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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Η ποιότητα δεν είναι μία οποιαδήποτε μεμονωμένη έννοια, 

αλλά μία αύρα, μία ατμόσφαιρα, μία υπερισχύουσα αίσθηση

ότι η εταιρεία τα κάνει όλα τέλεια»

John F. Welch, General Electric Company

Σε όλες τις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, οι οποίες κατά πλειοψηφία διαθέτουν 
ισχυρές οικονομίες και χαρακτηρίζονται από το υψηλό βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους, 
παρατηρείται το φαινόμενο της αναζήτησης και χρήσης υψηλού επιπέδου προϊόντων και 
υπηρεσιών.
Το κριτήριο επικράτησης ή ακόμα και διατήρησης μίας αγοράς από κάποιο προϊόν είναι η 
ανταγωνιστικότητά του. Αναλύοντας το βασικό όρο «ανταγωνιστικότητα» οι σύγχρονοι 
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος είναι 
συνάρτηση της ποιότητας και της τιμής διάθεσής του στην αγορά. Και βέβαια, η τιμή 
διάθεσης ενός προϊόντος εξαρτάται από το κόστος παραγωγής και σχετίζεται με την 

παραγωγικότητα και διαχείριση των στοιχείων που συμμετέχουν στην παραγωγή, πλην 
όμως έχει ένα ισχυρό σύμμαχο που μπορεί να στηριχτεί για να δικαιολογήσει την όποια 
τιμή: την ποιότητα.
Η ποιότητα δεν είναι κάτι καινούργιο. Αναζήτηση ανθρώπινη, από τους αρχαίους χρόνους 
ήταν συνώνυμη με την αρετή, τη συνεχή βελτίωση, το ααιέν αριστεύειν». Οι ρίζες της, 
όπως αποδεικνύεται από τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και τις 
ενεπίγραφες στήλες, φθάνουν βαθιά στη μακρινή αρχαιότητα.
Το πολύπτυχο περιεχόμενο της ποιότητας διαμορφώνεται από τις οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτισμικές συνθήκες κάθε εποχής. Η κοινωνική της διάσταση αναφέρεται στο αίτημα 
κάθε πολίτη για συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Το πολιτισμικό στοιχείο 
αποτελεί την αθέατη αλλά βασική παράμετρό της, δεδομένου ότι επηρεάζεται και 
διαμορφώνεται από τις πολιτισμικές αξίες της εποχής.
Τέλος, όσον αφορά την οικονομική της διάσταση η ποιότητα είναι ένας από τους πλέον 
σημαντικούς συντελεστές για τη διασφάλιση οικονομικά βιώσιμων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Κοινό σημείο των διαφορετικών θεωριών και προσεγγίσεων είναι ο 
αποδέκτης (καταναλωτής ή χρήστης) ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας οι ανάγκες, 

επιθυμίες και προσδοκίες του οποίου πρέπει να ικανοποιηθούν.



Οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των πελατών/χρηστών έχουν εκθετικά αυξηθεί και η 
δυναμική προσαρμογή των παραγωγών/κατασκευαστών οδήγησε σε ακόμα υψηλότερες 
προσδοκίες και απαιτήσεις.
Αυτός ο κύκλος συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην 
ελάττωση του χρόνου ανάπτυξης των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά και 
οι δυνατές επιλογές αυξήθηκαν και η απόδοση των προϊόντων βελτιώθηκε έτσι ώστε και 
το υπάρχον βιοτικό επίπεδο να βελτιωθεί.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Για την ανάπτυξη και την δημιουργία αυτής της εργασίας αισθάνομαι βαθιά
υποχρεωμένος:

• Στον κ. Τσιότρα Γ., Καθηγητή και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
επιβλέποντα της παρούσας εργασίας, για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση που 
μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της.

• Στην σύζυγό μου Κατερίνα και τα παιδιά μου Ευθύμη και Στράτο των οποίων η 
συμπαράσταση και ηθική υποστήριξη ήταν πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οπως είναι γνωστό, αντικειμενικός σκοπός και στόχος της ζωής μας είναι η ποιότητα. 
Ετυυολονικά η λέξη ποιότητα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ποιότης 
(ποιος - τι λογής), που σημαίνει: η φύση, η εσωτερική κατάσταση ή η υπόσταση 
προσώπου ή πράγματος, σε σχέση με την αξία του.
Ενα από τα εγκυρότερα ερμηνευτικά λεξικά της Ελληνικής Γλώσσας, το Εγκυκλοπαιδικό 
Λεξικό “Πάπυρος - Λαρούς - Μπριττάνικα” αναφέρει για τον όρο ποιότητα: “Με τη γενική 
σημασία του όρου, Ποιότητα είναι κάθε ιδιότητα είτε αυτή ανήκει στην ουσία ενός 
πράγματος είτε αποδίδεται επιπρόσθετα σε αυτήν. Ως ειδική κατηγορία είναι ένας 
εσωτερικός απόλυτος προσδιορισμός της ουσίας, διάφορος της ποσότητας. Ως 
απόλυτος προσδιορισμός η ποιότητα ορίζει την ουσία σε σχέση με αυτή την ίδια και όχι 
σε σχέση με κάτι άλλο”. Στο βρετανικό ερμηνευτικό λεξικό "Oxford Wordfinder” δίνονται 
διάφορες ερμηνείες του όρου ανάμεσα στις οποίες η ποιότητα ορίζεται και ως ο βαθμός 

τελειότητας ενός έμψυχου ή άψυχου υλικού.
Σε ότι αφορά τους παραγωγικούς τομείς (μεταποίηση, κατασκευές και υπηρεσίες), 
έχουν γίνει προσπάθειες ερμηνείας και επαρκούς ορισμού της ποιότητας. Ένας από 
τους περισσότερο χρησιμοποιούμενους αλλά και αντιπροσωπευτικότερους ορισμούς 
είναι ο επίσημα αναγνωρισμένος από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 
(International Standardization Organization - ISO) ο οποίος περιλαμβάνεται στο 
πρότυπο ISO 8402 (1987) και αναφέρει: "Ποιότητα είναι το σύνολο των 
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που σχετίζεται με την 
δυνατότητά του να ικανοποιεί δεδομένες ή συναγόμενες ανάγκεςJ\ Ο εν λόγω 
ορισμός υπονοεί ότι ο εκάστοτε μελετητής ή στέλεχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων που σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με την ποιότητα και με βάση αυτά να δημιουργήσει το υπόβαθρο για το 
σχεδιασμό του προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας που θα το παράγει καθώς

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ
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και τον καθορισμό των ελέγχων και μετρήσεων που θα πιστοποιούν την απαιτούμενη 
ποιότητα.
Ο Juran ορίζει την ποιότητα ως “καταλληλότητα για χρήση” (fitness for use) και ο 
Crosby εστιάζεται στη “συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
(conformance to requirements). Ο Deming στο βιβλίο του “Out of the Crisis” θεωρεί την 
ποιότητα ως φιλοσοφία και ως τρόπο ζωής που πρέπει να διαποτίσει τόσο τα στελέχη 
όσο και τους απλούς εργαζομένους κάθε οργανισμού.
Ο Taguchi εστίασε την ερευνητική και μελετητική του εργασία σε μία άλλη διάσταση της 
ποιότητας και συγκεκριμένα: “στις αρνητικές επιπτώσεις που εμφανίζονται στο κοινωνικό 
σύνολο από ένα προϊόν ή υπηρεσία κακής/μη αποδεκτής ποιότητας. Σύμφωνα με τον 
Taguchi η κακή ποιότητα επιφέρει τις αρνητικές της επιπτώσεις στην κοινωνία από τη 
στιγμή που το προϊόν στέλνεται στον πελάτη. Αυτές οι επιπτώσεις καθορίζουν και το 
βαθμό αποδοχής του εκάστοτε προϊόντος από τους αγοραστές. Έτσι, το μέγεθος και η 
φύση των απωλειών που μπορούν να επέλθουν στην κοινωνία λόγω κακής ποιότητας 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδίασμά των προϊόντων ή υπηρεσιών και της 
παραγωγικής διαδικασίας που θα τα παράγει.
Σύμφωνα με τον Feigenbaum, η ποιότητα δεν καθορίζεται από λειτουργίες της 
επιχείρησης όπως το μάρκετινγκ, η έρευνα και ανάπτυξη, η παραγωγή και οι πωλήσεις, 
αλλά αποκλειστικά και μόνο από τον πελάτη. Με βάση αυτή την αρχή ο Feigenbaum 
ορίζει ως Ποιότητα: “Το σύνολο των χαρακτηριστικών που ενσωματώνονται στο 
προϊόν ή την υπηρεσία από τις λειτουργίες του σχεδιασμού, του μάρκετινγκ, της 
παραγωγής και της εξυπηρέτησης και έχουν ως στόχο την πλήρη ικανοποίηση 
των αναγκών του πελάτη

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ
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1.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑ ΤΩΝ

Προϊόν όμως δεν αποτελεί μόνο το υλικό αγαθό αλλά και η υπηρεσία. Ως υπηρεσία 
μπορεί να οριστεί η κοινωνική αλληλεπίδραση που προϋποθέτει την άμεση επαφή 
μεταξύ πελάτη και παροχέα, κατά την οποία ο δεύτερος προσφέρει στον πρώτο άθλα 
προϊόντα ( πληροφορίες, γνώσεις, συμβουλές, μελέτες κ.ά) που αυτός (ο πελάτης) έχει 
ανάγκη. ("Εξυπηρέτηση Πελατών")

Η ικανοποίηση του πελάτη
Ορισμός: Ικανοποίηση είναι η συναισθηματική ανταπόκριση στην απόσταση που 
χωρίζει αυτό που περιμένουν οι πελάτες από το προϊόν και αυτό που τελικά αποκόμιζαν 
από αυτό. Οι πελάτες διαμορφώνουν ένα επίπεδο αναμενόμενης αξίας και στην 
συνέχεια αντιλαμβάνονται αν η προσφορά καλύπτει το επίπεδο αυτό της αξίας που 
προσδοκούν και επομένως και το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών τους και την 
πιθανότητα επαναγοράς.
Ο Peter Drucker ανέφερε ότι: «σκοπός της επιχείρησης είναι να δημιουργήσει και να 
διατηρήσει τον πελάτη».
Ο ευχαριστημένος πελάτης είναι σημαντικός για την επιχείρηση διότι:

ν' Αγοράζει με μεγαλύτερη συχνότητα και παραμένει πιστός για περοσσότερο. 
ν' Αγοράζει νέα προϊόντα της ίδιας εταιρείας καθώς η γραμμή προϊόντων 

διευρύνεται.
ν' Εκφράζεται θετικά για την επιχείρηση και τα προϊόντα της. 
ν' Είναι πολύ λίγο ευαίσθητος στις τιμές και δεν επηρεάζεται από την ανταγωνιστική 

διαφήμιση.
ν' Διαμορφώνει προτάσεις βελτίωσης των υπηρεσιών ή των προϊόντων, 
ν' Κοστίζει λιγότερο η εξυπηρέτησή του σε σχέση με τον νέο πελάτη, επειδή οι 

συναλλαγές είναι πλέον θέμα ρουτίνας.
Με αφετηρία τις παραπάνω παραδοχές πρώτη η Mitsubishi το 1972 εφήρμοσε το QFD 
(Quality Function Deployment), την καθιέρωση της ολικής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα 
λειτουργίας της επιχείρησης. Η εφαρμογή αυτή γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ σχεδιασμού 
προϊόντος και marketing διασφαλίζοντας ότι το προϊόν εκφράζει τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πελατών.
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Οοισυοί tdc iwoiac "εξυπηρέτηση πελατών"
Οι Levy et al υποστηρίζουν "Πολλές επιχειρήσεις διαφοροποιούν τις προσφορές 
προϊόντων τους παρέχοντες 'υποστηρικτικές υπηρεσίες'. Αυτές οι υπηρεσίες 
αναφέρονται συχνά ως "εξυπηρέτηση πελατών" και περιλαμβάνουν όλες τις 
ανθρώπινες ή μηχανικές προσπάθειες ή δραστηριότητες που παρέχει μία επιχείρηση 
και οι οποίες προσθέτουν αξία στο προϊόν".
Ο κ. Τσιότρας αναφέρει ότι "Η έννοια 'εξυπηρέτηση πελατών', μπορεί να οριστεί ως η 
αλυσίδα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που στοχεύουν στην πώληση με 
ταυτόχρονη ικανοποίηση του πελάτη, που ξεκινούν από την λήψη της παραγγελίας, τη 
διανομή του προϊόντος και συνεχίζουν με την υποστήριξη μετά την πώληση".
Σύμφωνα με τους Johnson et al, η 'εξυπηρέτηση πελατών' είναι ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται για να συμπληρωθούν οι παραγγελίες και να 
διατηρήσουν τον πελάτη ευχαριστημένο, ή να του δημιουργήσουν την αντίληψη μίας 
επιχείρησης με την οποία είναι εύκολο να συνεργαστεί.
Οι Pride & Ferret υποστηρίζουν τα εξής: "Ολες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να 
ικανοποιούν τις ανάγκες και τα 'θέλω' των πελατών μέσω ενός αριθμού δραστηριοτήτων 
γνωστών ως εξυπηρέτηση πελατών (customer service)". Και συμπληρώνουν 
χαρακτηριστικά: "Πολλές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι η εξυπηρέτηση πελατών 
αποτελεί την πρώτη τους προτεραιότητα, αφού φυσικά χωρίς πελάτες δεν υπάρχουν 
ούτε πωλήσεις ούτε κέρδη. Η εξυπηρέτηση μπορεί να είναι εξ ίσου σημαντική στην 
προσέλκυση πελατών και στην ανάπτυξη των πωλήσεων με στοιχεία όπως, το κόστος 
και η ποιότητα των προϊόντων μίας επιχείρησης".
"Η ικανοποίηση του πελάτη είναι ένας άπιαστος-απατηλός στόχος, με κολοσσιαία, 
όμως, οφέλη στην αγορά", αναφέρει η Carol Smith. Προσθέτει δε ότι: "πολλοί 
εξισώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών με τις επισκευές που προβλέπονται στην 
εγγύηση ενός προϊόντος, αλλά η έννοια της εξυπηρέτησης πελατών εμπεριέχει όλα τα 
στοιχεία και διαδικασίες μεταξύ ενός πελάτη και της επιχείρησης. Αυτός ο ορισμός έχει 
οδηγήσει στην αναζήτηση της "ηγεσίας εξυπηρέτησης" (service leadership) από τους 
ιδιοκτήτες και τους manager. Η ηγεσία αυτή ξεκινά μία πελατο-κεντρική φιλοσοφία και 
συνεχίζει με σωστές προσλήψεις, με εξυπηρέτηση των εσωτερικών πελατών με 

κατάλληλα οργανωμένες διαδικασίες και αναφορές καθώς και έλεγχο του σχετικού 
κόστους".
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Οι La Londe et al υποστηρίζουν ότι "εξυπηρέτηση πελατών είναι μία διαδικασία που 
λαμβάνει χώρα μεταξύ αγοραστή, πωλητή και κάποιου τρίτου μέρους". Αυτή η 
διαδικασία καταλήγει σε προστιθέμενη αξία για το υπό ανταλλαγή προϊόν ή υπηρεσία. 
Αυτή η προστιθέμενη αξία κατά την ανταλλακτική διαδικασία μπορεί να είναι 
βραχυχρόνια όπως συμβαίνει σε μία απλή συναλλαγή ή μακροχρόνια όπως συμβαίνει 
σε μία σύμβαση. Η προστιθέμενη αξία διαμοιράζεται αναλογικά σε κάθε ένα από τα 
μέρη που έχουν συμμετοχή στην συναλλαγή ή τη σύμβαση.

"Δέκα Διαστάσεισ me Ποιότηταο εΕυπηοέτησησ (υπηρεσιών)"

Ο James Aaron Cooke στο άρθρο του "Measure for measure", μεταφέρει τις απόψεις 
του καθηγητή Dale S. Rogers, ο οποίος αναλύει δέκα από τις διαστάσεις-παραμέτρους 
της ποιότητας εξυπηρέτησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο βιβλίο "Delivering Quality 
Service" των Zeithaml, Parasuraman and Berry. Οι διαστάσεις αυτές είναι:

• Υλικά (Tangibles)

• Σταθερότητα στρατηγικών και πολιτικών (Reliability)

• Αποκρισιμότητα (Responsiveness)

• Επάρκεια-ικανότητα (Competence)

• Αβροφροσύνη (Courtesy)

• Αξιοπιστία (Credibility)

• Ασφάλεια (Security)

• Προσβασιμότητα (Access)

• Επικοινωνία (Communication)

• Κατανόηση του πελάτη (Understand the customer)

1.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το σύνολο του επιστημονικού και μελετητικού δυναμικού που σε παγκόσμιο επίπεδο 
ασχολείται με τα θέματα της ποιότητας, θεωρεί ότι η προσπάθεια για την αποτύπωση 
της πραγματικής έννοιας του όρου ποιότητα δεν πρέπει να έχει ως αυτοσκοπό τον 
προσδιορισμό ενός ευρέως αποδεκτού ορισμού. Αυτό θα περιόριζε δραματικά την 
πολυπλοκότητα, την ουσιαστική σημασία, το εύρος εφαρμογής και τις πολυποίκιλες 

εκφάνσεις της έννοιας της ποιότητας, όπως αυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια.
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Η χρήση του όρου αυτού έχει πάρει σήμερα δυσθεώρατες διαστάσεις, γεγονός που 
συντείνει στη δημιουργία πολλών θεωριών και διαφορετικών πεδίων εφαρμογής, που 
πολλές φορές συσχετίζονται ελάχιστα και εμφανίζουν σημεία αντιφάσεων και 
συγκρούσεων.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Η ψυχολογική όψη της ποιότητας, που στηρίζεται στο υπερβατικό στοιχείο, στο 
χρήστη, και στην αξία.
2. Η όψη της ποιότητας που στηρίζεται στη διεργασία (στη μεταποίηση ή τις 
υπηρεσίες).
3. Η όψη της ποιότητας που στηρίζεται στο προϊόν ή την υπηρεσία.

Ψυγολονικπ Διεονασία Ποοΐόν

V V V
Υπερβατικό στοιχείο Παραγωγή Προϊόν ή υπηρεσία
Χρήστης
Αξία

Υπηρεσίες

Οι όψεις της Ποιότητας

Η βάση στην οποία εδράζονται αυτές οι τρεις όψεις της ποιότητας είναι οι πέντε 
διαφορετικές προσεγγίσεις που όρισε ο Garvin (1988), στο βιβλίο του “Managing 
Quality”, όπως το υπερβατικό στοιχείο, το προϊόν, ο χρήστης, η κατασκευή και η αξία.
1. Υπερβατική προσέγγιση (trancedent approach): πρόκειται για προσέγγιση που 
χρησιμοποιείται από τους μη ειδικούς και θεωρεί ως ποιότητα την ανωτερότητα και την 

έμφυτη τελειότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η αξία, η ομορφιά και η λειτουργικότητα 
κρίνονται σε κάθε περίπτωση, ίσως και υποκειμενικά, από τον πελάτη. Υπάρχουν 
βέβαια, προϊόντα όπως το σύνολο σχεδόν των έργων των κατασκευαστικών εταιρειών
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όπου η ποιότητα κρίνεται αποκλειστικά με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζουν τις 
διαστάσεις, τις μηχανικές αντοχές κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει 
αντικειμενικότητα και είναι δυνατές οι συγκρίσεις. Η έννοια που δίνεται στην ποιότητα με 
βάση αυτή τη προσέγγιση είναι συνώνυμη με τον όρο “σχετική ποιότητα” που 
χρησιμοποιείται στο πρότυπο του Αμερικανικού Εθνικού Ιδρύματος Προτύπων και της 
Αμερικανικής Εταιρείας Ποιότητας.
2. Προσέγγιση βασισμένη στο προϊόν (product-based approach): σύμφωνα με την 
προσέγγιση αυτή, "η ποιότητα ορίζεται ως μία ακριβής και μετρήσιμη μεταβλητή" 

και έτσι:
• οι διαφορές στην ποιότητα αντανακλούν διαφορές στην ποσότητα κάποιου 

συστατικού ή κάποιας ιδιότητας που θεωρείται ότι κατέχει ένα προϊόν.

