μέλλον. Η υπερπαραγωγή οδηγεί σε

επιπλέον χειρισμό υλικών και μηχανών, περιττές απογραφές, ελλείψεις υλικών για

άλλα προϊόντα για τα οποία υπάρχει ζήτηση, περιττή απασχόληση προσωπικού και

μη αξιοποίηση του σε άλλες εργασίες ή τμήματα.

2) Η αναμονή. Όταν τα αγαθά δεν μετακινούνται ή δεν μεταποιούνται, δημιουργείται

η σπατάλη της αναμονής. Συνήθως περισσότερο από το 99% της ζωής ενός

προϊόντος στην παραδοσιακή παραγωγή παρτίδων και ουρών, θα παραμείνει σε

αναμονή, περιμένοντας να υποβληθεί σε επεξεργασία. Μεγάλο μέρος του χρόνου

προόδου ενός προϊόντος, συνδέεται με την αναμονή για την εισαγωγή στην επόμενη

λειτουργία. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή η ροή υλικού είναι κακή, οι διαδρομές

παραγωγής είναι πολύ μεγάλες και οι αποστάσεις μεταξύ των κέντρων εργασίας

είναι πολύ μεγάλες. Σύμφωνα με την Θεωρία των Περιορισμών μία ώρα που

χάνεται σε μια διαδικασία όπου υπάρχει συμφόρηση, είναι μια ώρα απώλειας από

την παραγωγή ολόκληρου του εργοστασίου, η οποία δεν μπορεί να ανακτηθεί.

3) Η μεταφορά. Η μεταφορά προϊόντων μεταξύ των διαδικασιών είναι ένα επιπλέον

κόστος που δεν προσθέτει αξία στο προϊόν. Η υπερβολική μετακίνηση και

χειρισμός, προκαλούν ζημιά και συχνά έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα, με

αποτέλεσμα ένα ακόμα οργανωτικό κόστος που δεν προσθέτει αξία στον πελάτη. Οι

μεταφορές μπορεί να είναι δύσκολο να μειωθούν λόγω του αντιληπτού κόστους της
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προσέγγισης του εξοπλισμού και των διαδικασιών. Επιπλέον, είναι συχνά δύσκολο

να προσδιοριστεί ποιες διαδικασίες πρέπει να βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη. Η

χαρτογράφηση των ροών προϊόντων μπορεί να κάνει πιο εύκολη την απεικόνιση.

4) Ακατάλληλη επεξεργασία. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εξοπλισμό υψηλής

ακρίβειας (μεγάλου κόστους), όπου απλούστερα εργαλεία θα ήταν επαρκή. Αυτό

συχνά οδηγεί σε κακή διάταξη στις εγκαταστάσεις επειδή οι προηγούμενες ή οι

επόμενες λειτουργίες βρίσκονται πολύ μακριά. Επιπλέον, ενθαρρύνει την υψηλή

αξιοποίηση του ενεργητικού (υπερπαραγωγή με ελάχιστες μεταβολές), προκειμένου

να ανακτηθεί το υψηλό κόστος αυτού του εξοπλισμού. Η Toyota είναι διάσημη για

τη χρήση αυτοματισμού χαμηλού κόστους, σε συνδυασμό με άψογα συντηρημένα,

συχνά μεγαλύτερα μηχανήματα.

5) Υπερβολικό απόθεμα. Η εργασία σε εξέλιξη (WIP) είναι άμεσο αποτέλεσμα της

υπερπαραγωγής και της αναμονής. Μεγάλα αποθέματα τείνουν να επικαλύπτουν

προβλήματα στο δάπεδο της εγκατάστασης, τα οποία πρέπει να εντοπιστούν και να

επιλυθούν προκειμένου να βελτιωθούν οι λειτουργικές επιδόσεις. Η περίσσεια

αποθέματος αυξάνει τους χρόνους παράδοσης, καταναλώνει παραγωγικό χώρο

δαπέδου, καθυστερεί την αναγνώριση των προβλημάτων και εμποδίζει την

επικοινωνία. Με την επίτευξη μιας ομαλής ροής μεταξύ των κέντρων εργασίας,

πολλοί κατασκευαστές μπορούν να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών και

να μειώσουν τα αποθέματα και ως εκ τούτου τα σχετικά κόστη τους.

6) Μη αναγκαία/ υπερβολική κίνηση. Αυτή η σπατάλη σχετίζεται με την εργονομία

του χώρου. Οι ακατάλληλες μέθοδοι εκτέλεσης των εργασιών από τους χειριστές, η

μετακίνηση για την προσέγγιση υλικών ή κουμπιών των μηχανών και η αναζήτηση

εργαλείων αποτελούν σπατάλες κίνησης. Η κακή διάταξη των μηχανών στο χώρο

αποτελεί επίσης σπατάλη. Η σπατάλη αυτή σχετίζεται επίσης με την υγεία και την

ασφάλεια των εργαζομένων. Οι θέσεις εργασίας που απαιτούν από τους

εργαζομένους υπερβολική κίνηση θα πρέπει να αναλύονται και να

επανασχεδιάζονται για ενδεχόμενες βελτιώσεις.

7) Ελαττώματα. Έχοντας άμεσο αντίκτυπο στο τελευταίο επίπεδο της αλυσίδας αξίας,

τα ελαττώματα που σχετίζονται με την ποιότητα έχουν μεγάλο κόστος για τους
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οργανισμούς (με συναφή τα κόστη της επανεξέτασης, στις επιχειρήσεις το συνολικό

κόστος των ελαττωμάτων αποτελεί συχνά σημαντικό ποσοστό του συνολικού

κόστους παραγωγής). Μέσω της εμπλοκής των εργαζομένων και της Συνεχούς

Βελτίωσης Διαδικασιών (Continuous Process Improvement - CPI), δίνεται στις

επιχειρήσεις μια σημαντική ευκαιρία μείωσης των ελαττωμάτων στις

εγκαταστάσεις.

Οι αρχές της εξάλειψης των σπαταλών στις πρακτικές λιτής διαχείρισης αναφέρουν

ότι (Monden, 2011):

1) Όλες οι σπατάλες πρέπει να εξαλειφθούν.

2) Οι σπατάλες μπορούν να εξαλειφθούν σταδιακά αφαιρώντας μικρά ποσά

αποθέματος από το σύστημα, διορθώνοντας τα προβλήματα που προκύπτουν και,

στη συνέχεια, αφαιρώντας περισσότερο απόθεμα.