• τα προϊόντα αποτελούν τη βάση αυτής της όψης της ποιότητας, της ποιότητας ως 

συνάρτησης των πραγματικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

• η ποιότητα θεωρείται ότι έγκειται αποκλειστικά στο προϊόν και όχι στο άτομο.

• Χρησιμοποιούμε τις σχεδιαστικές απαιτήσεις για προϊόντα/υπηρεσίες ως 
παράδειγμα για να κατανοήσουμε που υπεισέρχεται ο πελάτης στις βάσεις της 
ποιότητας.

Ο -Ο ο

£ ί3 Μάρκετινγκ Σχεδίαση Προϊόν Μάρκετινγκ ^
& C

................. m m ...... .........

Βάσει Βάσει Βάσει

Π ροΐό ντο ς/χρή στη προϊόντος κατασκευής

Ο Ανάπτυξη και επενέργεια των προδιαγραφών πελάτη

I
Απόκριση του τομέα στις προδιαγραφές πελάτη που αναπτύχθηκαν 

Φράγμα μεταξύ των σταδίων ανάπτυξης του προϊόντος
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Ανάμεσα σε κάθε δύο τμήματα της ανάπτυξης προϊόντος, υπάρχει ένα φράγμα, που 
πρέπει να διασπαστεί, ώστε οι σχεδιασπκές προδιαγραφές να γίνουν προϊόν. 
Προκειμένου να μετατρέψει τις ανάγκες του πελάτη βάσει καθορισμένων όρων σε 
απαιτήσεις του πελάτη και στη συνέχεια σε προδιαγραφές πελάτη, το μάρκετινγκ γενικά 
χρησιμοποιεί μία στρατηγική βασιζόμενη στο προϊόν, όπου :

• η ποιότητα ορίζεται ως μία ακριβής και μετρήσιμη μεταβλητή,

• οι δε διαφορές στην ποιότητα αντανακλούν διαφορές στην ποσότητα κάποιου 
συστατικού ή κάποιας ιδιότητας που θεωρείται ότι κατέχει ένα δεδομένο προϊόν.

Για να μετατραπούν οι σχεδιασπκές προδιαγραφές σε παραγόμενο προϊόν, η 
βιομηχανία χρησιμοποιεί γενικά μία στρατηγική βασισμένη στην κατασκευή, στην 

οποία λαμβάνονται υπόψη ειδικά οι μηχανικές και κατασκευαστικές διεργασίες.
Η στρατηγική της κατασκευής επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι ελαχιστοποιούνται οι 
αποκλίσεις από το πρότυπο (δηλαδή τις σχεδιασπκές προδιαγραφές) δεδομένου ότι οι 
αποκλίσεις θεωρούνται ότι μειώνουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.
Μέσα σε έναν οργανισμό υπάρχουν ανταγωνιστικές απόψεις για την ποιότητα και οι 
απόψεις αυτές πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα σχεδιαστικό περιβάλλον χωρίς 

συμβιβασμούς
Επομένως, για να εξασφαλιστεί ο στρατηγικός καθορισμός όλων των απόψεων, 
απαιτείται να υιοθετηθούν ή να αναπτυχθούν μία ή περισσότερες μέθοδοι που να 
εξασφαλίζουν την ανιχνευσιμότητα των σχεδιαστικών απαιτήσεων, από την έρευνα 
αγοράς και το μάρκετινγκ έως την προσφορά ενός νέου προϊόντος.
3. Προσέγγιση βασισμένη στην παραγωγική διαδικασία (manufacturing-based 
approach): σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας 
είναι αποτέλεσμα μίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας που έχει ως στόχο τη 
συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές είναι ένας 
αρμονικός συνδυασμός στόχων (targets) και ανοχών (tolerances) που καθορίζεται από 
τους σχεδιαστές των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Οι στόχοι είναι οι ιδανικές τιμές των 
χαρακτηριστικών ποιότητας ενώ οι ανοχές είναι τα όρια μέσα στα οποία μπορούν να 
κινούνται οι τιμές των χαρακτηριστικών ποιότητας για να είναι αποδεκτό το επίπεδο 
ποιότητας. Σύμφωνα με τους ειδικούς αυτά τα όρια καθορίζονται γιατί οι σχεδιαστές των 
προϊόντων αναγνωρίζουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο η παραγωγική διαδικασία να 
πετυχαίνει συνεχώς τους στόχους της.
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4. Προσέγγιση βασισμένη στο χρήστη (user-based approach): αυτή η προσέγγιση 
βασίζεται στην υπόθεση ότι η ποιότητα καθορίζεται με βάση τι θέλει ο πελάτης αλλά και 
τι είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Τα άτομα έχουν διαφορετικές ανάγκες και 
απαιτήσεις θέτοντας έτσι διαφορετικά πρότυπα. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται πολύ 
κοντά σε αυτά που αναφέρει ο περισσότερο δημοφιλής σήμερα ορισμός της ποιότητας, 
ο οποίος περιλαμβάνεται στο πρότυπο ISO 8402 και έχει κατεύθυνση προς τον πελάτη. 
Η ποιότητα θεωρείται μετρήσιμη αλλά καθορίζεται από τον πελάτη. Στο ίδιο πλαίσιο 
κινείται και ο ορισμός του Juran που θεωρεί την ποιότητα ως “καταλληλότητα για 
χρήση”. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να έρχεται σε πολλές περιπτώσεις σε 
αντίθεση με αυτές που βασίζονται στο προϊόν ή την παραγωγική διαδικασία γιατί ο 
πελάτης ενδέχεται να επιθυμεί σε ορισμένες περιπτώσεις προϊόντα χαμηλότερης 
ποιότητας.
5. Προσέγγιση βασισμένη στην προσφερόμενη ωφέλεια/αξία (value-based 
approach): η προσέγγιση αυτή θεωρεί ότι η ποιότητα ορίζεται με βάση τα κόστη και τις 
τιμές των προϊόντων ή υπηρεσιών. Ετσι ποιοτικό θεωρείται ένα προϊόν που παρέχει την 
επιθυμητή απόδοση σε μία αποδεκτή τιμή ή που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
πελατών ή των προδιαγραφών σε αποδεκτό κόστος. Ουσιαστικά, με βάση αυτή τη 
προσέγγιση ποιότητα σημαίνει η προσφορά στον εκάστοτε πελάτη ενός προϊόντος ή 
υπηρεσίας με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους προς ωφέλεια. Η ωφέλεια για τον 
πελάτη (V) ορίζεται ως συνάρτηση της ποιότητας (Q) και της τιμής (Ρ) δηλαδή: 
V=F(Q,P).

Οι προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν δίνουν μία συνολική εικόνα της έννοιας της 

ποιότητας αλλά σίγουρα, δεν προσφέρουν την απαιτούμενη καθοδήγηση για την 
ορθολογική διαχείρισή της. Σε μία κοινωνία υψηλής τεχνολογίας και ταχείας 
ανάπτυξης οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά των προϊόντων αλλά και στις απαιτήσεις και 
τις ανάγκες των πελατών γίνονται με ασύλληπτα γρήγορους ρυθμούς. Εξαιτίας αυτού, 
υπάρχει έντονη ανάγκη ευελιξίας στον καθορισμό του τι σημαίνει ποιότητα για τις 
διάφορες κατηγορίες παραγωγικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα με την ευελιξία, 
χρειάζεται και προσπάθεια εξειδίκευσης ώστε το νόημα που κάθε φορά δίνεται στην 

ποιότητα να αντιπροσωπεύει πραγματικά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 
επιχείρηση. Η εξειδίκευση μπορεί να επιτευχθεί με την προσπάθεια αποτύπωσης των 
στοιχείων που σχετίζονται σύμφωνα με τον Garvin με τις κύριες διαστάσεις ποιότητας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ



10

ενός αγαθού που συνοπτικά είναι οι παρακάτω:
Απόδοση, Χαρακτηριστικά, Αξιοπιστία, Συμμόρφωση, Ανθεκτικότητα, Λειτουργική 
κατάσταση, Αισθητική, Αντιληπτή ποιότητα.
Η σχετική σημαντικότητα κάθε μίας από τις παραπάνω διαστάσεις ποιότητας 
μεταβάλλεται ανάλογα με τη φύση του προϊόντος και τις ανάγκες του πελάτη.

ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΕΣΤΙΑΣΗ
ΣΤΟΝ

(ΠΕΛΑΤΗ1

ΟΛΙΚΗ
ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΕΧΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα, όπως και η ομορφιά, είναι υποκειμενικοί όροι και εξαρτώνται κατά μεγάλο 
μέρος από τον κριτή. Η αναγνώριση της ποιότητας σαν παράγοντας ανάπτυξης και 
ανταγωνισμού οδήγησε στην ανάγκη διαχείρισής της, η οποία με την σειρά της 
απαίτησε στον όρο ποιότητα μία πιο ξεκάθαρη θέση. Στο πλαίσιο της διασφάλισης της 
ποιότητας, η έννοια αυτή έχει ακριβή ορισμό. Κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 8402:1996, Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών μίας οντότητας 
(ενός προϊόντος ή υπηρεσίας), που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί 
εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες του χρήστη (π.χ του καταναλωτή).
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Με τον όρο προϊόν δεν εννοούμε μόνο κάτι υλικό. Προϊόν μπορεί να είναι ένα έργο, μία 
υπηρεσία ή και ένα δικαίωμα (διανόημα). Γι' αυτό η έννοια της ποιότητας δεν 
περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία και την επιστήμη, αλλά μπορεί να τη συναντήσει 
κάποιος σε κάθε βήμα της ζωής μας, από τον προσωπικό βίο, μέχρι και την τελευταία 
έκφανση της ζωής.
Στην καθημερινή μας ζωή αντιλαμβανόμαστε ευκολότερα την ποιότητα από την 
απουσία της, παρά από την ύπαρξή της.
Η ποιότητα ως στρατηγικό εργαλείο σφαιρικής διαχείρισης, έχει προσδιορισθεί διεθνώς 
ως ένα από τα αποφασιστικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή και την κοινωνία ευρύτερα. Η συμβατότητα των 
προϊόντων με τις απαιτήσεις ποιότητας είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για το 
marketing, αλλά δεν είναι αρκετή για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της 
βιομηχανίας.
Με την σημερινή αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και ανάπτυξη της παραγωγής, τη 
διεθνοποίηση των αγορών και εμπορικών συναλλαγών, κατέστη αναγκαία η καθιέρωση 
κοινά αποδεκτών προτύπων όχι μόνο με την εναρμόνιση των υπαρχόντων, αλλά και με 
την ανάπτυξη νέων ενιαίων, στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, καθώς τόσον η 
διαχείριση όσον και η διασφάλιση της ποιότητας σε ενιαία μορφή, αποτελούν 
απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση κοινά αποδεκτών προτύπων. Στις τεχνολογικά 
προηγμένες χώρες, έχει γίνει δεκτό ότι ποιότητα σημαίνει επιβίωση για κάθε επιχείρηση, 
είτε αυτή ανήκει στον κατασκευαστικό και παραγωγικό τομέα είτε αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών.
Ολοι γνωρίζουν σήμερα ότι η διάθεση χρημάτων για την ποιότητα συνιστά μία από τις 
πλέον επικερδείς επενδύσεις. Η άποψη ότι η ποιότητα στοιχίζει στην επιχείρηση έχει 
πλέον καταρριφθεί. Ουσιαστικά δεν είναι η ποιότητα που κοστίζει αλλά η έλλειψη της 
ποιότητας. Το κόστος χαμηλής ποιότητας είναι ένα “εσωτερικό11 κόστος, το οποίο 
προκύπτει από παραγωγή ελαττωματικού προϊόντος, σπατάλη πόρων, μείωση κύρους, 
πτώση πωλήσεων, αποκατάσταση παραπονούμενων πελατών κ.ά.
Η Ποιότητα είναι μία φιλοσοφία βαθιά σχεδιασμένης αλλαγής του οργανισμού με 

συγκεκριμένο προσανατολισμό: την Επιχειρηματική Αριστοποίηση (Business 
Excellence).

Οι αλλαγές που απαιτεί η Ποιότητα δεν αναφέρονται μόνο στις διαδικασίες ή στην 
τεχνολογία. Αναφέρονται κυρίως στους ανθρώπους. Ζητήματα όπως η κουλτούρα
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(culture) του οργανισμού, στυλ management, επαγγελματική επάρκεια είναι από τα 
θεμελιώδη. Μέσα από εκεί επηρεάζονται τα συστήματα πληροφόρησης του οργανισμού, 
τα συστήματα ελέγχου, οι διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες. Νέες γνώσεις, 
ικανότητες ή νοοτροπίες χρειάζονται για να εμφανισθεί μία ολοκληρωμένη Κουλτούρα 
Ποιότητας που αντανακλάται "στον τρόπο που γίνονται τα πράγματα" στον οργανισμό, 
στον τρόπο που σκέπτονται και συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και τέλος στο βαθμό 

ικανοποίησης του πελάτη.
Η κουλτούρα ποιότητας απαιτεί από το ανθρώπινο δυναμικό να κάνει πράγματα με 
διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Να μαθαίνει να 
αλλάζει καθώς οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος αλλάζουν. Η κουλτούρα της Ποιότητας 
χτίζεται αργά με πολύ κόπο και μπορεί να γκρεμισθεί δυστυχώς σε σύντομο διάστημα. 
Η διασφάλιση της ποιότητας (quality assurance) - και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα 
(ISO 9000:2000) η διαχείριση της ποιότητας (quality management) - δεν αφορά μόνον 
τον ποιοτικό έλεγχο ή/και την επιθεώρηση των προϊόντων, αλλά καλύπτει ολόκληρο τον 
κύκλο του προϊόντος (της υπηρεσίας), από το σχεδιασμό μέχρι την κυκλοφορία του 

(της).
Στόχος, συνεπώς, του συστήματος διαχείρισης / διασφάλισης της ποιότητας, είναι ο 
συντονισμός και η βελτιστοποίηση όλων των ενεργειών που έχουν σχέση ή επηρεάζουν 
την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ή των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται όλες οι φάσεις από την αρχική διαπίστωση, μέχρι την 
τελική ικανοποίηση της ανάγκης ή της προσδοκίας του πελάτη.
Προϊόν χωρίς ποιοτική ταυτότητα, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο σε μία διεθνή 
ανώνυμη κοινωνία και οικονομία. Η παραδοσιακή τακτική για την αποφυγή παραγωγής 
προϊόντων κακής ποιότητας στηριζόταν στον εκ των υστέρων έλεγχο, γεγονός όμως 
που συνεπάγεται άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος, χωρίς προστιθέμενη αξία. Η 
υιοθέτηση ενός προτύπου ποιότητας με επιτυχία, προετοιμάζει την επιχείρηση για την 
εφαρμογή της Ολικής Διαχείρισης της Ποιότητας. Τελικά όλες αυτές οι προσπάθειες 
οδηγούν στην καλούμενη "Ολική Ποιότητα" (Total Quality), που σημαίνει έλεγχο της 
ποιότητας, προσδιορισμό του κόστους και της τιμής του προϊόντος σε άμεση συνάρτηση 
με την ποιότητα -όπως αυτή ορίζεται αντικειμενικά-, εξασφάλιση γρήγορης και 

αξιόπιστης παράδοσης, εξυπηρέτηση του καταναλωτή, υποστήριξη του προϊόντος μετά 
την παράδοσή του και συνεχή βελτίωση της ποιότητας, με συμμετοχή στις διαδικασίες 
αυτές όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα της ζωής του προϊόντος (προμηθευτών, 
παραγωγών, παραγωγικού δυναμικού, πελατών, καταναλωτών κ.λ.π).
Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ



13

Ολική Ποιότητα, με απλά λόγια, σημαίνει ποιότητα σε όλα, δηλαδή ανάπτυξη 
κουλτούρας ποιότητας στην επιχείρηση και στον πελάτη. Η διασφάλιση της ποιότητας 
είναι ένα μεγάλο βήμα για κάθε παραγωγική μονάδα ώστε να κατακτήσει την αγορά, να 
συνεχίσει να υπάρχει στην αγορά, να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική, να καταφέρει να 
παράγει ένα επώνυμο και διεθνώς αναγνωρισμένο προϊόν. Το ενδιαφέρον και η 
προσοχή όλων στρέφονται από καιρό στη σημασία της ποιότητας και στα συστήματα 
διασφάλισής της, τόσο στον τομέα παραγωγής υλικών αγαθών (προϊόντων), όσο και 
στην παροχή υπηρεσιών.
Πρόσφατες έρευνες στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία, ανέδειξαν την ποιότητα 
ως το πρώτο κριτήριο θετικού επηρεασμού του πελάτη και ότι αυτή αποτελεί τον πλέον 
σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της επιχείρησης και όχι η τιμή του τελικού προϊόντος. Η 
μείωση του κόστους ταυτόχρονα με τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και 
υπηρεσιών, αποτελούν έναν επιτυχημένο συνδυασμό όταν λάβει κάποιος υπόψη του ότι 
το κόστος των ελαττωματικών προϊόντων, δηλαδή το κόστος της μη ποιότητας 
ανέρχεται στο 10% του κύκλου εργασιών μίας επιχείρησης που δεν εφαρμόζει ένα 
σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.

1.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η σύγχρονη αντίληψη, αλλά και η πρακτική για την ποιότητα βρίσκει τις αρχές της στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη δεκαετία του 1920, αλλά διαμορφώθηκε κύρια στην 
Ιαπωνία τις δεκαετίες 1960-1970, ενώ σήμερα χαρακτηρίζεται από παγκοσμιότητα, 
τουλάχιστον στα βασικά χαρακτηριστικά της.
Η ποιότητα έγινε βασική στρατηγική προτεραιότητα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις τα 
τελευταία 20 χρόνια. Το κίνητρο για την αλλαγή αυτή ήταν η επέλαση φιλόδοξων 
ιαπωνικών επιχειρήσεων στην αμερικανική αγορά με προϊόντα αξεπέραστης ποιότητας. 
Οι Ιάπωνες μάνατζερ έκαναν την άριστη ποιότητα βασικό στοιχείο της στρατηγικής 
κατάκτησης παγκόσμιων αγορών. Η ειρωνεία είναι ότι είχαν υιοθετήσει τις θεωρίες 
πολλών Αμερικανών πρωτοπόρων του μάνατζμεντ της ποιότητας, κυρίως των Doming 

και Juran, που πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν αγνοήσει τη μεταπολεμική 
περίοδο με τους εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την παντοδυναμία της 
αμερικανικής βιομηχανίας, που πουλούσε αμέσως ότι παρήγαγε.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ



14

Η ποιότητα έχει ξεφύγει πλέον από τη στενή έννοια της τήρησης ορισμένων 
προδιαγραφών και έχει περάσει στην ικανοποίηση των εκφρασμένων και μη 
εκφρασμένων αναγκών των πελατών. Έχει ξεφύγει από τη στενή έννοια του στατιστικού 
ελέγχου και έχει περάσει σε μία συνολική προσπάθεια εκ μέρους μίας επιχείρησης με 
συμμετοχή των εργαζομένων της, των προμηθευτών της και των πελατών της.
Κάτι που είναι πιο γνωστό ως “Ολική Ποιότητα”, με βασικά στοιχεία τον πελάτη, τη 
μακροπρόθεσμα στρατηγική σημασία της ποιότητας, τη συνεχή βελτίωση, την 
εξουσιοδότηση των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και την ομαδική δουλειά. Η 
ποιότητα είναι ένας μετακινούμενος στόχος. Κανείς σοβαρός ανταγωνιστής, ιδιαίτερα με 
παγκόσμια παρουσία, δεν μένει αδρανής, δεν επαναπαύεται στις δάφνες του.
Πάντα Βελτιώνεται.
Ο λόγος για τη διεθνή εγρήγορση σε θέματα ποιότητας, τόσο στον τομέα της 
παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων όσο και στην παροχή υπηρεσιών, είναι το 
γεγονός του καθορισμού της ανταγωνιστικότητάς τους, βάσει δύο κύριων 
χαρακτηριστικών, της ποιότητας και του κόστους.
Σε μία περίοδο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού ο πρώτος παράγοντας (Ποιότητα) που 
μάλιστα επιδρά δραστικότατα στο δεύτερο (Κόστος), δεν θα ήταν δυνατό παρά να 
συγκεντρώνει την ύψιστη προσοχή των παραγωγών προϊόντων και υπηρεσιών. Συχνά 

μάλιστα, η ποιότητα σήμερα ορίζεται σαν: "Η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του 

πελάτη στο μικρότερο δυνατό κόστος".