3) Οι ορισμοί ποιότητας, έτσι όπως αυτοί αποδίδονται από τους πελάτες, πρέπει να

οδηγήσουν το σχεδιασμό και το σύστημα παραγωγής του προϊόντος.

4) Η παραγωγική ευελιξία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση υψηλής ποιότητας και

χαμηλού κόστους, σε μια όλο και πιο διαφοροποιημένη σειρά προϊόντων.

5) Πρέπει να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και υποστήριξη μεταξύ ενός οργανισμού,

των εργαζομένων του, των προμηθευτών του και των πελατών του.

6) Απαιτείται ομαδική προσπάθεια για την επίτευξη διεθνούς δυναμικότητας

κατασκευής.

7) Ο εργαζόμενος που εκτελεί μια εργασία είναι η καλύτερη πηγή προτεινόμενων

βελτιώσεων.

Η φιλοσοφία των συστημάτων JIT έγκειται επίσης στη συνεχή βελτίωση

(Continuous improvement - Kaizen). Όπως αναφέραμε νωρίτερα, σκοπός των JIT είναι η

σταδιακή βελτίωση του συστήματος παραγωγής και όχι η δραστική, όπως στην

Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering - BPR).
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Αυτή η σταδιακή συνεχής βελτίωση ορίζεται επίσης ως «ένα λιγότερο κάθε φορά» (one less

at a time), δηλαδή μια διαδικασία σταδιακής μείωσης του μεγέθους του αριθμού των

αντικειμένων της παρτίδας, στις γραμμές παραγωγής, με σκοπό την ιεράρχηση και την

εξάλειψη των σπαταλών. Με άλλα λόγια η διαδικασία «ένα λιγότερο κάθε φορά» είναι μια

συνεχής, βήμα προς βήμα, μεθοδολογία για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός

συστήματος JIT σε οποιοδήποτε περιβάλλον παραγωγής. Το JIT είναι μια μεγάλη σειρά

μικρών, ελεγχόμενων βημάτων, και όχι ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Στη φιλοσοφία

των JIT, δεν παράγεται το ίδιο προϊόν ξανά και ξανά. Αντίθετα, η ίδια διαδικασία

χρησιμοποιείται επανειλημμένα για την παραγωγή διαφορετικών προϊόντων (Dennis,

2016).

Τέλος κάποια ακόμα σημαντικά σημεία της φιλοσοφίας είναι (Monden, 2011):

1) Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες βελτίωσης. Στο πλαίσιο αυτό το

σύστημα JIT επιχειρεί να εκθέσει τα προβλήματα ώστε να διορθωθούν και όχι να τα

καλύψει.

2) Η ποιότητα είναι η πηγή όλων των διαδικασιών. Τα ελαττώματα μπορεί να

εμφανιστούν στο στάδιο του σχεδιασμού, σε οποιοδήποτε σταθμό παραγωγής στη

γραμμή παραγωγής ή στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών. Η ποιότητα δεν

προέρχεται από την επιθεώρηση, ούτε από την κατασκευή, αλλά από τον κακό

σχεδιασμό. Η ποιότητα ενός προϊόντος προσδιορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού,

συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού του προϊόντος και του σχεδιασμού των

διαδικασιών. Σε μια γραμμή παραγωγής, δεν είναι επαρκές να επιθεωρούνται τα

προϊόντα στο τέλος της γραμμής. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να εκτελούνται από

τους ίδιους τους χειριστές σε κάθε βήμα της γραμμής, προτού τα μέρη μεταφερθούν

στις επόμενες διαδικασίες. Ο χειριστής στον επόμενο σταθμό εργασίας δεν έχει

καμία υποχρέωση να επιθεωρήσει ένα εισερχόμενο τμήμα. Ένα ελάττωμα πρέπει να

προβάλλεται και να εκτίθεται, αμέσως μετά την εμφάνισή του.

3) Απλούστευση. Η απλότητα είναι το κλειδί σε μια επιτυχή διαδικασία παραγωγής.

Τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι εύκολο να παραχθούν,

να εγκατασταθούν και να επανασυνδεθούν. Οι προμηθευτές πρέπει να παραδίδουν

τακτικά τα υλικά και δεν απαιτούνται εντολές αγοράς. Τα υλικά αποθηκεύονται στο
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σημείο χρήσης (point of use - POU) και δεν απαιτούνται εντολές παραλαβής. Η

απλοποίηση του συστήματος παραγωγής είναι κεντρική στη φιλοσοφία των

συστημάτων JIT.

4) Οπτικός έλεγχος. Τα εργαλεία οπτικού ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου

είναι εφικτό. Οι κάρτες/ετικέτες που είναι προσαρτημένες στα υλικά, οι ετικέτες

στο απόθεμα που υποδεικνύουν σημεία εντολής, οι κάρτες που υποδεικνύουν θέσεις

υλικών, εργαλείων ή μηχανημάτων κ.λπ. είναι παραδείγματα εργαλείων οπτικού

ελέγχου. Αυτά τα σήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ανθρώπινη

νοημοσύνη σε πολύ μικρό χρόνο. Η φιλοσοφία των JIT υποστηρίζει ότι οι

ανθρώπινες αισθήσεις είναι αποτελεσματικά εργαλεία στην παραγωγική

διαδικασία, αλλά συχνά αγνοούνται.

5) Εστίαση στις ανάγκες των πελατών. Στη φιλοσοφία των JIT, μόνο η αξία που

λαμβάνει ο πελάτης είναι η πραγματική αξία. Αξίες που είναι αποδεκτές από τους

κατασκευαστές, αλλά όχι από τους πελάτες θεωρούνται σπατάλες. Όλες οι

δραστηριότητες από το σχεδιασμό της παραγωγής, την προμήθεια υλικών, την

κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη διανομή και μετά την εξυπηρέτηση, εστιάζουν

στις ανάγκες των πελατών. Οποιαδήποτε κίνηση των εργαζομένων στη γραμμή

παραγωγής που δεν προσθέτει αξία στις ανάγκες του πελάτη είναι σπατάλη.