Τοεισ είναι οι Βασικοί άίονεο νύοω από roue οποίουο στοέωεται κάθε σύννοονη 
θεώοπση me ποιότηταο: 
α) Διοίκηση / Ηγεσία 
β) Εργαλεία / Στατιστική και 
γ) Συστήματα Διασφάλισης.

Παρότι, στην πορεία του χρόνου, καθένας από αυτούς βρήκε περιόδους μεγαλύτερης 
προσοχής και ανάπτυξης, είναι πλέον σαφές ότι μόνο η συνολική και εναρμονισμένη με 
τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας παρακολούθησή τους φέρνει εξασφαλισμένα και 
μόνιμα αποτελέσματα.

Όσον αφορά στην Ηγεσία, οι αρχές της λεγάμενης «Ολικής Ποιότητας» επικεντρώνεται 

κυρίως στην ανάγκη εξυπηρέτησης του πελάτη, ως τον βασικό στόχο της εταιρείας, στη 
διαρκή βελτίωση μέσω συστηματικών προσπαθειών τόσο της ανώτατης διοίκησης (που
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φέρει την κύρια ευθύνη), όσο και όλου του προσωπικού και στις εσωτερικές σχέσεις των 
εργαζομένων, αλλά και εργαζομένων-διοίκησης. Επιπλέον, η Στρατηγική Διαχείριση της 
Ποιότητας επιτάσσει να ενσωματώνεται η ποιότητα στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της 
διοίκησης, να χρησιμοποιείται ως στρατηγικό/ανταγωνιστικό όπλο και κυρίως να 
θεωρείται ως κατεξοχήν ευκαιρία και όχι πρόβλημα.
Όσον αφορά στον δεύτερο άξονα, τα Εργαλεία, μπορούν να διακριθούν στις γνωστές 
και συνήθεις πρακτικές ποιοτικού ελέγχου, σε τεχνικές και μεθόδους παρακολούθησης 
και συσχέτισης χαρακτηριστικών, σε ON LINE ποιοτικό έλεγχο (με κορωνίδα το 
Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών, κατ’ εξοχήν εργαλείο ελέγχου της μεταβλητότητας) και 
OFF LINE (που κυρίως αποσκοπεί στο σχεδιασμό ανθεκτικών προϊόντων - Robust 
Design) και σε έξυπνες συσκευές ελέγχου λαθών (από το ιαπωνικό ΡΟΚΑ YOKE). 
Επιπρόσθετα, υπάρχουν τεχνικές παρακολούθησης του Κόστους της Ποιότητας. 
Για τον τρίτο άξονα, Τα συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελούν το πλαίσιο 
ανάπτυξης και σύνδεσης όλων των δραστηριοτήτων της διοίκησης και του προσωπικού, 
που αναφέρονται στους δύο προηγούμενους άξονες. Και η αξία τους είναι ακόμη 
μεγαλύτερη, καθ’ όσον προβλέπουν την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων, με 
τρόπο δομημένο, συστηματικό, ελεγχόμενο, διαρκώς βελτιούμενο και για τις ανάγκες 
εξωτερικής πιστοποίησης, επιθεωρήσιμο.
Η σύγχρονη επιχείρηση προϊόντων, είτε υπηρεσιών, προκειμένου να μπορέσει να 
εξασφαλίσει όχι μόνο την ανάπτυξη και κερδοφορία της, αλλά αυτή την ίδια την 
επιβίωση, θα πρέπει να δώσει βάρος στους τρεις αυτούς άξονες στο άκρως σημερινό 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.
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1.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ)

“Στον οικοδόυο που κτίζει ένα σπίτι το οποίο νκοευΚετω και γίνεται αιτία να 
σκοτωθεί ο ivoiicoc θα ποέπει να επιβάλλεται η θανατική ποινή“ (Κώδικα€ του 
Χαυυουοαυπί. Βαβυλώνα. 3000 π.Χ). Το μικρό αυτό απόσπασμα καταδεικνύει την 
έμφαση που δινόταν στην ποιότητα κατά την αρχαιότητα και καταρρίπτει το μύθο 
ότι το ενδιαφέρον γι’ αυτήν είναι δημιούργημα του σύγχρονου, 
βιομηχανοποιημένου κόσμου.

Διοίκηση
Ολικής

Ποιότητας
(ΔΟΠ)

Ανάπτυξη πολιτικής
Εμπλοκή προμηθευτών και πελατών
Ολική εμπλοκή διαδικασιών
Διοίκηση διαδικασιών
Μέτρηση απόδοσης
Ομαδική εργασία
Ολική εμπλοκή προσωπικού

t
Συνεχής Βελτίωση 
Ενδυνάμωση ανθρώπων 
Φροντίδα ανθρώπων 
Εμπλοκή

Συμμόρφωση στις προδιαγραφές 
Κατανομή υπευθυνοτήτων

ι

I
 ; Ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας 

: Εξελιγμένος σχεδιασμός ποιότητας
. Περιεκτικότατο εγχειρίδιο ποιότητας

π Λ λ'σΠ ΜιλίτΓ1 κόστους ποιότητας
Πόρτας Εμπλοκή διαδικασιών έκτος της παραγωγής

*ΔΠ' I Failure mode and effects analysis 
: Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών

t
Έλεγχος 

Ποιότητας _ 
(ΕΠ)

I
Επιθεώρηση<Ε)

Ανάπτυξη εγχειριδίου ποιότητας
Δεδομένα απόδοσης διαδικασίας
Αυτο-αξιολόγηση
Δοκιμή προϊόντος
Βασικός σχεδιασμός ποιότητας
Χρήση βασικής στατιστικής
Paperwork controls

Διάσωση (Salvage)
Ταξινόμηση, διαχωρισμός, reblendlng
Διορθωτικές ενέργειες
προσδιορισμός πηγών μη·συμμόρφωσης

Εξελικτική πορεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)
Πηγή: Καθ. Λουκάς Τσιρώνης, Πολυτεχνείο Κρήτης - Χανιά 

(Παρουσίαση -.Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς)
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Η επιθεώρηση (Inspection) περιλαμβάνει ενέργειες όπως μέτρηση, εξέταση, δοκιμή, 
ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών ενός (τελικού) προϊόντος ή υπηρεσίας και 
σύγκρισή τους με καθορισμένες προδιαγραφές για τον προσδιορισμό της ποιότητας του 

τελικού προϊόντος (conformity) [BS.4778: Part 1, 1987; ISO 8402, 1986],
Ο έλεγχος ποιότητας είναι όλες οι λειτουργικές (operational) και τεχνικές ενέργειες που 
χρησιμοποιούνται για εκπλήρωση των προδιαγραφών ποιότητας [BS.4778: Part 1, 
1987; ISO 8402, 1986].
Ο έλεγχος ποιότητας χρησιμοποιεί μεν πιο εξελιγμένες τεχνικές από την επιθεώρηση, 
διενεργείται όμως στο προϊόν μετά την κατασκευή του και εντοπίζει τα ελαττώματα σε 
αυτό. Το προϊόν προφανώς επιδιορθώνεται, όμως αυτό περιέχει όχι μόνο την καταβολή 
του κόστους κατασκευής αλλά και αυτό της επιδιόρθωσης.
Η επιθεώρηση και ο έλεγχος ποιότητας ανήκουν στα συστήματα τα οποία είναι 
βασισμένα στη ανίχνευση (detection) των προβλημάτων. Στα συστήματα αυτά όλες οι 
ενέργειες πραγματοποιούνται μετά την εμφάνιση κάποιου γεγονότος. Τα συστήματα 
ανίχνευσης αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα στα οποία δίνεται έμφαση στην 
επιδιόρθωση των ελαττωμάτων και όχι στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Δεν 
προωθούν το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία, και το καλό εργασιακό κλίμα.
Η Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΠ) περιλαμβάνει όλες τις προγραμματισμένες (planned) 
και συστηματικές (systematic) ενέργειες που είναι απαραίτητες για να παρέχουν την 
αναγκαία εμπιστοσύνη ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιεί συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ποιότητας [BS.4778: Part 1, 1987; ISO 8402, 1986]. Η έννοια της 
ποιότητας πλέον έχει μεταβεί στο στάδιο της πρόληψης των προβλημάτων στην πηγή, 
δηλαδή στη διαδικασία.
Ο Stebbing θεωρεί τη διασφάλιση ποιότητας ως: «μία φιλοσοφία ολικής τεκμηρίωσης 
και ενοποίησης των επιχειρηματικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων, με άμεσο στόχο 
τη σταθεροποίηση του ποιοτικού αποτελέσματος».
Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνουν την χρήση συγκεκριμένων 
εργαλείων του ελέγχου ποιότητας, του στατιστικού ελέγχου διαδικασιών, για την 
πρόληψη και περιορισμό των πηγών που μπορεί να προκαλέσουν απόκλιση των 
προϊόντων από τις προκαθορισμένες προδιαγραφές. Η ΔΠ είναι ένα σύστημα που 
βασίζεται στην πρόληψη διότι δίδει έμφαση στον σχεδίασμά του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. Οι ενέργειες εστιάζονται στην πηγή, έτσι τα μη-συμμορφούμενα προϊόντα 

διορθώνονται αμέσως μόλις παραχθούν σε όποιο στάδιο γίνουν αντιληπτά. Η εναλλαγή
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από τη ανίχνευση στην πρόληψη απαιτεί όχι μόνο την χρήση εργαλείων και 
μεθοδολογιών αλλά την ανάπτυξη μίας νέας λειτουργικής φιλοσοφίας με την αλλαγή στο 
τρόπο διοίκησης και στον τρόπο σκέψης.
Η εναλλαγή οδηγεί στο επόμενο επίπεδο της ΔΟΠ.
Το τέταρτο και υψηλότερο επίπεδο στην εξέλιξη της διοίκησης της ποιότητας είναι η 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Είναι η διοικητική φιλοσοφία μέσω της οποίας οι 
ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών, της κοινωνίας και του οργανισμού 
ικανοποιούνται με τον ποιο αποτελεσματικό τρόπο και με το λιγότερο κόστος 
μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες όλων των εργαζομένων με ένα συνεχιζόμενο τρόπο 
για βελτίωση [BS.4778: Part 2, 1991],
Σύμφωνα με τον Τσιότρα (2002) «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύστημα 

διοίκησης με βάση το οποίο επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου 
προϊόντος όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων 
των εργαζομένων».
Η ΔΟΠ απαιτεί τις αρχές της διοίκησης της ποιότητας να εφαρμόζονται σε όλα τα 
τμήματα και σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Η βελτίωση είναι η αρχή που τηρείται 
σε συνεχιζόμενη βάση με ολική εμπλοκή. Η ΔΟΠ συνοδεύεται από εξελιγμένες 
(advanced) διοικητικές πρακτικές και εργαλεία και με αυξημένη έμφαση στον άνθρωπο. 
Η ΔΟΠ εκτείνεται πέρα από τον οργανισμό και περιλαμβάνει τις σχέσεις πελατών- 
προμηθευτών. Επίσης η ΔΟΠ περιλαμβάνει την επίτευξη της ποιότητας με τη μείωση 
του κόστους που το περιβάλει, την αξιοποίηση καινοτομιών και την συνολική συμμετοχή 
του προσωπικού και των λειτουργιών της επιχείρησης στην προσπάθεια.

Αξιώματα της ΔΟΠ

Δέσμευση (για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και την 
καινοτομία)
Επιστημονική γνώση (κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών)
Ανάμιξη του ανθρώπινου παράγοντα (όλοι σε μια ομάδα)
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Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control - SQC) αποτελεί τον 
προάγγελο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και έχει τις ρίζες του στα μέσα της 
δεκαετίας του 1920. Αποτελεί την πιο παλιά και πιο ευρέως γνωστή από τις πολλές 
μεθόδους ελέγχου διαδικασιών. Αφορά τη χρήση στατιστικών τεχνικών όπως 
διαγράμματα ελέγχου για ανάλυση της διαδικασίας διεκπεραίωσης ενός έργου ή των 
εκροών του. Η ανακάλυψη αποκλίσεων και η λήψη των κατάλληλων μέτρων θα 
συντελέσει στην επίτευξη και διατήρηση μίας κατάστασης στατιστικού ελέγχου και στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας. To SQC παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα εξάλειψης των ελαττωματικών μερών του προϊόντος, μειώνοντας 
έτσι δραστικά το κόστος (σε χρόνο, χρήμα και χαμένες ευκαιρίες) που συνεπάγεται η 
διόρθωση των ατελειών αυτών.

1.7 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα μίας εταιρείας πρώτιστο μέλημα τόσο των ανωτέρων 
διοικητικών στελεχών όσο και των υπολοίπων υπαλλήλων της πρέπει να είναι η 
προσφορά υψηλής ποιότητας στο κοινό, μίας ποιότητας που να συνάδει με τις 
απαιτήσεις του. Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός;
Μία από τις βασικότερες τεχνικές Θεωρείται σήμερα η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
(ΔΟΠ ή Total Quality Management). Η ΔΟΠ είναι μία εν δυνάμει διαδικασία χωρίς 
προκαθορισμένη λήξη η οποία αποσκοπεί στην διαρκή βελτίωση της ποιότητας και της 
λειτουργικότητας της επιχείρησης με επίτευξη καινοτομιών τόσο τεχνολογικών όσο και 
συμπεριφοράς και τρόπου ζωής των ανθρώπων της επιχείρησης.
Στόχος της ΔΟΠ είναι να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες του πελάτη με 
ταυτόχρονη εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανταποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας έτσι ώστε η επιχείρηση να διατηρεί την πρωτοπορία στον κλάδο 
της και να δημιουργεί πιστούς πελάτες.
Η μεθοδολογία της ΔΟΠ συνίσταται στην δέσμευση και αυτοπειθαρχία όλης της 
επιχείρησης, για την επίτευξη του στόχου, στην επικοινωνία και συνεργασία, στην 
αξιοποίηση του θαυμαστού εργαλείου που λέγεται άνθρωπος με την ενεργό συμμετοχή 
του και όχι από την θέση του παθητικού εκτελεστή. Η ενεργός συμμετοχή του 
ανθρώπου συνίσταται στους ξεκάθαρους ρόλους που του ανατίθενται, στην συμμετοχή 
του σε ομάδες και στην συνεχή του εκπαίδευση.
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Η επιχειρηματική οργάνωση είναι “ένα ανθρώπινο, ένα κοινωνικό, στην 
πραγματικότητα ένα ηθικό φαινόμενο", λέει ο Drucker.

Μοντέλο Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας

Ο πελάτης έχει κάποια διαίσθηση (perception) για το επίπεδο ποιότητας του προϊόντος, 
βάση των αναγκών του. Το επίπεδο αυτό είναι ο βαθμός με τον οποίο το σύνολο των 
ιδιοτήτων (attributes) που σχετίζονται με το προϊόν ικανοποιεί τον χρήστη, αυτό από τον 
Murdick [1990] ονομάζεται «αντιστοίχιση προσδοκίας - διαίσθησης». Σύμφωνα με τον 
Rommel [1996] η ποιότητα είναι μετρήσιμη, τα αποτελέσματά της μπορούν να 

μετρηθούν οπότε η ποιότητα μπορεί να παραχθεί.
Η έννοια της ποιότητος μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ο δείκτης καταλληλότητος ενός 
προϊόντος ή η ικανότητά του να ανταποκρίνεται στην ανάγκη του χρήστη. Κατά την 
διαδικασία ταξινόμησης της ποιότητας, είναι σημαντικό να ορισθούν τα σημαντικά 
χαρακτηριστικά (Critical-to-Quality characteristics - CTQ), χρησιμοποιώντας όρους της 
μεθόδου six sigma, για κάθε ένα από τα πολυάριθμα στοιχεία των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών. Είναι επίσης ουσιαστικό να προσδιοριστούν ως τα «ελάχιστα» εκείνα 
χαρακτηριστικά τα οποία είναι σημαντικά για την επίτευξη της ικανοποίησης των 

πελατών, την ασφάλεια και ανταπόκριση στη σχετική νομοθεσία.
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Η λειτουργία της ποιότητας σε ένα οργανισμό είναι μία διαδικασία συγκέντρωσης 
πληροφοριών, από το πλήθος των δεδομένων που είναι διαθέσιμα από κάθε διαδικασία 
παραγωγής και κάθε παροχή υπηρεσίας. Η ποιότητα «παίρνει» τα πιο σημαντικά από 
την ανάλυση των συνόλων των δεδομένων (extracts) και έτσι μπορεί να υπολογιστεί η 
μελλοντική συμπεριφορά της διαδικασίας με σκοπό την ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση 
του πελάτη δηλαδή την καλύτερη ποιότητα [Lock, 1994].
Το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ένα πακέτο από κάποιες διαστάσεις και έτσι πρέπει να 
αξιολογείται. Ο Garvin [1984] προσδιόρισε αυτές τις διαστάσεις οι οποίες αναλύονται 
παρακάτω.

Διαστάσεκ Ποιότητα€ ενό€ αναθού

1. Απόδοση (Performance): Τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
2. Χαρακτηριστικά (Features): Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά που συμπληρώνουν τη 
βασική λειτουργία του προϊόντος.
3. Αξιοπιστία (Reliability): Η πιθανότητα επιβίωσης του προϊόντος για μία ορισμένη 
χρονική περίοδο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης.
4. Συμμόρφωση (Conformance): Ο βαθμός με τον οποίο τα βασικά στοιχεία του 
προϊόντος ακολουθούν τα προκαθορισμένα πρότυπα.
5. Ανθεκτικότητα (Durability): Οι δυνατότητες αξιοποίησης του προϊόντος πριν τη 
φυσική του απαξίωση ή πριν τη χρονική στιγμή κατά την οποία είναι προτιμότερη η 
αντικατάσταση από την επισκευή του.
6. Λειτουργική κατάσταση (Serviceability): Ο χρόνος, ο βαθμός δυσκολίας και οι 
πιθανότητες επιτυχίας της επισκευής του προϊόντος όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη.
7. Αισθητική (Aesthetics): Χαρακτηριστικά όπως η εμφάνιση, η οσμή, η γεύση, ο ήχος 
και η αίσθηση του προϊόντος.
8. Αντιληπτή Ποιότητα (Perceived Quality): Υποκειμενική αξιολόγηση της ποιότητας η 
οποία εξάγεται από την εικόνα του, τη διαφήμιση, το εμπορικό σήμα και το κύρος του 
προϊόντος.
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Συνεγή c Βελτίωση

Η συνεχής βελτίωση είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΔΟΠ. Είναι μία ατέρμονη 
διαδικασία κατά την οποία η προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας προϊόντων ή 
υπηρεσιών δεν σταματάει. Το υπόβαθρο της αρχής αυτής αποτελείται από την χρήση 
των τεχνικών μεθόδων και εργαλείων τα οποία βοηθούν στην επιλογή των κρίσιμων 
διαδικασιών, επιλογή των μεταβλητών ποιότητας, παρακολούθηση των διαδικασιών, 
βελτίωσή τους και παροχή προληπτικών μέτρων για να μην ξαναεμφανιστούν.
Η μετάφραση του όρου Kaizen [Maasaki Imai, 1986] σε όρους της ποιότητας σημαίνει 
συνεχής βελτίωση: Η συστηματική προσέγγιση του γεφυρώματος των κενών μεταξύ 

των προσδοκιών του πελάτη και των χαρακτηριστικών των εξερχόμενων από μία 
διαδικασία. Είναι μία φιλοσοφία που αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία και είναι ο βασικός 
παράγοντας που αποτέλεσε στην υπεροχή των Ιαπωνικών οργανισμών στην 
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του; 
[Rao at al, 1996].

Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας
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1.8 01 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην Ιαπωνία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου η ανέλιξη νεαρών ατόμων σε 
θέσεις κλειδιά, ατόμων που ήταν δεκτικά σε νέες ιδέες και προϊόντα οδήγησε 
διακεκριμένους Αμερικανούς επιστήμονες στο να επισκεφθούν την περίοδο εκείνη την 
χώρα, αφού οι ιδέες τους ήταν πιθανό να βρουν πρόσφορο έδαφος για αποδοχή και 
εφαρμογή.

1.8.1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOY W. EDWARD 
DEMING

Ένας από αυτούς, ο Edward Darning, θεωρείται από πολλούς ο πατέρας της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας. Ο W.E. Doming, γεννήθηκε το 1900 στις ΗΠΑ. Σπούδασε φυσικές 
επιστήμες και πήρε το διδακτορικό του στη φυσική από το Πανεπιστήμιο του Yale. 
Επισκέφθηκε την Ιαπωνία στην δεκαετία του 1950, για την οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία 

λόγω της τεράστιας συνεισφοράς της στην δημιουργία του TQM και η συμβολή του ήταν
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τόσο μεγάλη ώστε να θεωρείται μία εξέχουσα φυσιογνωμία (guru) που συνέβαλε 
σημαντικά στην πραγματοποίηση της “Ποιοτικής Επανάστασης”. Το κεντρικό θέμα της 
φιλοσοφίας του ήταν η μείωση της μεταβλητότητας στην παραγωγική διαδικασία με 
ιδιαίτερη έμφαση στη στατιστική επιμέλεια και έλεγχο.
Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς ισχυρισμούς του ήταν ότι μόνο το 6% των 
προβλημάτων ποιότητας είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας των εργατών, ενώ το 
υπόλοιπο 94% οφείλεται σε κακή διοίκηση ή αναποτελεσματικές επιχειρηματικές 
διαδικασίες. Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν φανατικός υποστηρικτής της ομαδικής 
επίλυσης προβλημάτων και ασκούσε έντονη κριτική στους διευθυντές εκείνους που 
διηύθυναν τις εταιρείες τους με βάση το φόβο. Τα δεκατέσσερα σημεία δράσης που 
πρότεινε για τη δημιουργία και διατήρηση της Ολικής Ποιότητας θεωρούνται από 
πολλούς ως η πιο περιεκτική περίληψη των αρχών που πρέπει να τη διέπουν. Ένας 
άλλος ισχυρισμός του ήταν επίσης ότι με κάθε βελτίωση της ποιότητας οι διαδικασίες και 
τα συστήματα λειτουργούν όλο και καλύτερα. Η παραγωγικότητα αυξάνεται ενώ η 
σπατάλη μειώνεται.
Οι πελάτες απολαμβάνουν καλύτερα προϊόντα γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα 

την ικανοποίηση τους και την αύξηση του μεριδίου αγοράς, ισχυρισμός που φαίνεται 
παραστατικά στο πιο κάτω διάγραμμα.

Πηγή: Why TQM falls and what to do about It, Brown, Hitchcock and Willard, p.165
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Σε αυτό το σημείο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι αρχές και η σημασία του SQC ήταν 
γνωστές στους Ιάπωνες πολύ πριν ο Deming επισκεφθεί τη χώρα. Το πρόβλημα όμως 
που αντιμετώπιζαν οι Ιάπωνες ήταν η επεξήγηση πολύπλοκων μαθηματικών εννοιών 
που σχετίζονταν με το SQC στα άτομα του οργανισμού τους, κάτι που καθιστούσε 
αδύνατη την εφαρμογή του. Εκείνο που προσέφερε ο Deming ήταν η απλοποίηση της 
ακαδημαϊκής θεωρίας με τρόπο που μπορούσε να είναι κατανοητή ακόμη και στον 
τελευταίο εργάτη του οργανισμού.

Η Φίλοσοωία του Demina για αποτελεσματική διοίκηση και ποιοτική παραγωγή, 
συνοψίζεται στα παρακάτω βασικά σημεία:
1. Η διοίκηση μίας εταιρείας πρέπει να εστιάζεται σε μακροχρόνια προγράμματα 
βελτίωσης της ποιότητας και όχι στην αύξηση του κέρδους βραχυπρόθεσμα.
2. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ηγεσία, στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των εργαζομένων αντί στον έλεγχο και τους ποσοτικούς στόχους 
παραγωγής οι οποίοι συχνά αποβαίνουν σε βάρος της ποιότητας.
3. Η διασφάλιση της ποιότητας βασίζεται στην αρχική σχεδίαση και τη διαδικασία 
παραγωγής ενός προϊόντος και όχι στον έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας παραγωγής.
4. Η ενθάρρυνση και δραστηριοποίηση ομάδων σε διαφορετικά τμήματα μέσω 
συστηματικής και διαρκούς εκπαίδευσης η οποία εφοδιάζει τους εργαζόμενους με 
τις γνώσεις και τις μεθόδους για να βελτιώσουν την ποιότητα και να αισθανθούν 
υπερήφανοι για την εργασία τους.
5. Η αξιοποίηση των μεθόδων στατιστικού ποιοτικού ελέγχου για τον περιορισμό της 
διακύμανσης (μεταβλητότητας) στα βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας και κατά 
συνέπεια την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη.

1.8.2 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOY JOSEPH JURAN

Ενας δεύτερος ακαδημαϊκός, εξίσου γνωστός για τη συμβολή του στην επίτευξη υψηλής 
ποιότητας στα ιαπωνικά προϊόντα, είναι ο Joseph Juran. Έγινε ευρύτατα γνωστός με 

το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ελέγχου Ποιότητας», που εκδόθηκε το 1951 ενώ έχει γράψει 
γύρω στα 12 βιβλία για την Ποιότητα. Σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό του έργο με 

διαλέξεις και μαθήματα σε όλες τις χώρες σχεδόν του κόσμου. Οπως και ο Deming,
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προσκλήθηκε στην Ιαπωνία στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και για την συμβολή του 

τιμήθηκε από την Ιαπωνική κυβέρνηση.
Όπως και ο Doming, υποστήριξε τη μείωση της μεταβλητότητας στις διαδικασίες ως τον 
πιο ενδεδειγμένο τρόπο για τη βελτίωση της ποιότητας. Κεντρική αρχή της φιλοσοφίας 
του είναι η έμφαση στην καλή διοίκηση και ανάπτυξη της ποιότητας του “ανθρωπίνου 
στοιχείου”. Οι θεωρίες του Juran και η πρακτική εφαρμογή τους έχουν ένα βασικό 
χαρακτηριστικό: μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από τα υπάρχοντα συστήματα 
μάνατζμεντ μίας επιχείρησης, σε αντίθεση με τον Deming, που απαιτεί ριζοσπαστικές 

αλλαγές ιδιαίτερα στην κουλτούρα μίας επιχείρησης.
Μία από τις βασικές διαπιστώσεις του Juran είναι ότι οι εργαζόμενοι μίας επιχείρησης 
μιλάνε διαφορετικές "γλώσσες" σε διαφορετικά επίπεδα ή τμήματα της επιχείρησης, σε 

αντίθεση με τον Deming, που πίστευε ότι η στατιστική πρέπει να είναι η κοινή γλώσσα 
της ποιότητας.
Ο Juran βλέπει την επιδίωξη της ποιότητας σε δύο επίπεδα, πρώτον στην αποστολή 
της επιχείρησης να επιτύχει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και δεύτερον στην αποστολή 

των επί μέρους τμημάτων της να έχουν υψηλής ποιότητας παραγωγή. Έτσι 
συμβουλεύει μία αέναη σειρά δραστηριοτήτων που αρχίζει με έρευνα της αγοράς, 
ανάπτυξη προϊόντων, σχεδιασμό προϊόντων και της παραγωγής τους, προμήθειες 
υλικών, έλεγχο διαδικασιών παραγωγής και τελικού προϊόντος και τελικά feedback από 
τους πελάτες, που οδηγεί σε ένα νέο επίπεδο έρευνας της αγοράς κοκ. Επειδή οι 
διαδικασίες αυτές δεν είναι απομονωμένες μεταξύ τους απαιτείται ολοκληρωμένο 
εταιρικό μάνατζμεντ ποιότητας. Η ηγεσία της επιχείρησης πρέπει να είναι ενεργά 
αναμεμιγμένη. Ο Juran πιστεύει ότι 80% των προβλημάτων ποιότητας οφείλονται στους 
μάνατζερ μίας επιχείρησης, που είναι και οι υπεύθυνοι για την επίλυση τους.

Για την επίλυση ποοβληυάτων ποιότητά ο Juran προτείνει την ξακουστή "Τοιλονία 
Ποιότητα?1:
α) Σχεδιασμός ποιότητας δηλ. η προετοιμασία για την επίτευξη στόχων 
β) Ελεγχος ποιότητας, δηλ. η διαδικασία επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ποιότητας 
κατά την λειτουργία της επιχείρησης
γ) Βελτίωση της ποιότητας, δηλ. επίτευξη συνεχώς υψηλότερων επιδόσεων
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Οι τρεις αυτές λειτουργίες αποτελούν τον κατάλληλο μηχανισμό για την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του πελάτη, η οποία αποτελεί και τον βασικό στρατηγικό στόχο κάθε 
εταιρείας.

Την ίδια περίοδο (δεκαετία του 1950) οι Δυτικές οικονομίες είχαν πάρει διαφορετική 
τροπή. Περισσότερη έμφαση δινόταν στην ποσότητα (μαζική παραγωγή) παρά στην 
ποιότητα. Η κατάσταση άλλαξε την επόμενη δεκαετία, οπότε και το ενδιαφέρον των 
καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα άρχισε να πρωτοεμφανίζεται. Η αντίδραση των 
κατασκευαστών στο ενδιαφέρον αυτό ήταν η εγκαθίδρυση ποιοτικού ελέγχου κατά τη 
διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Η ποιότητα των προϊόντων δεν βελτιώθηκε παρ’ 
όλα αυτά γιατί οι εργάτες έκαναν πολύ μικρή προσωπική βελτίωση αφού οι 
περισσότεροι από αυτούς επέρριπταν την ευθύνη της ποιότητας σε άλλα άτομα στον 
οργανισμό.
Μέχρι τη δεκαετία του ’70 οι Ιάπωνες είχαν καταστεί ειδήμονες στην επίτευξη υψηλών 
επιπέδων ποιότητας στο βιομηχανικό τομέα. Εντούτοις, δεν επαναπαύθηκαν με αυτό 
τους το επίτευγμα και η προσπάθειά τους για βελτίωση σε επίπεδο γνώσεων, μεθόδων 
και τεχνικών ήταν συνεχής. Πρέπει να σημειωθεί πως ήταν οι πρώτοι που μετέβαλαν τα 
εμπορικά τους ενδιαφέροντα από τον ανταγωνισμό στην παραγωγικότητα στον 
ανταγωνισμό για την ποιότητα. Αυτό το γεγονός τους οδήγησε στη δημιουργία αρκετών 
στρατηγικών οι οποίες αποτελούν και τη βάση των σημερινών διεθνών προσπαθειών 
για βελτίωση στη Διοίκηση.
Η φιλοσοφία που διέπει αυτές τις στρατηγικές συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:
1) Οι ανώτεροι διευθυντές πρέπει να αναλαμβάνουν προσωπικά την ευθύνη της 
εφαρμογής της ποιότητας στη Διοίκηση
2) Το προσωπικό από όλες τις βαθμίδες και λειτουργίες του οργανισμού πρέπει να 
παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης για την ποιότητα στη Διοίκηση
3) Η προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας πρέπει να είναι συνεχής και
4) Το εργατικό δυναμικό πρέπει να συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή

Την ίδια περίοδο στη Δύση παρουσιάστηκαν σημαντικές αλλαγές. Εγινε δηλαδή 
αντιληπτό ότι η ποιότητα μπορούσε να αποτελέσει μέσο απόκτησης στρατηγικού 
πλεονεκτήματος από τις επιχειρήσεις. Με αυτή την εξέλιξη αυξημένη έμφαση δινόταν 
στην ευελιξία και συνεχή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και στη προσεκτική
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επιλογή και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ώστε αυτό να αποκτήσει πολλές 
ικανότητες. Οι προσπάθειες που αναλήφθηκαν στόχευαν στον εντοπισμό και ανταμοιβή 
εκείνων των υπαλλήλων που μεγιστοποιούσαν τη συνεισφορά τους στη συνεχή 
βελτίωση των μεθόδων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, τέτοιας ποιότητας που 
θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Παρ’ όλο που η πίστωση για την εξέλιξη από την διασφάλιση της απλής ποιότητας στη 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας καταλογίζεται στην Ιαπωνία, εντούτοις σημαντικό μέρος της 
ανάπτυξης επιτελέστηκε και στις Η.Π.Α. Πρωτοπόροι διευθυντές στη χώρα αυτή 
αντελήφθησαν την αξία που είχε η ποιότητα στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 
Αναγνώρισαν δηλαδή ότι η τεράστια επιτυχία των Ιαπωνικών εταιρειών δεν οφειλόταν 
μόνο στις εθνικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές τους αλλά και στο ότι 
αντικατόπτριζαν και το ενδιαφέρον που επεδείκνυαν στο να πάρει ο καταναλωτής αυτό 
που πραγματικά επιθυμεί.

1.8.3 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOY PHILIP CROSBY

Ενα άλλο χαρισματικό άτομο που συνέβαλε στη δημιουργία του TQM ήταν και ο Philip 
Crosby. Το κεντρικό σημείο της φιλοσοφίας του, παρόμοιο με τις ιδέες που άρχισαν να 
γεννιούνται στην Ιαπωνία, ήταν ότι η ποιότητα πρέπει να κτίζεται και όχι όπως ήταν η 
γενική πρακτική να επιθεωρείται. Αναγνώρισε δηλαδή την τεράστια σπατάλη που 
παρουσιαζόταν κατά τις διαδικασίες της επιθεώρησης και επιδιόρθωσης ελαττωματικών 
προϊόντων και την ανάγκη για μείωση αυτής.
Στο ΒιΒλίο του ‘Quality is free’ αναοέοει γαοακτηοιστικά :
Ή ποιότητα δεν είναι μόνο δωρεάν, δίνει επίσης και ίσες ευκαιρίες προς όλους για τη 
δημιουργία κέρδους... Αν εστιάσουμε την προσοχή μας στη διασφάλιση της ποιότητας 
είναι πολύ πιθανόν να είμαστε σε θέση να αυξήσουμε τα κέρδη μας κατά 5-10% πάνω 
στις πωλήσεις. Είναι σίγουρα αρκετά χρήματα, αν λάβει κανείς υπόψη πως η ποιότητα 
είναι δωρεάν.”

Αυτό που καθιστά την ποιότητα δωρεάν είναι το γεγονός ότι το κόστος πρόληψης είναι 
πάντοτε μικρότερο από το κόστος επιθεώρησης και επιδιόρθωσης. Ο Crosby τονίζει τη 

σημασία της υποκίνησης και του σχεδιασμού και δεν επιμένει στη χρήση του SQC και 
στις πολλές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων των Doming και Juran.
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O Crosby διαφοροποιείται από τους Doming, Juran υποστηρίζοντας ότι η επίτευξη του 
στόχου για εξάλειψη των ελαττωματικών προϊόντων είναι απόλυτα λογικός και εφικτός. 
Επίσηο αναφέρει τα απαραίτητα "Βασικά Στοιγεία Βελτίωσηο" - Basic Elements of 
Improvement, που συνοπτικά πεοιλαυΒάνουν:
1) Δέσμευση: η ηγεσία μίας επιχείρησης πρέπει να παίρνει πολύ στα σοβαρά την 
ποιότητα.
2) Εκπαίδευση: τα "Απόλυτα του Μάνατζμεντ της Ποιότητας" (Absolutes of Quality 
Management), όπως (a) η ποιότητα δεν είναι "αέρας" (β) δεν υπάρχουν "προβλήματα 
ποιότητας" (γ) η ποιότητα δεν έχει κόστος (δ) το μόνο μέτρο ποιότητας είναι το κόστος 
για την διόρθωση λαθών (ε) το μόνο standard απόδοσης είναι τα "Μηδέν Ελαττωματικά" 
πρέπει να κατανοηθούν και να εμπεδωθούν από όλους τους εργαζόμενους.
3) Εκτέλεση: κάθε μάνατζερ πρέπει να έχει ξεκάθαρη αντίληψη της διαδικασίας της 
εκτέλεσης, του πως θα επιδιωχθούν διάφοροι στόχοι.
4) Η Ποιότητα μετριέται από την τιμή της μη-προσαρμογής στις απαιτήσεις του κοινού, 
όχι από τους δείκτες.
Σε αυτό το σηυείο αίίδει να σηυειωθεί ότι παοόλε€ γ/γ 5iaa>oo£c υεταΕύ των τοιών 
(Demina. Juran. Crosbv). εντούτοισ προκύπτουν και κάποια κοινά σηυεία otic θεωοίεσ 
TOUC

α) η επιθεώρηση δεν αποτελεί την απάντηση στη βελτίωση της ποιότητας
β) η ανάμειξη και καθοδήγηση από την ανώτερη διεύθυνση είναι ζωτικής σημασίας για
τη δημιουργία της απαραίτητης κουλτούρας αφοσιωμένης στην ποιότητα και
γ) ένα πρόγραμμα για ποιότητα απαιτεί προσπάθειες από ολόκληρο τον οργανισμό και
μακροπρόθεσμη δέσμευση καθώς επίσης και την απαραίτητη επένδυση για
επιμόρφωση.

Συνεχίζουμε με τη δεκαετία του 1980, στην οποία έλαβε χώρα η αποθέωση του 
ιαπωνικού επιτεύγματος. Η αδιαμφισβήτητη υπεροχή τους, ήταν αποτέλεσμα του 
συνδυασμού της τεχνικής τελειότητας και της σταθερής και ενιαίας ποιότητας των 
προϊόντων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Δυτικές οικονομίες προσπαθώντας 

να αντιδράσουν σε αυτή την κατάσταση, άρχισαν η μία μετά την άλλη να υιοθετούν τη 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μία από τις σημαντικές 

υπηρεσίες που προσέφεραν τα συμβουλευτικά γραφεία της εποχής ήταν η διδασκαλία 
των αρχών της ποιότητας, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει ευρύτερα γνωστή η 
έννοια αυτή στο κοινό.
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Στη δεκαετία του 1990, οι περισσότερο διορατικοί και ανοιχτόμυαλοι (open minded) 
διευθυντές αντιλαμβάνονται πια ότι το TQM δεν αποτελεί πλέον απλώς μία στρατηγική 
αγοράς για ύπαρξη τελειοποιημένων συστημάτων, αλλά και ένα συνδυασμό 
τεχνογνωσίας και αποτελεσματικής χρήσης των ικανοτήτων των υπαλλήλων του 
οργανισμού. Εχει γίνει αντιληπτό ότι το TQM αποτελεί πια τη φιλοσοφία που πρέπει να 
διέπει τους οργανισμούς παγκόσμια, καθιστώντας το έτσι ως ένα από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Ερευνες που έχουν γίνει καταδεικνύουν ότι παρόλο που πολλές επιχειρήσεις, σε όποιο 
σημείο του κόσμου και να βρίσκονται, προσπαθούν να αναπτύξουν ενοποιημένες 
βιομηχανίες που θα παράγουν προϊόντα βελτιωμένης ποιότητας, εντούτοις το επίκεντρο 
προσοχής τους διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική τους περιοχή. Ετσι, ενώ 
επιχειρήσεις στις Η. Π.Α ενδιαφέρονται για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας 
σε λογικές τιμές, οι Ιαπωνικές αναπτύσσουν συστήματα που θα τους επιτρέψουν τη 
συνεχή δημιουργία νέων σχεδίων προϊόντων βάσει των αναγκών και απαιτήσεων των 
καταναλωτών, ενώ οι Ευρωπαίοι εκσυγχρονίζουν τις λειτουργίες τους για να 
εκμεταλλευτούν την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
Προσπαθώντας να προβλέψουμε τις εξελίξεις που θα γίνουν τον επόμενο αιώνα, 
συνειδητοποιούμε ότι το TQM πιθανότατα θα διεισδύσει σε κάθε πτυχή της ζωής μας. 
Γι’ αυτό δεν πρέπει να αποτελεί απλώς μία πρακτική που να εκφράζεται στο χώρο 
εργασίας, αλλά και που να μπορεί να εφαρμοστεί και στις κοινωνίες, προσφέροντας έτσι 
καλύτερη ποιότητα ζωής για τον καθένα μας.

1.9 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (TQM) ΣΤΗ 
ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Στη δεκαετία του 1950, ο Doming εισήγαγε το μοντέλο της διεργασίας του στατιστικού 
ελέγχου, με σκοπό την ανεύρεση βελτιώσεων παρά σφαλμάτων στην διαδικασία 
παραγωγής ενός προϊόντος. Στις θεωρίες και απόψεις του Deming όπως 
συμπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν από τους J. Juran, Ph.Grosby, A. Feigenbaum και 

K. Ishikawa, στηρίχθηκε ένα ολόκληρο σύστημα διοίκησης, η φιλοσοφία της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management).
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί την πιό σημαντική εξέλιξη σε ότι αφορά την 
προσέγγιση προβλημάτων διοίκησης επιχειρήσεων από την εποχή που ο Frederick 
Taylor, to 1896, ανέπτυξε την επιστημονική μέθοδο διοίκησης (scientific management). 
Η εξέλιξη αυτή μπορεί να παρομοιασθεί με μία σιωπηλή επανάσταση που ξεκίνησε στις 
ΗΠΑ αλλά ουσιαστικά αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία στην δεκαετία του 1950. Αποτέλεσμα 
ήταν η εξέλιξη της Ιαπωνίας σε κυρίαρχη παγκόσμια οικονομική δύναμη ενώ η Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας ως ένας νέος τρόπος διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών 
άρχισε να διαδίδεται ευρέως αρχικά στις ΗΠΑ και αργότερα στην Ευρώπη.
Η θεωρία της Ολικής Ποιότητας επικρίθηκε για τη στατική της αντίληψη δεδομένου ότι 
εξαντλείται κυρίως σε διαδικασίες αναφοράς όπως ο στατιστικός έλεγχος και η 
συμμόρφωση με προκαθορισμένα πρότυπα (standards) και στη δεκαετία του 1990 
αντικαταστάθηκε με τη Συνεχή Ανάπτυξη της Ποιότητας, όπου η έμφαση δίνεται στην 
οργανωτική διαδικασία και τη συνεχή βελτίωση.
Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία η οποία επικεντρώνεται στη διαρκή προσπάθεια 
για βελτίωση. Η προσέγγιση αυτή προσιδιάζει καλύτερα στο δυναμικό και διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον των οργανισμών υγείας γι’ αυτό και υιοθετήθηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 1993). Ετσι, η ποιότητα δεν είναι διαδικασία αλλά 
τρόπος ζωής. Όπως και η τελειότητα, κατά τον Αριστοτέλη, *δεν είναι πράξη αλλά 
καθημερινή συνήθεια».

THE HISTORY OF QUALITY

1950’s - Quantity not Quality
1960’s - Consumer awareness - inspection during the production process.
1970’s - Scarcity of resources - Quality assurance to reduce waste.
1980’s - Japanese pre-eminence in Quality through technical excellence.
1990’s - Total Quality Management - technical excellence and effective use of people. 
2000 - Quality of life and Quality in the community

Source: Small Business Total Quality, Neil Huxtable, p.14
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1.10 01 ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΕΛΑΤΗ

Οποιοσδήποτε δέχεται επίδραση από ένα προϊόν ονομάζεται πελάτης [Juran, 
1988].
Οι πελάτες μπορεί να είναι εξωτερικοί ή εσωτερικοί. Στους εξωτερικούς πελάτες 
υπάρχει επίδραση από το προϊόν αλλά δεν είναι βέβαια μέλη του οργανισμού που το 
παρήγαγε. Σε κάθε οργανισμό υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τμήματα ή άτομα 
προμηθεύουν προϊόντα ή υπηρεσίες ο ένας στον άλλο. Οι αποδέκτες αυτών 
ονομάζονται εσωτερικοί πελάτες.
Ολοι οι πελάτες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) έχουν προσδοκίες που θέλουν να 
εκπληρώνονται και υπεύθυνο για την εκπλήρωση είναι τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος. Στους εξωτερικούς πελάτες αυτά τα χαρακτηριστικά προσδιορίζουν την 
ικανοποίησή τους από το προϊόν, ενώ στους εσωτερικούς πελάτες προσδιορίζουν την 
ανταγωνιστικότητα του οργανισμού σε παραγωγικότητα και ποιότητα αλλά και την 
ομαδικότητα και ηθική που επικρατούν ανάμεσα στα τμήματα και τους ανθρώπους του 
οργανισμού.
Η ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη είναι πρωταρχικό καθήκον μέσα στο 
περιβάλλον της ΔΟΠ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά οι προσιτάθειές μας πρέπει να 
αποτελούν προστιθέμενη αξία στους πελάτες.
Οι προμηθευτές εξυπηρετούν του πελάτες μέσω ενεργειών και συνδιαλλαγών με 
προστιθέμενη αξία. Οι ενέργειες αυτές ονομάζονται διαδικασίες. Η δέσμευση για την 
πλήρη ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη σημαίνει δέσμευση για την παροχή 
ενεργειών προστιθέμενης αξίας στις δικές του ενέργειες. Η αξία μπορεί να 
προσδιοριστεί ως το συστατικό εκείνο που βοηθάει τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
πελάτες στην βελτίωση των αποτελεσμάτων των καθηκόντων τους.
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Ο κύκλος ανάπτυξης προϊόντων σε περιβάλλον ΔΟΠ 
[Elshenawwy et al. 1991]
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Στη φάση I, το σημαντικό είναι η άντληση των απαιτήσεων του πελάτη. Η λειτουργία 
αυτή υλοποιείται με μία μεθοδολογία που λέγεται Λειτουργική Ανάπτυξη Ποιότητας 
(Quality Function Deployment-QFD). Είναι μία συγκεκριμένη μεθοδολογία με την οποία 
ο οργανισμός έρχεται σε επαφή με τον πελάτη και καταγράφει τις απαιτήσεις που έχει 
αυτός για το προϊόν. Οι απαιτήσεις μεταφράζονται σε όρους προδιαγραφών του 
προϊόντος, οι προδιαγραφές ενσωματώνονται στο προϊόν από τη φάση του σχεδιασμού 
του έτσι ώστε το προϊόν να σχεδιαστεί για να εκπληρεί τις προδιαγραφές που έχουν 
προκαθοριστεί.
Στη φάση II, ο σχεδιασμός πειραμάτων του Taguchi χρησιμοποιείται για να 
σχεδιαστούν προϊόντα και διαδικασίες με σκοπό να μειωθεί το κενό μεταξύ 
τωναπαιτήσεων του πελάτη και της ικανότητας παραγωγής (manufacturability) 
τουπροϊόντος. Στο στάδιο της πλήρους μηχανικής ανάπτυξης διενεργείται 
βελτιστοποίηση της διαδικασίας και των υλικών κατασκευής. Το στάδιο αυτό 
είναισημαντικό διότι σε συνδυασμό με το στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας (initial 
operation) βγαίνουν σημαντικά συμπεράσματα για αλλαγές ή όχι στο σχεδίασμά του 
προϊόντος. Η φάση II δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στο πελάτη και τον κατασκευαστή να 
επιλύσει θέματα που δεν έχουν απαντηθεί στη φάση I.
Στη φάση III, παίρνουν μέρος μεθοδολογίες ελέγχου και βελτίωσης διαδικασιών. 
Τέτοιες μεθοδολογίες είναι ο Στατιστικός Έλεγχος διαδικασιών (ΣΕΔ) και η όλα στην 
ώρα τους παράδοση (Just in Time). Ο ΣΕΔ είναι μία μεθοδολογία πρόληψης των 
ελαττωμάτων της διαδικασίας παραγωγής η οποία προειδοποιεί νωρίς για τις 
στατιστικές αποκλίσεις της διαδικασίας και έχει σκοπό την αύξηση της 
παραγωγικότητας. Η όλα στην ώρα τους (Just in Time) μεθοδολογία έχει σκοπό τη 
μείωση των χρόνων παραγωγής (cycle time, lead time) και των επιπέδων των 
αποθεμάτων. Ο στόχος της μεθοδολογίας είναι η μείωση των υπερβολικών 
αποθεμάτων, υπερβολικών όγκων παραγωγής, κόστη υπερωριών και της φτωχής 
απόδοσης των πωλήσεων (vendor).
Η φάση IV, ασχολείται με την παράδοση του προϊόντος στο πελάτη. Ο σκοπός εδώ 
είναι η έγκαιρη παράδοση του προϊόντος κατασκευασμένο με τη ποιότητα την οποία 
θέλει ο πελάτης. Επίσης η αξιοπιστία του προϊόντος κατά τη χρήση του (σημαντικό διότι 

εμπλουτίζεται η ανάδραση από το πελάτη προς τον οργανισμό) και η υπευθυνότητα του 
κατασκευαστή για τη συντήρηση και επιδιόρθωση του είναι αντικείμενα της φάσης IV.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Οι ορισμοί σχετικά με το τι σημαίνει ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας έχουν δοθεί στο 
πρώτο κεφάλαιο. Οσον αφορά την έννοια της παραγωγικότητας ή παραγωγικής 
δυναμικότητας είναι ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής μίας συγκεκριμένης παραγωγικής 
διαδικασίας.
Είναι εύκολα κατανοητό ότι μία σύγχρονη επιχείρηση αναζητά τον άριστο συνδυασμό 
της ποιοτικής απόδοσης και της παραγωγικότητας για να μπορέσει να κατακτήσει την 
πλέον ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Κανένα είδος παραγωγικής μονάδας δεν μπορεί 
να είναι κερδοφόρο όσο μεγάλη παραγωγικότητα και αν έχει αν δεν παράγει ποιοτικά 
προϊόντα που να μπορούν να πωληθούν εύκολα και φυσικά σε ανταγωνιστικές τιμές.
Ο εκάστοτε πελάτης δεν ενδιαφέρεται ποτέ για τους δείκτες παραγωγικότητας αλλά 
μόνο για τα χαρακτηριστικά ποιότητας των προϊόντων τα οποία άλλωστε καθορίζει 

έμμεσα με τις απαιτήσεις που εκφράζει στις αντίστοιχες έρευνες αγοράς που 
εκπονούνται από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Ο σχεδιασμός της παραγωγικότητας πρέπει να συνδέεται άμεσα με τον πελάτη. Σήμερα 
δεν δίνεται πια έμφαση μόνο στην εφαρμογή τεχνικών βελτίωσης της αποδοτικότητας 
των εργοστασίων όπως συνέβαινε πριν 50 χρόνια. Μαζί με το σχεδιασμό της 
παραγωγικότητας γίνεται παράλληλα και ο σχεδιασμός του συστήματος ποιότητας με 
χρήση συστημάτων που προσπαθούν να εντάξουν τις σύγχρονες αντιλήψεις περί 
ποιοτικού ελέγχου στις απαιτήσεις των προηγμένων παραγωγικών συστημάτων. Από 
αυτό γίνεται κατανοητό ότι η ποιότητα και η παραγωγικότητα έχουν πάψει πια να 
αντιμετωπίζονται σαν παράγοντες με αντικρουόμενους ανταγωνιστικούς στόχους που η 
επίτευξη του ενός αποκλείει αυτήν του άλλου και αντίστροφα. Τα σχετικά προγράμματα 
και συστήματα που εφαρμόζονται (σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και σήμερα, 

δοκιμαστικά σε πιλοτικές εφαρμογές) προτείνουν ριζικές αλλαγές στο μάρκετινγκ, στο 

σύστημα διοίκησης και σχεδιασμού και στις παραδοσιακές αντιλήψεις της τεχνολογίας 
και της μηχανολογίας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ



36

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι ακόμη από τα πρώτα στάδια βελτίωσης της ποιοτικής 
στάθμης λειτουργίας του οργανισμού επέρχεται άμεση αύξηση της παραγωγικότητας, 
αφού:
• μειώνονται οι επανακατεργασίες και οι επικαλύψεις καθηκόντων

• βελτιώνεται η επικοινωνία και κατά συνέπεια μειώνεται ο χρόνος συνεννόησης και 
γίνεται σωστή συνεννόηση με την πρώτη φορά
• αποσαφηνίζονται οι ανάγκες των εσωτερικών πελατών και έτσι καθένας γνωρίζει 

ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να μην χρειαστεί ο συνάδελφός του της επόμενης φάσης, 
να προβεί σε περιττές ενέργειες

• υπάρχει γρηγορότερη ανταπόκριση στα παράπονα και τις απαιτήσεις των 
εξωτερικών πελατών

• μειώνονται οι νεκροί χρόνοι των μηχανημάτων λόγω βλαβών ή καθυστερήσεων της 
παραγωγής και

• ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι του προϊόντος και της παραγωγής

Οσο περισσότερο προχωρά το πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας τόσο θα αυξάνεται 
η παραγωγικότητα χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό 
ή σε εξοπλισμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι καθαρό κέρδος. Βέβαια η 
επιχείρηση σε κάθε νέα επένδυση που θα αφορά βελτίωση της παραγωγικότητας θα 
πρέπει, από εδώ και πέρα, να εξετάζει στο σχεδίασμά της κατά πόσο υπάρχει 
συμβατότητα με το ήδη εγκατεστημένο ποιοτικό σύστημα και κατόπιν να προχωρά στις 
περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες. Ακολουθώντας αυτού του είδους την πολιτική θα 
αποκτήσει τη δυνατότητα να πουλά σε ανταγωνιστικές τιμές και ποιότητα ολόκληρο τον 
όγκο παραγωγής της.
θα έχει επιτύχει τότε αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν “άρκπο συνδυασμό 
ποιότητας και παραγωγικότητας” ή “Ολική Παραγωγικότητα" (Foigonbaum).
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2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ (CORE VALUES) ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συνηθίζεται να λέγεται ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός από ελάχιστες και 
ιδιαίτερες περιπτώσεις, έχει ως σκοπό το κέρδος. Η διατύπωση αυτή μάλιστα φτάνει τα 
όρια του ακλόνητου κοινωνικού αξιώματος, αφού δε φαίνεται να έχει δικαιωθεί ιστορικά 
καμιά φιλοσοφική ή πολιτική άποψη ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο άλλο κίνητρο 
στη θέση του κέρδους. Η πραγματοποίηση κέρδους είναι πραγματικά απαραίτητος όρος 
ύπαρξης μίας επιχείρησης.
Είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει μόνιμη και κοινωνικά ωφέλιμη 
επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία δεν πραγματοποιεί κέρδη. Ο πραγματικός 
σκοπός μίας επιχείρησης θεμελιώνεται πάνω σε βαθύτερες διαχρονικές αξίες (core 
values), που εξασφαλίζουν συνοχή στους ανθρώπινους πόρους της και προσφέρουν σε 
όλους μία ευκαιρία πραγμάτωσης των φιλοδοξιών τους και μία αίσθησης δημιουργίας. Η 
αίσθηση αυτή της δημιουργίας και της πληρότητας (fullfilment) είναι ένας ασφαλής 
τρόπος ενεργοποίησης των εργαζομένων, αποτελεσματικότερος ίσως ακόμα και από το 
οικονομικό κίνητρο.
Η ιαπωνική Sony τη δεκαετία του '50 θέτει ως αξίες της τα εξής: «Να αναδεικνύουμε 
τη δύναμη της Ιαπωνίας και να προβάλλουμε την Ιαπωνική κουλτούρα σε όλο τον 
κόσμο», «να διαδραματίζουμε πάντα ένα πρωτοπόρο ρόλο, ποτέ να μην ακολουθούμε 
άλλους, να πραγματοποιούμε το ακατόρθωτο», «σε 50 χρόνια (περίπου δηλαδή σήμερα) 
το σήμα Made in Japan να είναι συνώνυμο της ποιότητας και όχι της φτήνιας». 
Αντίστοιχα ισχύουν για άλλες εταιρείες. Η Walt Disney ορίζει ως κεντρική της αξία «να 
κάνουμε τους ανθρώπους χαρούμενους», η Merck «να βελτιώνουμε την ανθρώπινη 
ζωή», η Wal-Mart «να δώσουμε στον απλό άνθρωπο την ευκαιρία να αγοράζει τα ίδια 
πράγματα με τους πλούσιους» κ.λ.π
Πολύ εύστοχα ο Peter Drucker τονίζει ότι οι πραγματικά ικανοί άνθρωποι είναι 
εθελοντές σε αυτά που κάνουν, αφού έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά πράγματα 
στη ζωή τους. Μία κυνική και στενόμυαλη αντίληψη, που εκφυλίζει το νόημα της 

επαγγελματικής ζωής σε μία λογιστική κερδοφορία της επιχείρησης, είναι βέβαιο ότι θα 

απομακρύνει τελικά κάθε σοβαρό και ικανό άτομο και θα κρατήσει στην επιχείρηση 
μόνο μετριότητες.
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2.3 ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(THE ENTERPRISE RESOURCE MODEL)

Κάθε επιχείρηση περιλαμβάνει πολλές εσωτερικές λειτουργίες και πιθανόν οργανωτικά 
τμήματα. Για τη λειτουργία όμως μίας επιχείρησης υπάρχουν δύο δραστηριότητες 
καταλυτικής σημασίας:
"Μία εξωστρεφής (market oriented), που εκδηλώνεται με την εξασφάλιση πελατών 
και ενδιαφέροντος για τα προϊόντα - υπηρεσίες της επιχείρησης και 
"Μία εσωστρεφής (production oriented), που εκφράζεται με την εξασφάλιση της 
δυνατότητας της ίδιας να προσφέρει το προϊόν ή την υπηρεσία σε αυτούς που έχουν 
εντοπιστεί ως πελάτες. Το επόμενο σχήμα παριστά ακριβώς τις δύο αυτές 
προϋποθέσεις στη λογική τους διαπλοκή.

Στο παραπάνω σχήμα εικονίζονται οι δύο βασικές προϋποθέσεις της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, δηλαδή η δυνατότητα να εντοπίζει ανάγκες σε μία συγκεκριμένη αγορά 
(lOarketing) και να παράγει τα προϊόντα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές 
(παραγωγή).
Παοιστάνονται δύο ακόυη βασικές διαδικασίεσ. που κλείνουν το παραπάνω κύκλωυα:
"Η αντιστοίχηση των αναγκών σε προϊόντα (σχεδίαση προϊόντος) και 

"Η αντιστοίχηση των προϊόντων σε συγκεκριμένους αναγκαίους πόρους 
παραγωγής (μηχανές και ανθρώπινο δυναμικό).
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Οι πόροι μίας επιχείρησης είναι:
S 'Το ανθρώπινο δυναμικό"
ν' "Ο εξοπλισμός" που διαθέτει (κτίρια, παραγωγικά συστήματα κλπ) 
ν' "Η τεχνολογία" που διαθέτει
ν' "Η κατοχή γνώσης και η πρόσβαση σε πληροφορίες" ζωτικές για τις 

δραστηριότητές της 
ν' 'Τα προϊόντα" που παράγει

Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης μετατίθεται και το κέντρο βάρους προς 
διαφορετικό πόρο. Μία εταιρεία υπηρεσιών αναμένεται να έχει ως σημαντικότερο πόρο 
το ανθρώπινο δυναμικό της, μία συμβατική βιομηχανική εταιρεία πιθανότατα τον 
εξοπλισμό της, ενώ μία βιομηχανία παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας την 
τεχνογνωσία της. Τα προϊόντα είναι φυσικά πρώτιστης σημασίας για κάθε τύπο 
επιχείρησης.