3.3.4. Συντόμευση Χρόνων Ανακατάταξης (SMED)

Το σύστημα Συντόμευσης Χρόνων Ανακατάταξης (Single-Minute Exchange of

Dies -SMED), είναι ένα σύστημα για τη δραστική μείωση του χρόνου που απαιτείται για

την ολοκλήρωση των διαδικασιών αλλαγής προϊόντων μεταξύ των διάφορων εξοπλισμών

(διαδικασιών). Τα συστήματα SMED μπορούν να έχουν πολλά οφέλη για την επιχείρηση,

όπως το χαμηλότερο κόστος κατασκευής (ταχύτερη μετάβαση σημαίνει λιγότερο χρόνο

εκτός λειτουργίας), τα μικρότερα μεγέθη παρτίδων (οι ταχύτερες μεταβολές επιτρέπουν

συχνότερες αλλαγές του προϊόντος), η βελτιωμένη ανταπόκριση στα αιτήματα των

πελατών (τα μικρότερα μεγέθη παρτίδων επιτρέπουν πιο ευέλικτο προγραμματισμό), τα

χαμηλότερα επίπεδα αποθέματος (μικρότερα μεγέθη παρτίδων οδηγούν σε χαμηλότερα
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επίπεδα αποθεμάτων), και οι ομαλότερες εκκινήσεις (οι τυποποιημένες διαδικασίες

μετάβασης βελτιώνουν τη συνέπεια και την ποιότητα) (Dave & Sohani, 2012).

Στο σύστημα SMED σκοπός είναι η μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της

παραγωγής του τελευταίου προϊόντος της πρώτης παρτίδας και του πρώτου χωρίς

ελαττώματα προϊόντος της επόμενης παρτίδας .Οι χρόνοι μετάβασης αποτελούνται από

βήματα που ονομάζονται στοιχεία. Υπάρχουν δύο τύποι στοιχείων: (1) τα εσωτερικά

στοιχεία, τα οποία είναι αυτά που πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διακοπή της

λειτουργίας του εξοπλισμού και (2) τα εξωτερικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να

ολοκληρωθούν κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού. Η διαδικασία SMED επικεντρώνεται

στη δημιουργία όσο το δυνατό περισσότερων εξωτερικών στοιχείων και στην απλούστευση

και τον εξορθολογισμό όλων των στοιχείων (Dave & Sohani, 2012).

3.3.5. Kanban

Το Kanban είναι μια οπτική μέθοδος για τον έλεγχο της παραγωγής ως μέρος του

Just In Time (JIT) και της λιτής διαχείρισης. Οι Kumar & Panneerselvam (2007) ορίζουν

το kanban ως ένα πολυδιάστατο σύστημα προγραμματισμού της παραγωγής και του

ελέγχου του αποθέματος, χρησιμοποιώντας πλαστικές κάρτες όπου περιέχουν όλες τις

απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την παραγωγή και τη συναρμολόγηση του

προϊόντος σε κάθε φάση, και λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση αυτής της πορείας.

Πρακτικά αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου των αποθεμάτων για τον έλεγχο της αλυσίδας

εφοδιασμού. Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη της λειτουργίας ενός

συστήματος παραγωγής στο σύνολό του, και συνάμα ένας εξαιρετικός τρόπος για την

προώθηση της βελτίωσης. Οι προβληματικές περιοχές αναδεικνύονται μέσα από τη

μέτρηση του χρόνου παραγωγής και του χρόνου του κύκλου των διαδικασιών. Αυτή η

μέθοδος αποσκοπεί στον έλεγχο των αποθεμάτων και επιτρέπει την σχεδόν εξολοκλήρου

απομάκρυνση των αποθηκών. Η αποθήκευση πριν την παραγωγή, μετά την παραγωγή,

όπως και κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι ελάχιστη, εφόσον όλα τα υλικά από τους

προμηθευτές παραδίδονται ακριβώς πάνω στην ώρα και το ίδιο συμβαίνει, όσο αφορά την

αποστολή έτοιμων προϊόντων (Kumar & Panneerselvam, 2007).



56

3.3.6. Χαρτογράφηση Ροής Αξίας (VSM)

Η χαρτογράφηση της αλυσίδας αξίας μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το εργαλείο

Value Stream Mapping (VSM). Είναι το πιο συχνό εργαλείο στην εφαρμογή της λιτής

παραγωγής. Θεωρείται ότι είναι πολύ αποτελεσματικό, αφού όταν χρησιμοποιηθεί σωστά,

παρέχει την δυνατότητα στους εργαζομένους να κατανοήσουν τους λόγους που οι

διαδικασίες δεν είναι αποτελεσματικές ως έπρεπε. Ουσιαστικά το VSM είναι μια τεχνική

όπου χρησιμοποιείται για να προσδιοριστούν, να κατανοηθούν και να επανασχεδιαστούν οι

πληροφορίες και οι ροές των προϊόντων. Για το σχεδιασμό του χάρτη ακολουθείται η

πορεία παραγωγής ενός προϊόντος, από τον προμηθευτή μέχρι τον πελάτη, και γίνεται

απεικόνιση της κάθε διαδικασίας της ροής. Βοηθάει στην οπτικοποίηση συνολικά της

παραγωγής του προϊόντος και στο να καθοριστούν ποια στάδια προσδίδουν αξία και ποια

όχι, στη ροή αξίας.

3.4. Επισκόπηση Ερευνών

Δεδομένου ότι τα ποσοστά υιοθέτησης λιτών μεθόδων διαχείρισης και παραγωγής

είναι σχετικά μικρά στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, υπάρχει σχετική έλλειψη ερευνών

στη βιβλιογραφία που αξιολογούν τα θετικά αποτελέσματα για την βιομηχανία αυτή. Ο

Greb (2009) αναφέρει ότι παρά τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της εφαρμογής του

συστήματος JIT, η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία είναι αργή στην εφαρμογή του, σε

σύγκριση με άλλες βιομηχανίες όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι βιομηχανίες

ηλεκτρικών. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στις διαφορές στη φύση της παραγωγικής

διαδικασίας στις φαρμακευτικές βιομηχανίες, σε σύγκριση με την παραγωγική διαδικασία

στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην ηλεκτρονική και μπορεί να αποδοθεί και σε άλλους

λόγους που σχετίζονται με την ειδική φύση της φαρμακευτικής βιομηχανίας, η οποία έχει

διαφορετικές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα η φαρμακευτική βιομηχανία ασχολείται με το

ευαίσθητο και ζωτικό ζήτημα που συνδέεται με την ανθρώπινη υγεία, καθιστώντας την

υποκείμενη σε μια ομάδα κανονισμών και αυστηρών διαδικασιών λειτουργίας, που

πληρούν τις συστάσεις για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας και την κοινωνική ευθύνη. Ο

ίδιος ερευνητής υποστήριξε επίσης ότι οι αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται στις

επιχειρήσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας από διάφορα μέρη (κυβερνήσεις και ενώσεις
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καταναλωτών) για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, ωθούν τις εταιρείες αυτές να

γίνουν πιο δεκτικές στην ιδέα της εφαρμογής των συστημάτων JIT,για να επωφεληθούν

από τα πλεονεκτήματά τους, όπως η βελτίωση της ποιότητας και οι μειώσεις του κόστους

(Khaireddin et al, 2015).

Περαιτέρω οι περισσότερες έρευνες στη βιβλιογραφία οι οποίες προσπαθούν να

καταγράψουν εφαρμογές λιτής διαχείρισης στη φαρμακευτική βιομηχανία, διεξάγονται σε

θεωρητικό πλαίσιο και συνήθως αποτελούν περιπτωσιολογικές μελέτες, και λιγότερο

έρευνες που μελετούν ένας εύρος επιχειρήσεων. Οι περισσότερες δε από αυτές αφορούν

φαρμακευτικές βιομηχανίες στην Ασία, γεγονός το οποίο είναι μεν αναμενόμενο,

δεδομένου του «τόπου καταγωγής» των λιτών πρακτικών διαχείρισης, όμως υπάρχει

ανάγκη να δούμε πως τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται και σε άλλες επιχειρήσεις σε

άλλες χώρες του κόσμου. Επιπρόσθετά όπως επισημαίνουν οι Jaiganesh & Sudhahar

(2013), οι εφαρμογές λιτής διαχείρισης μπορεί να απαιτήσουν σημαντικό χρόνο ώστε να

υιοθετηθούν πλήρως και με επιτυχία (τουλάχιστον 4-5 χρόνια). Αυτό σημαίνει ότι επίσης

τα οφέλη από την υιοθέτηση τους, θα μπορέσουν να αξιολογηθούν μετά το πέρας του

χρόνου επιτυχούς υιοθέτησης. Δεδομένου ότι οι περισσότερες περιπτωσιολογικές μελέτες

σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών λιτής διαχείρισης στις επιχειρήσεις της

φαρμακευτικής βιομηχανίας, εντοπίζονται από το 2010 και μετά, είναι πολύ πιθανό ότι

τώρα είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή να ενταθεί η έρευνα για την αξιολόγηση των

πρακτικών λιτής διαχείρισης στις επιχειρήσεις αυτές.

Ωστόσο υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με την εφαρμογή των

πρακτικών λιτής διαχείρισης στη φαρμακοβιομηχανία που μπορούν να καταγραφούν

(Nenni et al, 2014). Οι Friedli et al (2010), μελέτησαν και ανέλυσαν τις εξελίξεις στις

βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην φαρμακευτική

βιομηχανία για τα έτη 2004-2009, με βάση τις υιοθετούσες πρακτικές λιτής διαχείρισης

που είχαν εφαρμοστεί σε αυτές (ΟΠΣ, ΔΟΠ, Συστήματα Just-in-Time και Συστήματα

Διαχείρισης). Για κάθε υποσύστημα διερευνήθηκαν οι βασικοί δείκτες απόδοσης και τα

σχετικά στοιχεία (πρακτικές και μέσα). Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η βιομηχανία

έκανε συνεχείς ενέργειες για την Αριστεία. Οι φαρμακευτικές εταιρείες ανέλαβαν τον

έλεγχο της χαμηλής αξιοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων και κατάφεραν να

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ποιότητάς τους. Ωστόσο, βρέθηκε
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ότι εξακολουθούν να απέχουν πολύ από κάθε είδους συνεχή ροή ή ομαλό προγραμματισμό

παραγωγής. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις εργάζονταν στην πλευρά της

αποτελεσματικότητας, και λιγότερο από την πλευρά της αποδοτικότητας.

Οι Chowdary & George (2011), οι οποίοι αξιολόγησαν τις βελτιώσεις που

καταγράφηκαν σε μια επιχείρηση στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας στην Ινδία, η οποία

εφάρμοσε λιτές πρακτικές διαχείρισης σε συνδυασμό με ΟΠΠ, με βάση τη χαρτογράφηση

ροής αξίας (Value Stream Mapping), βρήκαν ότι οι εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες λιτής

παραγωγής είχαν μειώσει τους χρόνους παράδοσης, τους χρόνους των κύκλων παραγωγής

και τo περιορισμένο απόθεμα εν εξελίξει (Work in Process inventory), ενώ επιπλέον, ο

χώρος αποθήκευσης μειώθηκε κατά 38% και το προσωπικό στην παραγωγή μειώθηκε κατά

50%. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι λιτές πρακτικές παραγωγής

ενίσχυσαν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παραγωγής και των παραγωγικών

διαδικασιών.

Οι Pramadona & Adhiutama (2013), μελέτησαν τη θεωρητική εφαρμογή λιτών

πρακτικών διαχείρισης σε μια φαρμακευτική βιομηχανία στην Ινδονησία και συγκεκριμένα

στη γραμμή παραγωγής φαρμάκων για την καταπολέμηση του βήχα. Η συγκεκριμένη

γραμμή παραγωγής θεωρείτο πως ήταν ασυνεπής (μεγάλοι χρόνοι παράδοσης, κλπ.). Η εν

λόγω βιομηχανία ήδη χρησιμοποιούσε ΟΠΠ, για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα

παράγονται και ελέγχονται με συνέπεια, σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα. Ως εκ

τούτου ο σκοπός της έρευνας ήταν να αναλύσει τη χρήση λιτών πρακτικών παραγωγής,

έναντι της χρήσης ΟΠΠ για την επίλυση του προβλήματος. Αρχικά η έρευνα εντόπισε τις

σπατάλες στην παραγωγική διαδικασία. Η μελέτη διεξήχθη σε διάστημα 3 μηνών για να

προσδιοριστούν οι περιοχές επικάλυψης δραστηριοτήτων, καθώς και οι προκλήσεις που

αντιμετωπίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες όταν στρέφονται προς λιτές πρακτικές

παραγωγής. Η ανάλυση έγινε με τη χαρτογράφηση ροής αξίας και τη μεθοδολογία 7-waste

για την ανάλυση των προβλημάτων στη γραμμή παραγωγής. Οι ερευνητές κατέληξαν στο

συμπέρασμα ότι η εφαρμογή πρακτικών λιτής παραγωγής στο περιβάλλον των ΟΠΠ,

βοηθά θεωρητικά την εταιρεία να εξαλείψει τις σπατάλες, μέσα από την ελαχιστοποίηση