2.4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ (PRODUCTS)

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια του προϊόντος, παραθέτουμε τον ορισμό που 
έχει δώσει γι' αυτό ένας από τους πλέον ειδικούς του marketing, ο Philip Kotler. 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Kotler, προϊόν είναι οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί σε μία 
αγορά για να λάβει προσοχή, να αποκτηθεί και να καταναλωθεί. Στην έννοια του 
προϊόντος μπορούμε να συμπεριλάβουμε φυσικά αντικείμενα, υπηρεσίες, ιδέες, 
πρόσωπα, ή ακόμα και οργανισμούς ή μία περιοχή. Έχοντας αυτό τον ορισμό κατά νου, 
μπορούμε να προχωρήσουμε σε κατηγοριοποιήσεις του προϊόντος που οδηγούν σε 
διαχωρισμούς, ανάλογα με το εάν είναι ένα βιομηχανικό προϊόν, εάν απευθύνεται στο 
ευρύ καταναλωτικό κοινό, εάν είναι υλικό ή άϋλο (π.χ. υπηρεσία), εάν είναι αγαθό 
πολυτελείας ή πρώτης ανάγκης (εφ’ όσον μιλάμε για καταναλωτικά αγαθά) κ.λ.π. 
Επίσης, θα πρέπει να ορίσουμε εάν είναι ένα αγαθό πολύπλοκο στη χρήση ή τη 
λειτουργία του και αν απαιτεί κάποιες τεχνικές γνώσεις ή αν πρόκειται για ένα απλό 
καταναλωτικό αγαθό (π.χ αναψυκτικό).
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Διαφορετικές αντιλήψεις για την 
έννοια του προϊόντος

Πηγή'. Σημειώσεις Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς, 

Δρ. Ευάγγελος Γρηγορούδης, Πολυτεχνείο Κρήτης-Χανιά 2001

Οπως οι άνθρωποι και οι μηχανές έτσι και τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από τον κύκλο 
ζωής τους (product life cycle). Διαμορφώνονται από ανάγκες της αγοράς, διεισδύουν σε 
αυτή, καθιερώνονται και ωριμάζουν, ενώ σε κάποια φάση αρχίζουν να χάνουν έδαφος 
και είτε οδηγούνται τελείως εκτός αγοράς είτε υφίστανται σημαντικές τροποποιήσεις 
μετεξελισσόμενα σε ένα νέο προϊόν, για να διατηρήσουν ή και να διευρύνουν τη θέση 
τους στην αγορά.
Ο κύκλος αυτός της ζωής των προϊόντων κατευθύνεται τόσο από τεχνικές εξελίξεις όσο 
και από ψυχολογικούς λόγους. Θα μπορούσε μάλιστα κανείς να πει ότι τα νέα προϊόντα 
που κατακλύζουν καθημερινά την αγορά σπάνια αντιπροσωπεύουν κάποια τεχνολογική 
καινοτομία. Πολύ συχνά η είσοδός τους στην αγορά απλά βελτιώνει την εξωτερική τους 
εικόνα (image) προσαρμόζοντάς τη στα εκάστοτε μοντέλα ζωής και τις αντίστοιχες αξίες 
και πρότυπα. Ερχεται ως απάντηση στα συμπτώματα ψυχολογικής κόπωσης, που 
αρχίζουν να διαμορφώνονται στην αγορά και στην αναζήτηση του «διαφορετικού». Στην 
ακραία εκδοχή η αναζήτηση αυτή είναι τόσο ασαφής που τα προϊόντα τη διαμορφώνουν 
μάλλον παρά προσαρμόζονται σε αυτή (π.χ μόδα).
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Ανεξάρτητα από την τεννολονική ή ωυνολονική ποοέλευσή roue ο kljkAoc <Γωά<τ των 
προϊόντων ναοακτηοίδεται από τέσσερα διαωοοετικέσ ωάσε/e

• Η ανάπτυξη του προϊόντος (product development)

• η ανάπτυξη της αγοράς (market development)

• η διείσδυση στην αγορά (market penetration) και η καθιέρωση και

• ωρίμανση του προϊόντος (product maturity)

Η διάρκεια των φάσεων αυτών κάθε μίας ξεχωριστά και ως κύκλος ζωής του προϊόντος 
συνολικά είναι κάτι που μπορεί να ποικίλλει σημαντικά. Υπάρχουν προϊόντα που η 
αντοχή τους μέσα στην αγορά διαρκεί πολλές δεκαετίες (π.χ αρκετά βιομηχανικά 
προϊόντα), ενώ σε άλλα η αντίστοιχη χρονική κλίμακα είναι μερικά χρόνια 
(π.χ αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ). Προϊόντα μόδας στην υψηλή ραπτική 
μπορεί να έχουν κύκλο ζωής της τάξης του ενός χρόνου, αν και μπορεί ένα τέτοιο 
προϊόν να επανεμφανιστεί στην αγορά πολλά χρόνια μετά την έξοδό του από αυτή.

2.5 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο κύκλος ζωής προϊόντων (product life cycle) είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και 
χρήσιμα εργαλεία στη στρατηγική μάρκετινγκ της σύγχρονης επιχείρησης. Κάθε προϊόν 
περνάει στη διάρκεια της ζωής του από διάφορα στάδια με ξεχωριστά χαρακτηριστικά 
το καθένα. Τα βλέπουμε περιληπτικά παρακάτω με βάση τον όγκο πωλήσεων στα 
στάδια αυτά:
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Κύκλος ζωής προϊόντος

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Είναι το στάδιο στο οποίο η επιχείρηση λανσάρει το προϊόν με 
συγκεκριμένες επιλογές τιμής, προβολής και διάθεσης, που μπορούν όμως να 
αλλάξουν στο μέλλον καθώς αρχίζει να παρατηρεί τις αντιδράσεις πελατών και 
καταναλωτών.
Τα βασικά ζητούμενα στη φάση αυτή είναι:

1. Η σχεδίαση του προϊόντος
2. Η παραγωγή σε πρωτότυπη κλίμακα
3. Η «τεχνική» αρτιότητα και η εξασφάλιση βασικών ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων
4. Η έναρξη της μελέτης της ανταπόκρισης της αγοράς

Ο ρόλος του πίθΓΚβϊίης είναι θεμελιώδης στο σημείο αυτό καθ’ όσον γνωρίζει την αγορά 
σε βάθος. Στο στάδιο αυτό συνήθως δεν υπάρχουν κέρδη γιατί απαιτούνται σημαντικά 
έξοδα για την εκτέλεση στρατηγικών εισόδου στην αγορά. (Η ανάπτυξη δηλαδή ενός 
νέου προϊόντος απαιτεί μεταφορά πόρων από τα κέρδη που προέρχονται από τα ώριμα 
προϊόντα. Εντούτοις η δραστηριότητα αυτή σε μία εταιρεία είναι απολύτως αναγκαία 
προϋπόθεση, για να μπορεί η εταιρεία να παρακολουθεί τις ανάγκες της αγοράς και να 
παραμένει ανταγωνιστική).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ



43

Για τις επιχειρήσεις που λανσάρουν καινοτομικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
ενημερώνουν το χρήστη για τα πλεονεκτήματα της καινούργιας κατηγορίας προϊόντων 
παρά για τη συγκεκριμένη μάρκα τους. Σκοπός είναι η αύξηση της ζήτησης της νέας 
κατηγορίας προϊόντων. Στο στάδιο αυτό παρατηρούνται και οι περισσότερες αποτυχίες 
προϊόντων.
ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Τα προϊόντα που επιβιώνουν του σταδίου εισαγωγής αρχίζουν 
να έχουν πλέον επιταχυνόμενους ρυθμούς πωλήσεων και κερδών. Το επιτυχημένο 
προϊόν προσελκύει μιμητές και ένα μέτρο της επιτυχίας είναι ο αριθμός των νέων 
ανταγωνιστών. Η παρουσία νέων ανταγωνιστών είναι ενδεικτική της έναρξης του 
σταδίου αυτού. Στο στάδιο αυτό αρχίζει πλέον κάποιος ανταγωνισμός τιμών ενώ η κάθε 
επιχείρηση προσπαθεί να διαφοροποιήσει όσο γίνεται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 
της. Η επιχείρηση αρχίζει να διαφημίζει πλέον το δικό της προϊόν της ειδικά και να χτίζει 
το brand της προσπαθώντας να αυξήσει τη ζήτηση του δικού της προϊόντος.
Το δεύτερο αυτό στάδιο είναι ιδιαίτερα συχνό σε βιομηχανικά (και όχι άμεσα 
καταναλωτικά προϊόντα), τα οποία πρέπει να υποστούν περαιτέρω βιομηχανική 
επεξεργασία, για να φθάσουν στη μορφή του τελικού προϊόντος που θα βγει στην 
αγορά. Σε μία τέτοια «αλυσίδα» ο πρωτογενής παραγωγός αντιμετωπίζει το 
δευτερογενή ως πελάτη, τον οποίο θα πρέπει να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει 
ενδεχόμενα και να συνδράμει τεχνικά, ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για να 
φθάσει το συγκεκριμένο προϊόν και να διεισδύσει στην αγορά στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό.
Ας σημειωθεί ότι στο στάδιο αυτό οι πωλήσεις των κατασκευαστριών επιχειρήσεων 
προς τους μεσάζοντες (διανομείς, χονδρική, λιανική πώληση) είναι μεγαλύτερη από ότι 
οι πωλήσεις στον τελικό χρήστη καθώς οι μεσάζοντες προσπαθούν να έχουν μεγάλα 
αποθέματα του επιτυχημένου προϊόντος.
ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ: Στο στάδιο αυτό το προϊόν είναι πλέον καθιερωμένο στην 
αγορά. Η αγορά έχει πλέον εκδηλώσει την προτίμησή της και η προτίμηση αυτή θέτει 
ως πρώτη προτεραιότητα την αύξηση της παραγωγής στα αντίστοιχα προϊόντα στο 
επίπεδο που υπάρχει η (καταγραμμένη πλέον) ζήτηση, καθώς και τη μείωση ή 
απόσυρση αυτών που αντίστοιχα ζητούνται λιγότερο ή και καθόλου. Τα προϊόντα 
παύουν να είναι «εντελώς καινούργια» και να δημιουργούν επιφυλάξεις ή ενθουσιασμό. 

Ως συνέπεια αυτού η τιμή τους οδηγείται στα επίπεδα που καθορίζει ο ανταγωνισμός. 

Οι πωλήσεις αυξάνονται με μειούμενο ρυθμό καθώς ο αριθμός νέων χρηστών αρχίζει
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να μειώνεται. Τα κέρδη αρχίζουν να μειώνονται. Στο στάδιο αυτό η στρατηγική 
μάρκετινγκ της επιχείρησης εστιάζεται στη διατήρηση των πιστών χρηστών του 
προϊόντος και η προβολή εστιάζεται στη συντήρηση του brand. Διάφορες αλλαγές στα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατές στη φάση αυτή και συχνά μπορεί να είναι 
δευτερεύουσας σημασίας ή και απλώς διακοσμητικές για να δημιουργούν την εντύπωση 
ανανέωσης. Στη φάση αυτή οι κατασκευάστριες επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να 
επαφίενται στους μεσάζοντες για αύξηση των πωλήσεων και πρέπει να δημιουργούν 
ζήτηση από τους χρήστες οι ίδιες. Οι μεσάζοντες συνήθως διαχειρίζονται πολλά 
προϊόντα και έτσι δεν έχουν λόγο να δείξουν προτίμηση σε κάποιο συγκεκριμένο. Έτσι 
οι κατασκευάστριες επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν τους μεσάζοντες με 
διάφορες εκπτώσεις και προνομιακή μεταχείριση. Οι πόλεμοι τιμών είναι πολύ 
συνηθισμένοι στο στάδιο αυτό και έχουν ως σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου 
αγοράς εις βάρος ανταγωνιστών και τις συνακόλουθες οικονομίες κλίμακας στην 
παραγωγή και διάθεση.
ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΚΜΗΣ: Στο στάδιο αυτό για διάφορους λόγους οι πωλήσεις μπορεί να 
αρχίσουν να μειώνονται οπότε και επιβάλλουν την έξοδο των ασθενέστερων 
ανταγωνιστών από τον κλάδο, καθώς η κερδοφορία μπορεί να είναι πλέον αμφίβολη. 
Συνήθως οι επιχειρήσεις που επιβιώνουν έχουν ήδη προβλέψει την εξέλιξη αυτή και 
έχουν προσπαθήσει με την κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ να έχουν τα μερίδια 
αγοράς που επιτρέπουν κερδοφορία.

2.6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων (ΝΠ) είναι σημαντικό κομμάτι της επιχειρησιακής 
στρατηγικής και καθορίζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την πορεία της εταιρίας. Για το 
λόγο αυτό οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να συστηματοποιήσουν τις 
διαδικασίες ανάπτυξης για να μπορέσουν να χειριστούν επιτυχώς όλες τις μεταβλητές 
που περιλαμβάνονται.
Η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος (New product development - NPD) από μία 

εταιρεία ή επιχείρηση ξεκινάει όταν εμφανίζεται η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου 
προϊόντος είτε λόγω της εμφάνισης μίας καινούργιας τεχνολογίας, είτε λόγω της 
εμφάνισης ενός ανταγωνιστικού προϊόντος είτε λόγω μίας αλλαγής του υπάρχοντος 
νομοθετικού καθεστώτος και ολοκληρώνεται με την τελική εισαγωγή του προϊόντος στην 
αγορά.
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Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων μπορεί να κάνει μία εταιρεία ή επιχείρηση είτε ανήκει σε 
μία γρήγορα εναλλασσόμενη αγορά (Rapidly changing market) είτε όχι. Γρήγορα 
εναλλασσόμενη αγορά είναι αυτή στην οποία οι αλματώδεις αλλαγές στην τεχνολογία 
συνιστούν γρήγορες αλλαγές στην δομή της αγοράς, στις συνήθειες των καταναλωτών 
και στην συμπεριφορά των τελευταίων.
Τα νέα προϊόντα μπορεί να είναι προϊόντα τα οποία βασίζονται σε άλλα και λειτουργούν 
ως πρόσθετα ή βελτιώσεις των προηγουμένων (Products that complement existing 
offerings), ή μπορούν να είναι τελείως καινούργια προϊόντα τα οποία βασίζονται σε μία 
νέα τεχνολογία και δεν χρειάζονται την υποστήριξη άλλων (Stand alone products).

Έρευνα και ανάπτυξη

Ανάγκις 
π ι Αστών

Στρατηγική
Προϊόντος

ΒϊΑτιστοποΙηση 
ή απόσυρση 
προϊόντος

Γέννηση
ιδεών

Επιλογή
ιδέας

Σχεδιασμός και 
ανασχεδιασμός

Προετοιμασία
Παραγωγής

Ωρίμανση προϊόντος Ο Αποτελέσμα

Η απόφαση της ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος από μία επιχείρηση ή μία εταιρεία 
αποτελεί ίσως μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα ληφθεί στην ιστορία της 
επιχείρησης ή της εταιρείας αυτής. Σημαντικότερη, διότι η ανάπτυξη ενός νέου 
προϊόντος συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της επιχείρησης ή της 
εταιρείας. Για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος από μία εταιρεία απαιτείται η 
ανάπτυξη και η καλή διαχείριση τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) μέσα στη 
συγκεκριμένη εταιρεία. Η διεύθυνση, η διαχείριση και η βελτίωση τέτοιων τμημάτων 
αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο έργο δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις της 
αγοράς αλλάζουν συνεχώς και η εξέλιξη μπορεί να είναι απρόβλεπτη.
Η ανάπτυξη ΝΠ είναι μία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, να διαμορφώσει η ίδια τις 

συνθήκες της αγοράς. Παράδειγμα μίας τέτοιας προσπάθειας αποτέλεσε η διαμάχη της 
Philips με τη Sony στις αρχές της δεκαετίας του '80 για την επικράτηση του συστήματος 
VHS ή του συστήματος BETA. Και οι δύο τεχνολογίες αποτελούσαν καινοτομίες για την
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εποχή τους αλλά πρόσφεραν το ίδιο προϊόν - διασκέδαση στο video. To marketing που 
εφάρμοσε η Philips για το VHS ήταν πολύ πιο επιθετικό και επιτυχημένο, με 
αποτέλεσμα να επικρατήσει παρ' όλο που μερικοί ακόμα και σήμερα ισχυρίζονται ότι το 
αντίπαλο σύστημα ήταν καλύτερο. Παρ' όλο που υπάρχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη 
ΝΠ, συχνά είναι δύσκολο για μία επιχείρηση να τις εκμεταλλευτεί ή να τις αναγνωρίσει. 
Ακαδημαϊκοί που έχουν ερευνήσει το πρόβλημα αυτό έχουν υποδείξει ως μία λύση στο 
πρόβλημα αυτό την ανάγκη για ξεκάθαρο εταιρικό όραμα (clear corporate vision). 
Τέτοιο όραμα μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να ισορροπήσει και να κινηθεί θετικά 
στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά. Το πρόβλημα όμως δεν λύνεται με την ύπαρξη 
μόνο ενός γενικότερου στόχου από πλευράς της εταιρίας. Απαιτούνται πολύ πιο 
πρακτικά μέτρα. Τα αναγκαία πρακτικά μέτρα έδωσαν τα διάφορα μοντέλα που 
αναπτύχθηκαν κυρίως στην Αμερική και πολύ λιγότερο στην Ευρώπη. Οι προσπάθειες 
για την ανάπτυξή τους υπήρξαν εντατικές από τα τέλη της δεκαετίας του '60, αλλά 
παρατηρείται ακόμα και σήμερα δυστοκία στη σωστή εφαρμογή τους και κυρίως στην 
αποτελεσματική χρήση τους. Οι προσπάθειες όμως συνεχίζονται γιατί εξακολουθούν να 

είναι πολύτιμα εργαλεία, ακόμα και αν έχουν κάποιες ατέλειες. Η χρησιμοποίηση 
μοντέλων, βοηθάει ουσιαστικά στη συστηματοποίηση, μεθοδικότητα και το σχεδίασμά 
που πρέπει να χαρακτηρίζει όλη τη διαδικασία.
Αλλωστε η διαδικασία ανάπτυξης ΝΠ είναι ένα σύστημα το οποίο νοειάδεται τα 
σωστά εοναλεία διαγείοισnc via να έγει τα σωστά αποτελέσυατα.
Η έρευνα και η ανάπτυξη μοντέλων, που αναπτύχθηκε πρώτα τη δεκαετία του 70 

(system gate models, concept testing, simulation test market κ.ά), είναι ακόμα κυρίαρχα 
στις μέρες μας.
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Μείωση χρόνου 
εισαγωγής 

του προϊόντος

Μεγιστοποίηση 
της ποιότητας 
του προϊόντος

Στόχοι
ανάπτυξης

νέου
προϊόντος

Μεγιστοποίηση
παραγωγικής

ικανότητας

Μεγιστοποίηση 
ανταπόκρισης 
στις ανάγκες 
του πελάτη

Στόχοι ανάπτυξης νέων προϊόντων

2.7 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)

Η λέξη καινοτομία αποτελείται από δύο συνθετικά (καινό=νέο και τομή) που 
υποδηλώνουν την έλευση του νέου, την ανανέωση του δυναμικού.
Καινοτομία = αλλαγή/ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Χαρακτηρίζει τη μετατροπή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες και με την έννοια αυτή, ο όρος υποδηλώνει μία διαδικασία. Από την άλλη 
πλευρά, όταν με τη λέξη καινοτομία υποδηλώνεται ένα νέο προϊόν, τότε η έμφαση 
δίνεται στο αποτέλεσμα της διαδικασίας. Αυτή η διπλή έννοια της καινοτομίας αποτελεί 

πηγή προβλημάτων, συνηθέστερο εκ των οποίων είναι η σύγχυση ανάμεσα στους 
παράγοντες που ωθούν την καινοτομία, όπως είναι η έρευνα και ανάπτυξη (R&D), η 
αγορά τεχνολογίας, η διεθνής τεχνολογική συνεργασία, η χρηματοδότηση, και στο 
αποτέλεσμά τους, δηλαδή στο νέο προϊόν, τη νέα μέθοδο, και τη νέα υπηρεσία.
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Βασικόο παοάνονταο επιτυνίασ όσον αωοοά την καινοτουία αποτελεί η ταχύτητα 
avdmuinc νέων προϊόντων. Τα νέα προϊόντα που έχουν κατοχυρώσει πατέντα και οι 
χρόνοι ανάπτυξής τους είναι μικροί, έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν πρώτοι σε 
σχέση με τους μιμητές τους.
Η καινοτομία, εκτός από την επίδραση που έχει στην ανταγωνιστική θέση, στην 
ποιότητα, στο image και στο μερίδιο αγοράς, σχετίζεται και με την αύξηση της συνολικής 
αξίας στην αγορά και με την αύξηση της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση. Τα 
πλεονεκτήματα που παρέχει η ποιότητα, καθώς και η προώθηση της ανάπτυξης της 
επιχείρησης, είναι παράγοντες που βελτιώνουν τα κέρδη. Η επίδραση της ποιότητας 
στην κερδοφορία αυξάνεται στους ίδιους ρυθμούς με το μερίδιο αγοράς, καθώς το 
κόστος βελτίωσης της σχετικής ποιότητας είναι ανεξάρτητο από κλίμακες και οικονομίες 
κλίμακας.