των χρόνων παράδοσης και του χρόνου του κύκλου στη διαδικασία παραγωγής. Ωστόσο

και η έρευνα αυτή διεξήχθη θεωρητικά.
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Οι Jaiganesh & Sudhahar (2013), επιχείρησαν επίσης να σκιαγραφήσουν τις αρχές

λιτής διαχείρισης σε 8 φαρμακευτικές βιομηχανίες στην Ινδία. Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα

τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις είχαν δώσει περισσότερη προσοχή στον τομέα της

ποιότητας του προϊόντος. Πολλοί από τους εργαζομένους των επιχειρήσεων οι οποίοι

έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν γνώριζαν τις πρακτικές λιτής διαχείρισης και τη φύση των

επιπτώσεων τους, ενώ ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού δεν συμμετείχε επίσης στις

διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος ποιότητας. Επιπλέον, οι ανώτεροι διευθυντές και

προϊστάμενοι βρέθηκε πως δεν ήταν απολύτως διαφανείς, όσον αφορά τις πολιτικές και τις

διαδικασίες τους, για την εφαρμογή των αρχών της λιτής διαχείρισης στο περιβάλλον των

ΟΠΠ. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γνώσεις των εργαζομένων σχετικά

με την λιτή διαχείριση πρέπει να βελτιωθούν και οι ανώτεροι διευθυντές θα πρέπει να

εφαρμόσουν τις αρχές της λιτής διαχείρισης στο περιβάλλον των ΟΠΠ, όχι μόνο για να

μειώσουν το κόστος παραγωγής, αλλά και για να ενισχύσουν την αξιοπιστία της ποιότητας

του προϊόντος.

Στην Ισπανία, η Jonet (2013), διερεύνησε την θεωρητική εφαρμογή της

μεθοδολογίας Kaizen στη μεγαλύτερη φαρμακευτική βιομηχανία στη χώρα. Η εταιρεία

αντιμετώπιζε προβλήματα στη ροή παραγωγής και στις δύο εγκαταστάσεις που διέθετε και

στόχος του έργου ήταν η βελτιστοποίηση, τόσο της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και των

διαδικασιών παραγωγής και των εσωτερικών ροών, χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία

του συστήματος διαχείρισης Kaizen (KMS), ενσωματωμένα στον πυλώνα της Διαχείρισης

Συνολικής Ροής (Total Flow Management - TFM). Βρέθηκε ότι μέσω της υλοποίησης του

SMED στον τομέα της συσκευασίας, ήταν δυνατό να αυξηθεί σημαντικά η

αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού και να μειωθεί ο μέσος χρόνος μετάβασης των

προϊόντων μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών σε λιγότερο από το μισό.

Σε μια ακόμα περιπτωσιολογική μελέτη οι Khlat et al (2014), προσπάθησαν να

εκτιμήσουν σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται οι πρακτικές λιτής διαχείρισης σε μια

φαρμακευτική βιομηχανία στο Λίβανο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποια

σχέση μεταξύ της εφαρμογής αυτών των εργαλείων (Kaizen, JIT, TPM και τυποποίηση )

και της παραγωγικότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πρακτικές λιτής

διαχείρισης εφαρμόζονται σε κάποιο βαθμό στον κύκλο παραγωγής, αν και όχι με απόλυτη

συνέπεια. Η τυποποίηση των διαδικασιών είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται
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περισσότερο και το εργαλείο Just-in-time ήταν αυτό που οι εργαζόμενοι δεν είχαν

υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό, εξαιτίας των πολλών εγγράφων τεκμηρίωσης και

καθυστερήσεων στη διαδικασία. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν μια σχέση μεταξύ της

εφαρμογής αυτών των λιτών εργαλείων και της αποτελεσματικότητας και της

παραγωγικότητας της εταιρείας, αν και οι διαχειριστές δεν πίστευαν ότι αυτή η σχέση είναι

τόσο στενή. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των ΟΠΠ, ρυθμίζουν όλη τη

διαδικασία και καταναλώνουν πολύ χρόνο. Σύμφωνα με τους διευθυντές, οι απαιτήσεις των

ΟΠΠ είναι τα βασικά εργαλεία ποιότητας και είναι θεμελιώδη ακόμη και αν η εργασία

καθυστερήσει σε ορισμένες περιπτώσεις.

Στην Κένυα, οι Ouma et al (2014), αξιολόγησαν την επίδραση της παράδοσης

υλικών με συστήματα Just In Time (JIT) στη διαχείριση των επιπέδων κόστους σε 23

φαρμακευτικές εταιρείες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα εργαλεία είχαν μια στατιστικά

σημαντική θετική επίδραση στην διαχείριση των επιπέδων κόστους. Στην Ινδία οι Zubedi

& Khan (2014), αξιολόγησαν 5 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες, ως προς την έκταση

της εφαρμογής εργαλείων λιτής διαχείρισης και για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποια

σχέση μεταξύ της εφαρμογής αυτών των εργαλείων (Kaizen, JIT , TPM, 5S και

τυποποίηση) και της αποτελεσματικότητας. Συνολικά τα αποτελέσματα της έρευνας

έδειξαν ότι υπάρχει διαφορά στις αντιλήψεις μεταξύ των εργαζομένων και των

διευθυντικών στελεχών σχετικά με την εφαρμογή των εργαλείων λιτής διαχείρισης. Επίσης

τα συστήματα Just-in Time (JIT) ήταν τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Τέλος

κατεγράφη μια θετική σχέση μεταξύ των εργαλείων λιτής διαχείρισης και της

αποτελεσματικότητας / παραγωγικότητας της εταιρείας. Τα Kaizen και TPM βρέθηκε να

είναι αποτελεσματικά και ως εκ τούτου είχαν θετική σχέση με την παραγωγικότητα.