Η «καλύτερη αξία» προκύπτει από την υψηλότερη ποιότητα και 
τις χαμηλότερες τιμές

Ο πληρέστερος ορισμός για τον όρο της καινοτομίας δίνεται από τον Chris 
Freeman:

Ή βιομηχανική καινοτομία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τεχνικού σχεδιασμού, 
παραγωγής, διοίκησης και εμπορίας που σχετίζονται με την εισαγωγή ενός νέου (ή 
βελτιωμένου) προϊόντος ή με την πρώτη εμπορική εφαρμογή μίας νέας (ή βελτιωμένης) 
διαδικασίας ή εξοπλισμού".

(C. Freeman, 1982, The Economics of Industrial Innovation, 2nd edition, Pinter)
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Εξωτερικές επιδράσεις: 
ανταγωνισμός

Οργάνωση και επιχειρηματική στρατηγική

\ Οργάνωση επιχειρΛκής γνώσης / 
Ανάπτυξη-συγκέντρωση γνώσης

Εξωτερικές επιδράσεις: 
Επιστημονική πρόοδος. 

Ε&ΤΑ
συνεργασίες με παν/μια 
και ερευνητικά κέντρα, 
πελάτες, προμηθευτές., 

ανταγωνιστές

Εξωτερικές επιδράσεις: 
κοινωνικές ανάγκες, 

στρατηγικές συνεργασίες, 
πελάτες, προμηθευτές, 

ανταγωνιστές

Παράμετροι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της καινοτομίας 
στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Το 1990 εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για την 
Καινοτομία, όπου ορίζεται η καινοτομία ως: "η επιτυχής δημιουργία, αφομοίωση και 
εκμετάλλευση, κάτι καινούργιου, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο".
Με άλλα λόγια, η καινοτομία μπορεί να ορισθεί και ως η αξιοποίηση της τεχνολογίας με 
σκοπό την ικανοποίηση της χρήσης (της ζήτησης) ή για την επίλυση ενός προβλήματος, 
το οποίο δεν είναι απαραίτητο να έχει γίνει αντιληπτό εκ των προτέρων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Καλύτερη Αξιοποίηση Πόρων

Οργανωτική Ανανέωση και Ανάπτυξη

Επιχειρηματική Επιτυχία

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
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2.8 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η τεχνολογική εξέλιξη και οι παράλληλες αλλαγές στο κοινωνικό και οικονομικό 
γίγνεσθαι συντελούνται μέσω της υλοποίησης καινοτομιών. Η ικανότητα μίας κοινωνίας 
να καινοτομεί αποτελεί, σε ένα βαθμό, μηχανισμό ανανέωσης και εξέλιξης.
Η καινοτομία αφορά κάθε πλευρά της οικονομικής ή παραγωγικής διαδικασίας. Στο 
επίπεδο της επιχείρησης ή του οργανισμού η καινοτομία συντελείται κύρια είτε με την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είτε με την αλλαγή-αναδιάρθρωση των 
διαδικασιών παραγωγής-λειτουργίας. Συνολικά η συνεχής καινοτομική προσπάθεια για 
νέα προϊόντα-υπηρεσίες ή νέες παραγωγικές διαδικασίες δημιουργούν ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε τρεις κρίσιμες περιοχές:

• Στην αξιοποίηση των πόρων: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης, 
εφαρμογή νέας τεχνολογίας, παραγωγικότητα πωλήσεων, παραγωγής κλπ, νέες 
παραγωγικές επενδύσεις και επέκταση σε νέες αγορές ή της πελατειακής βάσης.

• Στην ανάπτυξη και ανανέωση του οργανισμού: Επενδύσεις και μεγέθυνση, 
ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης για το ανθρώπινο δυναμικό, νέες προσλήψεις και 
αισιοδοξία, υψηλό φρόνημα και ηθικό.

• Στην επιχειρηματική επιτυχία: Φήμη και προσέλκυση νέων πελατών, εικόνα 
δυναμικής επιχείρησης, προϊόντα διακριτά από τον ανταγωνισμό, συνεχής ανάπτυξη και 
δυσχέρεια για των ανταγωνισμό να ακολουθήσει.
Συνεπώς, η συνεχής καινοτομία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής 
επιτυχίας και συνεπώς της οικονομικής ανάπτυξης.
Η έμφαση δίνεται στην καινοτομική προσπάθεια (στην καινοτομική διαδικασία) παρά 
στο προϊόν της (την καινοτομία).
Η καινοτομία δεν είναι συνώνυμη της επιτυχίας: Είναι συχνή η παρεξήγηση ότι 
καινοτομία είναι η επιτυχής εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά ή μίας τεχνολογίας 
στην παραγωγή. Η παρανόηση αυτή ίσως εντείνεται από το γεγονός ότι, για εποπτικούς 
λόγους ή λόγους προβολής, τα περισσότερα παραδείγματα στην έρευνα και τη 
διδασκαλία αντλούνται από επιτυχημένες περιπτώσεις. Εντούτοις, οι περιπτώσεις 
αποτυχίας είναι δυνατό να προσφέρουν εξίσου χρήσιμα συμπεράσματα, εάν 
επεξεργαστούν με τα κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία ή σε σύγκριση με αντίστοιχες 
επιτυχίες.
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Αρα σημαντική είναι η καινοτομική ικανότητα, δηλαδή η ικανότητα εισαγωγής του νέου 
στην επιχείρηση, τον οργανισμό, την οικονομία ή την κοινωνία. Οι επιχειρήσεις οι οποίες 
θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να καινοτομούν, θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν 
και να παράγουν όλο και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, με όλο και μικρότερο 
κόστος, μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη ποιότητα.

2.9 ΤΥΠΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η ταξινόμηση των καινοτομικών έργων γίνεται συνήθως σε δύο 'διαστάσεις':
1. Σύμφωνα με το αντικείμενο:
Καινοτουία ποοϊόντοο ή υπηοεσίασ. Αφορά την ανάπτυξη νέου ή βελτιωμένου προϊόντος 

ή υπηρεσίας.
Καινοτουία διαδικασίασ. Στοχεύει σε νέα παραγωγική διαδικασία ή τη βελτίωση 
υφιστάμενης.
Καινοτουία ποώτηο ύληο. Υποκατάσταση υλικού, από νέο ή βελτιωμένο.
Καινοτουία ανοοάο. Εισαγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας σε νέα αγορά (γεωγραφική ή 
χρήσης ή δημογραφική κλπ).
Οονανωτική καινοτουία: Μετασχηματισμός ή βελτίωση οργανωτική δομής.
2. Σύμφωνα με την ένταση και το εύρος μεταβολής-καινοτομίας
Οριακή ή Βηυατική ή σταδιακή καινοτουία: Αναφέρεται στη βελτίωση ενός υφιστάμενου 
προϊόντος, παραγωγικού συστήματος, πρώτης ύλης ή εξαρτήματος, την επέκταση σε 
παρόμοια αγορά κλπ.
Ριίική καινοτουία: Αναφέρεται στη ριζική αναδιάρθρωση ενός παραγωγικού συστήματος 
με την εκ νέου σύλληψή του, στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή παραγωγικής 
διαδικασίας, την είσοδο σε μία αγορά με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά κλπ. 
Διαρθρωτική καινοτουία ή καινοτουία αονιτεκτονικήο. Αναφέρεται σε αλλαγές ή 
βελτιώσεις που αλλάζουν τη δομή της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος (προϊόντος, 
παραγωγής, οργάνωσης κλπ), αλλάζοντας εσωτερικούς ρόλους και βαρύτητες και τις 
σχέσεις μεταξύ των στοιχείων, π.χ η μετάβαση από τη μαζική παραγωγή σε ευέλικτα 
συστήματα.
Αλλανέο στο "τεννολονικό σύστηυα'·. Οταν η τεχνολογική αλλαγή επηρεάζει ένα ευρύ 
σύνολο δραστηριοτήτων (προϊόντα, παραγωγικά συστήματα κλπ), π.χ. η 

υποκατάσταση του ατμού από τον ηλεκτρισμό έδωσε ευκαιρίες για νέα προϊόντα και
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υπηρεσίες, αλλά άλλαξε και τη μορφή των εργοστασίων και τη δομή της απασχόλησης 
σε αυτά.
Αλλανέσ στο ‘τεχνο-οικονουικό παοάδεινυα': Συμβαίνουν όταν πραγματοποιείται
"συνδυασμός αλληλοσχετιζόμενων καινοτομιών προϊόντος, διαδικασίας, οργανωτικών 
και διοικητικών. Σήμερα, για παράδειγμα, μιλούμε για το τεχνο-οικονομικό παράδειγμα 
της τηλε-πληροφορικής και τις επιπτώσεις του σε κάθε έκφανση της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής.
Όμως, η διάκριση δεν είναι πάντα σαφής. Η ταξινόμηση εξυπηρετεί καταρχήν 
ερευνητικούς, αναλυτικούς σκοπούς και δευτερευόντως τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, 
χάρη στον εποπτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει.
Ο χαρακτηρισμός μίας καινοτομίας διαφέρει ανάλογα με το πεδίο αναφοράς.
Έτσι, ο παραγωγικός εξοπλισμός ή το λογισμικό που παράγει μία επιχείρηση αποτελεί 
για την ίδια καινοτομία προϊόντος, ενώ για τους πελάτες της αποτελεί καινοτομία 
διαδικασίας, ή ακόμα και οργανωτική καινοτομία. Η αλλαγή στη λειτουργία ενός 
τμήματος της επιχείρησης εκλαμβάνεται ως καινοτομία προϊόντος από τους 
'εσωτερικούς πελάτες1 του, τα τμήματα της επιχείρησης τα οποία τροφοδοτεί με 
εξαρτήματα, υπηρεσίες κλπ. Η ανάπτυξη μίας νέας τεχνητής ίνας είναι ταυτόχρονα 
καινοτομία διαδικασίας και προϊόντος, καθώς απαιτούνται αλλαγές στην παραγωγική 
διαδικασία για να παραχθεί η ίνα που σχεδιάσθηκε. Εδώ ο όρος προϊόν θα 
χρησιμοποιείται με τη γενικότερη σημασία του ως αγαθό, υπηρεσία, εξοπλισμός, 
εξάρτημα ή πρώτη ύλη για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χρήστες.

Καινοτομία και η εταιρεία 3Μ

Η καινοτομία ήταν πάντα η ψυχή της γνωστής εταιρείας 3Μ (Minnesota Mining & 
Manufacturing), εδώ και εκατό σχεδόν χρόνια. Έχει δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα 
και τις απαραίτητες δομές μάνατζμεντ που υποθάλπουν ευρηματικότητα, 
εφευρετικότητα και καινούργιες ιδέες και προϊόντα. Το κλίμα αυτό χαρακτηρίζεται από 
διαύγεια στόχων, κίνητρα, μηχανισμούς προσέλκυσης ταλαντούχων εργαζομένων και 
θεωρεί την αποτυχία ως ευκαιρία για μάθηση παρά για τιμωρία. Ένα από τα πιο γνωστά 
χαρακτηριστικά του είναι ο κανόνας του Ί5%Π, δηλαδή ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος 
μπορεί να αφιερώνει 15% του χρόνου εργασίας του ανεξέλεγκτος από οποιονδήποτε, 

στην επιδίωξη οποιοσδήποτε καινούργιας ιδέας. Αυτό έχει συμβάλλει σε δεκάδες 
γνωστών πρωτοποριακών προϊόντων στην 3Μ, από λειαντικά μέχρι αυτοκόλλητες 
ταινίες.
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Τα τελευταία χρόνια όμως η 3Μ, παρ’ όλη τη δύναμή της σε βασική έρευνα & ανάπτυξη, 
αντιμετώπισε προβλήματα ταχείας ανάπτυξης εμπορικών προϊόντων και πίστωσης της 
δύναμης αυτής σε αυξημένες πωλήσεις. Έτσι, η εταιρεία έλαβε μία σειρά νέων μέτρων 
με σκοπό την ευθυγράμμιση καινοτομίας και εμπορικότητας. Ένα από τα μέτρα αυτά 
ήταν η υιοθέτηση του στόχου “30/4”, δηλ. 30% των ετήσιων πωλήσεων πρέπει να 
προέρχονται από προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 4 χρόνια. Ένα άλλο 
ήταν η διασταύρωση ιδεών και τεχνολογίας από διάφορες περιοχές έρευνας για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων, όσο ταπεινών και ασήμαντων και αν φαίνονταν.
Ένα από τα προϊόντα αυτά είναι το γνωστό σφουγγαράκι για την κουζίνα Scotch Brite 
Never Rust Wool Soap Pad. Μετά από προτάσεις καταναλωτών δυσαρεστημένων με το 
συνηθισμένο σφουγγαράκι από σύρμα που σκουριάζει και λεκιάζει, η 3Μ συνδυάζοντας 
προϋπάρχουσα τεχνολογία από τρεις διαφορετικές περιοχές έρευνας, ανέπτυξε σε 
χρόνο ρεκόρ ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν, που είναι πλαστικό, φτιαγμένο μάλιστα 
από ανακυκλωμένες πλαστικές φιάλες. Το σφουγγαράκι αυτό πέρα από το ότι κάνει 
καλά τη δουλειά του και είναι δημοφιλές στους καταναλωτές είναι και περιβαλλοντικά 
φιλικό.
Το προϊόν αυτό γρήγορα και εύκολα κατέκτησε μερίδιο αγοράς ύψους 16% και πωλείται 
σε τιμές 12% πάνω από αυτό του κυρίως ανταγωνιστή και δημιούργησε πωλήσεις 
ύψους 50 εκατ. δολ. τον πρώτο χρόνο διάθεσής του στις Η.Π.Α.
Ας σημειωθεί ότι η 3Μ παράγει 50.000 προϊόντα σε 60 χώρες και βασική της φιλοδοξία 
είναι να είναι η πιο καινοτόμος επιχείρηση στον κόσμο. Βασικό στοιχείο της στρατηγικής 
της τα τελευταία χρόνια είναι η χρήση καινοτομιών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
αναπτύσσει ταχέως προϊόντα που να αλλάζουν τους κανόνες του ανταγωνιστικού 
παιχνιδιού και να επιτρέπουν την πώλησή τους σε υψηλότερες τιμές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τη δεκαετία του 70 η μελέτη ανάπτυξης νέων προϊόντων είχε επικεντρωθεί στις 
επιθυμίες των καταναλωτών αντί για την ίδια τη διαδικασία ανάπτυξης. Στη διάρκεια της 
δεκαετίας του '80 νέα πεδία ερευνήθηκαν, όπως η επίδραση της τεχνολογίας στην 
ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ή η άποψη της διοίκησης των επιχειρήσεων πάνω στις 
καινοτομίες.

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΕΩΝ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πηγή: Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία - Ε. Βουδούρη (2/2003)

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ



55

3.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΕΩΝ (IDEA GENERATION)
Πριν την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος χρειάζονται κάποιες αρχικές ιδέες για νέα 
προϊόντα, ένα από τα οποία θα αποτελέσει και το νέο προϊόν. Η δημιουργία αυτών των 
ιδεών αποτελεί και τη βάση της σωστής ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος.

Α. Ιδέεο αττό πελάτεσ ή xoriarsc προϊόντων me επΐγείοηση€

Ιδέες για νέα προϊόντα μπορούν πολύ εύκολα να προέλθουν από τους ίδιους τους 
πελάτες της επιχείρησης ή τους χρήστες παλαιότερων προϊόντων της επιχείρησης. Ο 
χρυσός κανόνας σε μία τέτοια περίπτωση είναι ότι μία επιχείρηση θα πρέπει να 
προσφέρει στους πελάτες της αυτό που θέλουν και όχι αυτό που η ίδια νομίζει ότι 
θέλουν. Η συγκομιδή τέτοιων ιδεών μπορεί πολύ εύκολα να γίνει με την χρήση 
ερωτηματολογίων είτε κατά την διάρκεια μίας αγοράς (έρευνα στα καταστήματα 
πώλησης των προϊόντων), είτε τηλεφωνικώς (τηλεφωνική έρευνα με βάση το 
πελατολόγιο της επιχείρησης), είτε με την χρήση του διαδικτύου (on-line 
questionnaires).

Β. Ιδέεσ 7too£Dy0u£vec αττό ερευνά avoodc

Μία άλλη καλή πηγή ιδεών για νέα προϊόντα είναι η χρησιμοποίηση της έρευνας 

αγοράς. Επιτυχής ανάπτυξη νέου προϊόντος απαιτεί πολύ καλή γνώση των πελατών και 
των αναγκών τους και γενικότερα της αγοράς στην οποία θα απευθύνεται το νέο 
προϊόν. Έτσι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ή εταιρείες αναπτύσσουν νέα προϊόντα 
βασισμένες στον προσανατολισμό της αγοράς (Market orientation NPD firms). 
Προσανατολισμός της αγοράς ορίζεται ως ένα σετ αλληλένδετων διαδικασιών και 
δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ως στόχο τη δημιουργία και την ικανοποίηση των 
αναγκών των πελατών μέσα από μία συνεχής εκτίμηση των αναγκών αυτών (need 
assessment). Με άλλα λόγια επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν τα προϊόντα τους 
μέσω του προσανατολισμού της αγοράς, αναπτύσσουν εργαλεία με τα οποία μελετούν 
την αγορά και αναπτύσσουν στρατηγικές ανάπτυξης ώστε να ικανοποιούν πάντοτε τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών - καταναλωτών.
Μελέτες προσανατολισμού αγοράς σε επιχειρήσεις στις Σκανδιναβικές χώρες και στις 

Η.Π.Α έδειξαν ότι αν και υπάρχει σοβαρή και έντονη κυβερνητική μεσολάβηση και 
χαμηλό επίπεδο ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν το μέσο αυτό
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πολύ λίγο. Αντίθετα Ιαπωνικές επιχειρήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο στην 
ανάπτυξη προϊόντων μέσω της μελέτης προσανατολισμού της αγοράς. Όσον αφορά 
Ευρωπαϊκές και άλλες Ασιατικές επιχειρήσεις, μελέτες έχουν δείξει ότι η διαδικασία 
ανάλυσης του προσανατολισμού της αγοράς είναι πολύ σημαντική κυρίως για τις 
επιχειρήσεις που βασίζονται σε γρήγορες εναλλαγές της τεχνολογίας, και στα πλαίσια 
αγορών που χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό και αμφιβολία. Όλες οι 
παραπάνω μελέτες συγκλίνουν στο γεγονός ότι η χρησιμοποίηση των μελετών 
προσανατολισμού της αγοράς ως μέσω καθοδήγησης της ανάπτυξης νέων προϊόντων 
εξαρτάται από τις πολιτισμικές διαφορές των αγορών στα διάφορα μέρη του κόσμου.