Ωστόσο, δεν εφαρμόζονταν όλα τα άλλα εργαλεία εξίσου αποτελεσματικά, ώστε να

συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Στην Ιορδανία, οι Al Hasan & Zubi (2014), αξιολόγησαν τις σχέσεις μεταξύ των

διαστάσεων της λιτής παραγωγής και της καινοτομίας προϊόντων σε 10

φαρμακοβιομηχανίες. Αυτές οι διαστάσεις περιλάμβαναν εργαλεία συνεχούς βελτίωσης,

ελαχιστοποίησης των σπαταλών και εμπλοκής των εργαζομένων. Τα ευρήματα

αποκάλυψαν ότι οι διαστάσεις συνεχούς βελτίωσης και ελαχιστοποίησης των σπαταλών

δεν είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση στην ενίσχυση της καινοτομίας, ωστόσο η
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εμπλοκή των εργαζομένων είχε στατιστικά σημαντική θετική σχέση με την ριζοσπαστική

καινοτομία των προϊόντων. Τα αποτελέσματα αυτά υπογράμμισαν τη σημασία της

ανθρώπινης πλευράς στη ριζική καινοτομία.

Πιο πρόσφατα οι Bevilacqua et al (2015), ανέλυσαν την περίπτωση μιας ιταλικής

φαρμακευτικής εταιρείας με σκοπό την ανάπτυξη νέων διαδικασιών που βασίζονται στην

λιτή παραγωγή και οι οποίες επιτρέπουν τη μείωση του χρόνου παραγωγής και του

κόστους παραγωγής, μέσα από τη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της

παραγωγής του τελευταίου προϊόντος της πρώτης παρτίδας και του πρώτου χωρίς

ελαττώματα προϊόντος της επόμενης παρτίδας. Η παραγωγή μικρών παρτίδων με σύντομες

προθεσμίες είναι μια τρέχουσα δημοφιλής τάση στις παραγωγικές διαδικασίες, η οποία

είναι αποδοτική τόσο για την ταχεία ανταπόκριση στις αλλαγές στις απαιτήσεις των

πελατών, όσο και για τη μετάβαση από την παραγωγή του ενός προϊόντος στο επόμενο. Η

ανάγκη μείωσης του χρόνου αυτού, έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντική στις γραμμές

παραγωγής με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως είναι και οι επιχειρήσεις της

φαρμακευτικής βιομηχανίας. Οι στρατηγικές αγοράς που υιοθετούν οι φαρμακευτικές

εταιρείες περιλαμβάνουν την προσφορά διαφορετικών συσκευασιών για το ίδιο προϊόν και

τη μείωση του κόστους των προϊόντων τους, για να διευκολύνουν την αντιστοίχιση των

προϊόντων τους και των αιτημάτων των πελατών τους. Τα εργαλεία λιτής παραγωγής που

εφαρμόστηκαν ήταν οι διαδικασίες Kanban και SMED και η μεθοδολογία 5σ της ΟΠΣ στη

γραμμή συσκευασίας της φαρμακευτικής εταιρείας. Η εφαρμογή των εργαλείων και

μεθοδολογιών λιτής παραγωγής, οδήγησε σε αύξηση της χωρητικότητας της γραμμής

συσκευασίας, αποφεύγοντας έτσι τις επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό ή σε προσωπικό. Η

αύξηση της παραγωγικής ικανότητας οδήγησε επίσης σε αύξηση της ευελιξίας στη γραμμή

συναρμολόγησης και μείωση του κόστους εργασίας σε σύγκριση με την προηγούμενη

κατάσταση. Η εφαρμογή της τεχνικής SMED βρέθηκε να έχει μειώσει το 61,5% του μέσου

χρόνου μετάβασης από την μια παρτίδα στην επόμενη. Επιπλέον, η εφαρμογή των

τεχνικών Kanban και 5S οδήγησε σε μικρή μείωση του μέσου χρόνου (2,6%), αλλά μείωσε

σταθερά την τυπική απόκλιση του χρόνου επεξεργασίας (29,1%), επιτρέποντας στη

συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο και μεγαλύτερη

ποικιλία προϊόντων Παράλληλα μειώθηκε το μέγεθος των παρτίδων και αυξήθηκε η

συχνότητας τους. Όλες οι περιττές δραστηριότητες και σπατάλες θεωρήθηκε ότι είχαν

εξαλειφθεί. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η λιτή διαχείριση μπορεί να
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εφαρμοστεί αποτελεσματικά στον τομέα της συσκευασίας στις φαρμακευτικές

επιχειρήσεις.

Κάποιες έρευνες αξιολογούν επίσης την εφαρμογή συστημάτων JIT στη

φαρμακευτική βιομηχανία. Οι Khaireddin et al (2015) για παράδειγμα οι οποίοι

επιχείρησαν να μετρήσουν το επίπεδο εφαρμογής των πρακτικών παρασκευής JIT (έγκαιρη

παράδοση, μείωση χρόνου εγκατάστασης, διάταξη εξοπλισμού, δέσμευση προληπτικής

συντήρησης, προσκόλληση σε ημερήσια χρονοδιαγράμματα και ποιότητα προμηθευτών)

και να διερευνήσουν τις επιπτώσεις στη στρατηγική απόδοση των φαρμακευτικών

εταιρειών στην Ιορδανία, βρήκαν ότι τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται σε ένα αποδεκτό

επίπεδο, αλλά κυρίως για την διασφάλιση της ποιότητας των προμηθευτών και για την

μείωση των χρόνων παράδοσης. Όσον αφορά τον αντίκτυπο των πρακτικών JIT στη

στρατηγική απόδοση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, οι ερευνητές βρήκαν ότι οι

πρακτικές δέσμευσης για την ποιότητα των προμηθευτών και η προληπτική συντήρηση δεν

είχαν καμία επίπτωση στις στρατηγικές επιδόσεις. Από την άλλη, η ποιότητα των

προμηθευτών είχε σημαντικό αντίκτυπο στις στρατηγικές επιδόσεις. Επίσης καταγράφηκε

σημαντική θετική επίδραση από κάποια επιμέρους συστήματα της πρακτικής JIT, όπως η

διάταξη του εξοπλισμού, η μείωση του χρόνου εγκατάστασης και οι πρακτικές

καθημερινής τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Όλες αυτές οι πρακτικές συνδέθηκαν με τη

μείωση του χρόνου παραγωγής και τη βελτίωση της ευελιξίας της εργασίας και ως εκ

τούτου και με τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλές

επιδόσεις που προέκυψαν από αυτές τις πρακτικές, βοήθησαν περαιτέρω στη μείωση του

κόστους της ροής των πόρων στην αλυσίδα εφοδιασμού, γεγονός που αύξησε την

αποτελεσματικότητά της και βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά της.

Τέλος σε ότι αφορά τη μεθοδολογία 6σ, οι έρευνες στη φαρμακευτική βιομηχανία

είναι αρκετά περιορισμένες. Σύμφωνα με τους Carleysmith et al (2009) η χρήση της 6σ

στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων είναι ευρέως διαδεδομένη και γενικά

αδιαμφισβήτητη. Η 6σ χρησιμοποιείται με επιτυχία για τη βελτίωση της ανάπτυξης νέων

φαρμακευτικών μεθόδων παρασκευής. Ωστόσο, η αξία της εφαρμογής της στην έρευνα και

την ανάπτυξη είναι αμφιλεγόμενη, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές. Συνολικά στη

φαρμακευτική βιομηχανία, οι κατασκευαστές εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες της 6σ

προκειμένου να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να εξασφαλίσουν υψηλά
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επίπεδα εξυπηρέτησης για τους πελάτες τους. Αυτές οι κανονιστικές δράσεις

υποστηρίζονται από άλλα ρυθμιστικά όργανα, όπως ο FDA, ο οποίος επιδιώκει να μειώσει

την ποσότητα λαθών και κινδύνων στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής και

λειτουργίας των φαρμακευτικών βιομηχανιών.
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Συμπεράσματα - Προτάσεις

Η παρούσα εργασία διερεύνησε και ανέλυσε τις πρακτικές λιτής διαχείρισης που

εφαρμόζονται στη σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία. Ο παγκόσμιος κλάδος της

φαρμακοβιομηχανίας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο σύγχρονο κοινωνικό και

οικονομικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις του κλάδου  καταγράφουν μέτρια θετικούς

ρυθμούς ανάπτυξης, με την τάση αυτή να αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στα επόμενα

χρόνια, λόγω ζητημάτων σχετικών με την τιμολόγηση, των πιέσεων πρόσβασης των

επιχειρήσεων στην αγορά, της μικρότερης αύξησης του όγκου των πωλήσεων στις

αναδυόμενες αγορές και την ενίσχυση του ανταγωνισμού από τα γενόσημα φάρμακα. Η

παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει ασκήσει σημαντικές πιέσεις στις επιχειρήσεις του

κλάδου στην Ευρώπη. Οι μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγείας και οι περικοπές των

δημόσιων προϋπολογισμών έχουν επηρεάσει αναμφίβολα τη φαρμακευτική αγορά. Από

την άλλη, οι καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική και ηθική απόδοση

των επιχειρήσεων στον κλάδο, ο οποίος λόγω της φύσης του ελέγχεται παράλληλα και από

πληθώρα κανονιστικών και νομοθετικών πλαισίων. Συγκεκριμένα επειδή η φαρμακευτική

βιομηχανία ασχολείται με το ευαίσθητο και ζωτικό ζήτημα που συνδέεται με την

ανθρώπινη υγεία, αυτό την καθιστά υποκείμενη σε μια ομάδα κανονισμών και αυστηρών

διαδικασιών λειτουργίας που πληρούν τις συστάσεις για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας

και την κοινωνική ευθύνη. Κατανοούμε λοιπόν πως το εξωτερικό περιβάλλον του κλάδου

είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και επηρεάζεται από πολλά μέρη.

Οι παραπάνω προκλήσεις ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στις

επιχειρησιακές επιδόσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας, η οποία θα πρέπει να εξετάσει

την υιοθέτηση λιτών πρακτικών διαχείρισης και παραγωγής, ώστε να αυξήσει την

αποδοτικότητά της. Καθώς η ανώτερη διοίκηση αναζητά νέες μεθόδους που θα βελτιώσουν

την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα, το σύστημα παραγωγής της Toyota και

άλλες προσεγγίσεις λιτής διαχείρισης στην επιχειρησιακή αριστεία, φαίνονται όλο και πιο

ελκυστικές, με την υπόσχεση της πραγματικής μετασχηματιστικής, εταιρικής αλλαγής για

τη φαρμακευτική βιομηχανία. Η λιτή διαχείριση ως όρος και ως σύνολο αρχών και

πρακτικών εισήχθη το 1950 στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ιαπωνία. Η

υιοθέτηση της ήταν εξαιρετικά αργή σε χώρες στη Δύση, ανεξάρτητα από τον κλάδο

οικονομικής δραστηριότητας.
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Πιο συγκεκριμένα, για την φαρμακοβιομηχανία, η βιβλιογραφική ανασκόπηση

έδειξε ότι τα ποσοστά υιοθέτησης των πρακτικών λιτής διαχείρισης στις επιχειρήσεις του

εν λόγο κλάδου είναι μικρά. Περαιτέρω η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία φάνηκε να

καθυστέρησε να εφαρμόσει τις πρακτικές αυτές σε σχέση με άλλες βιομηχανίες, όπως για

παράδειγμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες, παρά τις σημαντικές οικονομικές και διαχειριστικές

προκλήσεις που υπάρχουν στον κλάδο. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

αυτή η καθυστέρηση στην υιοθέτηση, αποδίδεται εν μέρη στις διαφορές στη φύση της

παραγωγικής διαδικασίας στις φαρμακευτικές βιομηχανίες, σε σύγκριση με την

παραγωγική διαδικασία στην αυτοκινητοβιομηχανία, όμως αποδίδεται και σε άλλους

λόγους που σχετίζονται με την ειδική φύση της φαρμακευτικής βιομηχανίας, αλλά και σε

γενικότερα αίτια όπως η μη επαρκής αντίληψη της φιλοσοφίας της λιτής διαχείρισης από

τους ηγέτες, η αντίσταση στην αλλαγή και οι τεχνικές δυσκολίες εφαρμογής. Ωστόσο δεν

έχει μελετηθεί ευρέως ο βαθμός αρνητικής επίδρασης των παραγόντων αυτών.

Τα μικρά ποσοστά υιοθέτησης απεικονίζονται επίσης και από την έλλειψη σχετικών

επιστημονικών ερευνών που μελετούν την εφαρμογή και την επίπτωση της υιοθέτησης των

πρακτικών αυτών, στις επιχειρήσεις του κλάδου. Οι περισσότερες έρευνες στη

βιβλιογραφία οι οποίες προσπαθούν να καταγράψουν εφαρμογές λιτής διαχείρισης στη

φαρμακευτική βιομηχανία, διεξάγονται σε θεωρητικό πλαίσιο και συνήθως αποτελούν

περιπτωσιολογικές μελέτες, και λιγότερο έρευνες που μελετούν ένας εύρος επιχειρήσεων.

Οι περισσότερες δε από αυτές αφορούν φαρμακευτικές βιομηχανίες στην Ασία, και

υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για φαρμακευτικές βιομηχανίες στην Ευρώπη και την

Αμερική. Σε κάθε περίπτωση η βιβλιογραφία εντοπίζεται μετά το 2010.

Από τις λίγες έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, κυρίως στις Νοτιο-ανατολικές

χώρες και από λίγες στην Ευρώπη, φαίνεται ότι οι διάφορες πρακτικές και τα συστήματα

λιτής διαχείρισης που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα (Just in Time, ΟΠΣ, VSM, SMED,

Kaizen, Kanban, κ.α.), έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην αποτελεσματικότητα και την

αποδοτικότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων (μείωση χρόνων παραγωγής, αύξηση

παραγωγικότητας, βελτίωση ευελιξίας εργασίας, βελτίωση ανταγωνιστικότητας

εφοδιαστικής αλυσίδας, μείωση λειτουργικού κόστους, κ.α.), ωστόσο απαιτούνται

περισσότερες έρευνες προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα αυτά, αλλά και

προκειμένου να γενικευθούν. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών έχει γίνει σε
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φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ινδία. Αν και η αγορά την Ινδίας είναι η τρίτη

μεγαλύτερη αγορά φαρμακευτικών προϊόντων παγκοσμίως, εν τούτοις τα αποτελέσματα

δεν μπορούν να γενικευθούν για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Επίσης υπάρχει σημαντική

έλλειψη ερευνών σχετικά με εφαρμογές της 6σ μεθοδολογίας στη φαρμακευτική

βιομηχανία.

Οι αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται στις επιχειρήσεις της φαρμακευτικής

βιομηχανίας από διάφορα μέρη (κυβερνήσεις και ενώσεις καταναλωτών) για τη μείωση

των τιμών των φαρμάκων έχουν ωθήσει τις φαρμακοβιομηχανίες να γίνουν πιο δεκτικές

στην ιδέα της εφαρμογής λιτών πρακτικών διαχείρισης για να επωφεληθούν από τα

πλεονεκτήματά τους, όπως η βελτίωση της ποιότητας και οι μειώσεις του κόστους. Η

βασική πρόκληση για την υιοθέτηση λιτών πρακτικών παραγωγής εντοπίζεται στις αρχές

της ιδέας, καθώς προέρχεται από μια πολύ διαφορετική βιομηχανία, την

αυτοκινητοβιομηχανία, επομένως ορισμένες εταιρείες άλλων κλάδων, καθώς και της

φαρμακοβιομηχανίας, δουλεύουν σκληρά για την επιλογή των αποτελεσματικών

προσεγγίσεων και εργαλείων, που θα ταιριάζουν καλύτερα στους επιχειρηματικούς τους

στόχους.

Ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλώς να μελετούν και να εφαρμόζουν

εργαλεία και τεχνικές. Είναι σημαντικό η λιτή διαχείριση να υιοθετηθεί ως φιλοσοφία και

να γίνει κουλτούρα μέσα στον οργανισμό. Στο στάδιο αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο

ηγέτης της επιχείρησης, ο οποίος θα πρέπει να επικοινωνήσει τη φιλοσοφία αυτή στους

εργαζομένους και να τους παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Σε κάποιες έρευνες είδαμε

για παράδειγμα ότι οι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν τις πρακτικές λιτής διαχείρισης που

εφαρμόζονταν στη βιομηχανία, ενώ σε άλλες οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες

στην εφαρμογή των διαδικασιών, με αποτέλεσμα οι τεχνικές να μην εφαρμόζονται με

συνέπεια. Σε κάποιες έρευνες τα ανώτερα διοικητικά στελέχη δεν υποστήριζαν την

σύνδεση μεταξύ των πρακτικών λιτής διαχείρισης και των θετικών αποτελεσμάτων στις

επιδόσεις της επιχείρησης τους. Όμως ακόμα και τότε είδαμε ότι κάποιες πρακτικές είχαν

έστω και μια μικρή επίδραση στην αποδοτικότητα της επιχείρησης, γεγονός που

υποδεικνύει ότι οι πρακτικές λιτής διαχείρισης έχουν το δυναμικό να επιφέρουν θετικά

αποτελέσματα στις επιχειρήσεις του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας. Ωστόσο οι
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διαχειριστές των επιχειρήσεων θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι μπορεί να απαιτηθεί ένα

χρονικό διάστημα, μέχρι να γίνουν ορατά τα θετικά αποτελέσματα των πρακτικών αυτών.

Σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας κρίνεται αναγκαίο να διεξαχθούν περαιτέρω

έρευνες, οι οποίες θα μελετούν όχι μόνο την επίδραση των λιτών πρακτικών παραγωγής,

αλλά και τα εμπόδια και τις δυσκολίες της υιοθέτησης των συστημάτων αυτών, ή ακόμα

και τους λόγους αποτυχίας μιας ανεπιτυχούς προσπάθειας υιοθέτησης, ώστε οι επιχειρήσεις

να έχουν έναν οδηγό με βήματα που πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν εφόσον θελήσουν να

εφαρμόσουν παρόμοια συστήματα. Φυσικά η επιτυχής ή ανεπιτυχής υιοθέτηση θα

εξαρτάται πάντα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε επιχείρησης και από το

επίπεδο της συνέπειας της εφαρμογής. Περαιτέρω έρευνες είναι επίσης αναγκαίο να γίνουν

για να μελετηθούν οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας των συστημάτων αυτών. Σε κάθε

περίπτωση θα ήταν χρήσιμο να γίνουν έρευνες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, στις οποίες υπάρχει

σημαντική έλλειψη δεδομένων.

Επιπρόσθετα δεδομένου ότι όλες οι επιχειρήσεις στην φαρμακοβιομηχανία

εφαρμόζουν αναγκαστικά ΟΠΠ, αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα

στηθούν οι πρακτικές λιτής διαχείρισης. Περαιτέρω οι μεγάλοι οργανισμοί υγείας οι οποίοι

έχουν θεσπίσει τις ΟΠΠ, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα θετικά αποτελέσματα που

έχουν οι πρακτικές λιτής διαχείρισης σε συναφείς βιομηχανίες, και να συγχωνεύσουν με

κάποιο τρόπο τις πρακτικές λιτής διαχείρισης με τις ΟΠΠ όπου αυτό είναι εφικτό.
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