Γ. ISisc ποοεογόυενε€ από αντανωνιστέσ

Εκθέσεις, επιδείξεις και σεμινάρια ανταγωνιστικών επιχειρήσεων μπορεί να αποτελούν 
ένα πολύ καλό τρόπο για τη δημιουργία ιδεών διότι μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις μία 
επιχείρηση μπορεί να πληροφορηθεί τις καινοτομίες της αγοράς, ποιες είναι οι 
τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και ποιες βελτιώσεις ήδη υπαρχόντων προϊόντων
- ανταγωνιστικών ή μη - μπορούν να γίνουν.

Δ. Ιδέε€ από sovaMuevouc στην επιχείρηση ή από υεσάίοντεσ

Οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση και οι μεσάζοντες, σε περίπτωση που η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε μία αγορά μέσω αυτών, μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμοι στην 
δημιουργία ιδεών. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε συνεχή επαφή με το κοινό
- πελάτες και μη - από το οποίο μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τα προϊόντα 
της επιχείρησης. Τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις, παράπονα για ήδη υπάρχοντα προϊόντα 
ή ανάγκες νέων προϊόντων μπορούν να εκδηλωθούν από το κοινό προς αυτούς. 
Επίσης, σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφοροποίηση της αγοράς λόγω της 
γεωγραφικής θέσης, οι μεσάζοντες και οι εργαζόμενοι είναι οι μόνοι που μπορούν να 
προσφέρουν τέτοιες πληροφορίες σε μία επιχείρηση της οποίας η βάση βρίσκεται 
μακριά από την αγορά στην οποία απευθύνεται.
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3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 
(SCREENING)

Α. Αξιολόγηση ιδεών υε βάση roue ot6youc me smyifonanc

Η αξιολόγηση των ιδεών για νέα προϊόντα με βάση τους στόχους της συγκεκριμένης 
επιχείρησης και την στρατηγική της πορεία μέσα σε μία αγορά μπορεί να ενισχύσει τους 
στόχους αλλά και να επιτρέψει την επιλογή της καλύτερης ιδέας για την ανάπτυξη ενός 
νέου προϊόντος, η οποία είναι σύμφωνη με την μελλοντική πορεία της επιχείρησης 
όπως αυτή έχει ορισθεί μέσα από τον στρατηγικό της σχεδιασμό. 
Με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό θα πρέπει:

• Να ορίζεται η ομάδα των πελατών ή του καταναλωτικού κοινού, είτε δημογραφικά 
είτε σύμφωνα με τον τρόπο διαβίωσής του, στο οποίο θα απευθύνεται ένα νέο 
προϊόν.

• Να αποκρυπτογραφούνται οι στόχοι της επιχείρησης σε ετήσιο αναμενόμενο 
αποτέλεσμα είτε αυτό ορίζεται ως κέρδη είτε αυτό ορίζεται ως ανάπτυξη της 
επιχείρησης λόγω της συνακόλουθης ανάπτυξης του νέου προϊόντος.

• Να οριοθετεί τις προϋποθέσεις (standards) με τις οποίες κάθε νέο προϊόν θεωρείται 
επιτυχές π.χ ποιότητα προϊόντος, τιμή, θέση στην αγορά σε σύγκριση με άλλα 
ανταγωνιστικά προϊόντα κλπ.

Στην περίπτωση που μία από τις ιδέες για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ικανοποιεί 
το στρατηγικό σχεδιασμό μίας επιχείρησης όπως ορίζεται παραπάνω, τότε η περαιτέρω 
πορεία προς την ανάπτυξή του είναι εφικτή. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να 
διαφοροποιηθούν ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι στόχοι της επιχείρησης, κινήσεις 
που μπορεί να αποδειχθούν πολύ δαπανηρές.

Β. Α^ολόνηση ιδεών υε Βάση tic πωλήσεκ και τα κέοδη me επιγείαηση€

Κάθε νέο προϊόν που πρόκειται να αναπτυχθεί ή κάθε καινούργια ιδέα που θα 
μεταφρασθεί σε νέο προϊόν θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της παραγωγής ενός 
ελάχιστου ποσοστού πωλήσεων και συνεπώς κερδών για μία επιχείρηση. Πολλές 

μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό πριν την ανάπτυξη μίας καινούργιας ιδέας σε νέο 
προϊόν θέτουν στόχους ελάχιστων πωλήσεων με κέρδη 60% επί του κόστους
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ανάπτυξης του προϊόντος. Δηλαδή για κάθε ανάπτυξη νέου προϊόντος με κόστος 
40 εκατομμυρίων δολαρίων, θα πρέπει να έχουν εξασφαλισμένα ή αναμενόμενα μικτά 
κέρδη (προ φόρων) 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν μία μικρή επιχείρηση προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει μία μεγαλύτερη, η οποία έχει τους παραπάνω στόχους μέσα από την 
ανάπτυξη μίας καινούργιας ιδέας σε νέο προϊόν, θα πρέπει να θέσει τέτοιους στόχους, 
ίσως και αυστηρότερους, προκειμένου να πετύχει.

Γ. Α^ολόνηση ιδεών υε Βάση σηυαντικούς πελάτε€ και γοήστεσ

Ένα σημαντικό θέμα, το οποίο πολλές επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, αγνοούν, είναι η 
αξιολόγηση νέων ιδεών που μπορεί να αναπτυχθούν σε νέα προϊόντα μέσω μεγάλων 
πελατών και χρηστών. Το πιο συνηθισμένο φαινόμενο είναι η πλήρης ανάπτυξη ενός 
προϊόντος προερχόμενου από μία καλή ιδέα χωρίς την παραμικρή ανάμειξη των 
τελικών χρηστών λόγω του μεγάλου ενθουσιασμού που περιέχεται σε μία τέτοια 
ανάπτυξη, με αποτέλεσμα όταν το προϊόν εισάγεται στην αγορά να αποτυγχάνει ως 
προϊόν και να θέτει σε κίνδυνο όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει για την ανάπτυξή 
του, καθώς και το μέλλον της επιχείρησης.
Σε ορισμένες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, 
όπου δαπανούνται μεγάλοι χρονικοί και οικονομικοί πόροι στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων βασισμένα σε καινούργιες ιδέες, η ανάμειξη των πελατών και των τελικών 
χρηστών στην αξιολόγηση των ιδεών αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
μίας ιδέας σε νέο προϊόν.

3.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Α. Έοευνα και Ανάπτυξη (R&D)

Για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος τις περισσότερες φορές είναι αναγκαία η 
χρησιμοποίηση τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης μέσα στην επιχείρηση. Τα τμήματα 
αυτά έχουν ως σκοπό την έρευνα νέων τεχνολογικών και μη εφαρμογών και τη 
συνακόλουθη ανάπτυξη αυτών σε προϊόντα. Η αναγκαιότητά ύπαρξής τους οφείλεται 
στη ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ειδικά στους τομείς των υλικών, της ιατρικής, 

της γενετικής, της φαρμακολογίας, των ηλεκτρονικών κλπ, και στη μείωση του χρόνου 
ζωής των προϊόντων.
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Οι Βασικότεροι τταοάνοντεσ που συνιστούν την καλή οονάνωση και λειτουονία τέτοιων 
τυηυάτων είναι οι εΕήα
αΐ. Οικονομικοί
Η λειτουργία ενός τμήματος έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να είναι μία πολύ δαπανηρή 
υπόθεση.
α2. Πολυπλοκότητα
Ένα νέο προϊόν θα πρέπει να είναι απλό όπως και η διαδικασία έρευνας και ανάπτυξής 

του. Η πολυπλοκότητα που μπορεί να έχει το προϊόν ή η διαδικασία έρευνας και 
ανάπτυξής του προκαλεί καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους ανάπτυξής του. Όσο 
πιο πολύπλοκη γίνεται μία διαδικασία ανάπτυξης, τόσο περισσότεροι ειδικοί 
ασχολούνται με αυτό, τόσο δυσκολότερη γίνεται η δυνατότητα λήψεως γρήγορων 
δυναμικών αποφάσεων, θέματα που μεταφράζονται σε χρόνο και χρήμα. 
α3. Ανθρώπινο δυναμικό
Η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος μέσα σε ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προχωρά 
πιο γρήγορα και αποτελεσματικά όταν η ομάδα που ασχολείται με τη συγκεκριμένη 
εργασία (project) αποτελείται από 6 έως 10 άτομα πλήρους απασχόλησης. Για την 
ανάπτυξη ορισμένων προϊόντων όπως αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
αεροπλάνα, απαιτούνται μεγαλύτερες ομάδες. Επειδή αυτό όμως δεν είναι πάντοτε 
εφικτό λόγω του κόστους, σε τέτοιες περιπτώσεις η ανάπτυξη του προϊόντος γίνεται με 
τη συμμετοχή ατόμων μερικής απασχόλησης ή και εξωτερικών συνεργατών. 
α4. Διεύθυνση
Με την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος μέσα στους κύκλους ενός τμήματος έρευνας και 
ανάπτυξης μπορεί να προκληθεί μία σειρά προβλημάτων για την επίλυση των οποίων 
απαιτείται η λήψη δυναμικών αποφάσεων. Έτσι το πόσο γρήγορα επιλύονται τα 
διάφορα προβλήματα εξαρτάται από το πόσο γρήγορα λαμβάνονται αυτές οι 
αποφάσεις. Αν οι αποφάσεις λαμβάνονται από κάποιο εξωτερικό ή μακρινό κέντρο 
αποφάσεων-διεύθυνσης (μακρινό με την έννοια της γεωγραφικής θέσης), 
καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του προϊόντος είναι αναπόφευκτες. Γι' αυτό το λόγο κάθε 
ομάδα έρευνας και ανάπτυξης ή κάθε τέτοιο τμήμα θα πρέπει να έχει την ελευθερία να 
λαμβάνει αποφάσεις αυτόνομα. 
αδ. Προμηθευτές

Η συμμετοχή των προμηθευτών στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος κατά τη διαδικασία 
έρευνας και ανάπτυξης, μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρα όσον αφορά το κόστος και την
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ποιότητα του τελικού προϊόντος αλλά και όσον αφορά το κόστος και το χρόνο 
ανάπτυξής του. Έτσι η συμμετοχή των προμηθευτών (είτε υλικών, είτε υπηρεσιών) 
φαίνεται να είναι απαραίτητη. Ομως, στην περίπτωση προϊόντων που αποτελούνται 
από πολλά υλικά ή μέρη, όπως ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές συσκευές, αυτοκίνητα, 
αεροπλάνα κ.ά μπορεί να αυξήσει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ανάπτυξης ενός 
προϊόντος, το οποίο συνάγεται με μεγαλύτερο κόστος και περισσότερο χρόνο. Έτσι θα 
πρέπει μία επιχείρηση, πριν εισάγει την συμμετοχή των προμηθευτών στην διαδικασία 
ανάπτυξης του προϊόντος, να κάνει έναν σχεδιασμό ή μία μελέτη για το κατά πόσο η 
συμμετοχή αυτή θα βοηθήσει, πότε πρέπει να γίνει, με ποιο τρόπο και σε ποια σημεία 
της διαδικασίας.

Β. ΠεοιΒαλλοντολονικοί Πεοιοοισυοί

Η θέσπιση αυστηρών περιβαλλοντολογιών κανονισμών και η ευαισθητοποίηση του 
καταναλωτικού κοινού ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, έχει οδηγήσει 
πολλές εταιρείες στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με γνώμονα την προστασία του 
περιβάλλοντος. Μία τέτοια τακτική όμως έχει τις επιπτώσεις της στον τρόπο ανάπτυξης 
των προϊόντων αυτών εφ’ όσον αφορά την παραγωγή, την κατανάλωση και την τελική 
διάθεσή τους ως απορρίμματα. Κάθε όμως αλλαγή στον τρόπο ανάπτυξης νέων 
προϊόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλική στο περιβάλλον, είναι πολύ δαπανηρή. 

Το μεγάλο κόστος τέτοιων αλλαγών γέννησε την τακτική ανάπτυξης νέων προϊόντων 
γνωστή ως "Πράσινος Σχεδιασμός" (Green design). Η τακτική αυτή χωρίζεται σε δύο 
στρατηγικές: Η πρώτη προσπαθεί να βρει τρόπους μείωσης της μόλυνσης του 
περιβάλλοντος κατά την παραγωγή και ανάπτυξη του νέου προϊόντος και η δεύτερη 
προσπαθεί να βρει τρόπους μείωσης της μόλυνσης μετά την χρήση του προϊόντος 
μέσω της βελτιστοποίησης της ανακύκλωσης ή της επαναχρησιμοποίησης μέρους ή 
όλου του προϊόντος.

3.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Α. Κατασκευή πρωτοτύπου (prototyping) ή Ρανδαία Υλοποίηση Προτύπου tRaoid 
Prototyping (RP)1

Η Ραγδαία Υλοποίηση Προτύπου είναι χαρακτηριστικό όνομα για μια ομάδα 
τεχνολογιών που μπορεί να μεταφράσει ένα μοντέλο Σχεδιασμού με βοήθεια 
υπολογιστή (CAD) απευθείας σε φυσικό αντικείμενο, χωρίς λειτουργίες με εργαλεία ή
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συμβατικές συνδυαστικές λειτουργίες. To RP απαιτεί ένα στερεό μοντέλο ή μοντέλο 
επιφάνειας CAD που καθορίζει το σχήμα του αντικειμένου που πρόκειται να 
κατασκευαστεί. Η ηλεκτρονική αναπαράσταση μεταφέρεται τότε στο σύστημα RP, το 
οποίο χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, μετατρέπει αυτή την πληροφορία σε 
φυσικό αντικείμενο.
Υπάρχουν αοκετέσ τεχνικέσ via την κατασκευή πρωτοτύπων. Μεταξύ των πιο 
πρόσφατων είναι οι τεχνικές MIME (Material Increase Manufacturing): SLY (Selective 

Laser Sintering), SGC (Solid Group Curing), FDM (Focused Deposition Modeling), LOM 
(Laminated Object Manufacturing). H RP εχει σημαντικές συνέπειες στη διαδικασία 
σχεδιασμού, εφόσον οι σχεδιαστές μπορούν να δημιουργήσουν ένα φυσικό αντικείμενο 
από τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμο ένα αντικείμενο CAD. Αυτό τους επιτρέπει να 
κάνουν πιο έγκαιρα και πιο συχνά αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σχεδιασμού. Η γρήγορη ανάπτυξη μοντέλων ή πρωτοτύπων μπορεί να ελαττώσει κατά 
πολύ το κόστος της ανάπτυξης και τον αναπτυξιακό κύκλο του προϊόντος. Επίσης, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τεστ της αγοράς πριν το προϊόν μπει στο τελικό 
στάδιο της παραγωγής και της εμπορευματοποίησης. Η ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων ή 
πρωτοτύπων γίνεται συνήθως από τεχνολόγους, εφ’ όσον η ανάπτυξη τέτοιων 
μοντέλων έχει βάση τεχνολογικές αλλαγές ή βελτιώσεις, οι οποίοι αδιαφορούν συνήθως 
για το κόστος μίας τέτοιας ανάπτυξης. (Το κόστος μίας τέτοιας ανάπτυξης οφείλεται σε 
κόστος υλικών, επιπλέον προσωπικού, εκπαίδευσής του και αλλαγής συστημάτων). 
ΓΓ αυτό το λόγο κάθε τέτοια ανάπτυξη πρέπει να γίνεται μετά από αρχική αξιολόγηση 
των μοντέλων ή πρωτοτύπων από συνδυασμό τεχνολόγων και οικονομολόγων. 
Συνήθως οι πρώτοι παρουσιάζουν μία πρόταση για ανάπτυξη και οι δεύτεροι την 
αξιολογούν με βάση το κόστος της πρότασης και το μελλοντικό κέρδος που θα υπάρχει 
από την υλοποίηση της.

Η νοήνοοη ανάπτυξη υοντέλων θα είναι πετυχηυένη αν και υόνο αν ισχύουν τα 
παρακάτω:

• Κάθε πρωτότυπο θα πρέπει να δίνει απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις

• Το πρωτότυπο θα πρέπει να είναι λεπτομερές και πολύπλοκο όσο χρειάζεται για να 
παρέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες

• Αν υπάρχουν πολλαπλές ιδέες τότε η ανάπτυξη πολλαπλών πρωτοτύπων είναι 
αναγκαία
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• Αποφάσεις θα πρέπει να παίρνονται κατά την ανάπτυξη του πρωτότυπου και δεν θα 
πρέπει να αναμένεται η τελική του μορφή

• Όσο πιο γρήγορη είναι η ανάπτυξη του πρωτοτύπου τόσο πιο γρήγορη είναι η 

συνολική ανάπτυξη του νέου προϊόντος

Β. ΈλενοτοΓ Ανοοάσ (Market Testing)

Κάθε νέο προϊόν θα πρέπει να περάσει από κάποιο μικρό ή μεγάλο τεστ αγοράς ώστε 
να καταγραφούν οι αντιδράσεις της αγοράς και έτσι να γίνουν οι τελικές αλλαγές ή 
βελτιώσεις στο προϊόν ή και στον τρόπο ανάπτυξής του πριν γίνει η ολική εισαγωγή του 
στη συγκεκριμένη αγορά Ο χρόνος διεξαγωγής των τεστ ποικίλει π.χ είναι δυνατή η 
διεξαγωγή τους πριν την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά αλλά και μετά.

3.5 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Α. Τελικό στοατηνικό σχέδιο ποοϊόντοσ και υάοκετιννκ

Το τελικό στρατηγικό σχέδιο στην ανάπτυξη ενός προϊόντος πριν βγει στην αγορά 
αποτελεί ίσως το σημαντικότερο βήμα στην ανάπτυξη του προϊόντος, αφού δίνει 
προσοχή στις λεπτομέρειες παρουσίασης και χρήσης του μέσα στην αγορά. Τα 
παρακάτω αποτελούν σημεία του στρατηγικού σχεδίου και δίνουν και την πρώτη 
αίσθηση του τρόπου μάρκετινγκ του νέου προϊόντος.

• Χρήση. Το νέο προϊόν πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη, ασφαλές και απλό.

• Εμφάνιση. Η παρουσία χρωμάτων και σχημάτων που προσδίδουν ιδιαιτερότητα και 
πρωτοτυπία είναι αναγκαία ώστε το νέο προϊόν να προκαλεί το ενδιαφέρον του 
καταναλωτή.

• Ευκολία συντήρησης. Η συντήρηση του νέου προϊόντος θα πρέπει να είναι εύκολη 
και χαμηλού κόστους.

• Χαμηλό κόστος. Το νέο προϊόν θα πρέπει να έχει χαμηλό κόστος αγοράς.

• Επικοινωνία. Θα πρέπει να υπάρχει άμεση επικοινωνία της επιχείρησης και των 
καταναλωτών του νέου προϊόντος με την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά για 
την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Στην περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δεν ικανοποιείται, θα ήταν καλό να 
ξαναγυρίσει το προϊόν στην φάση της ανάπτυξης και να ξαναγίνει παραγωγή νέων 
πρωτοτύπων.
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Β. Εισανωνή ποοϊόντο€ στην ανοοά 

βΐ. Δοκιμές και συσκευασία
Το νέο προϊόν πριν την εισαγωγή του σε μία αγορά θα πρέπει να δοκιμασθεί στην 
αποθήκευσή του κάτω από διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και να 
επιλεγεί η συσκευασία σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών. Μία 
επιχείρηση δεν θα ήθελε την καταστροφή ενός προϊόντος πριν την εισαγωγή του στην 
αγορά λόγω κακής αποθήκευσης. 
β2. Επιλογή αγοράς
Αυτή πρέπει να γίνεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης καθ’ όσον θα ήταν άσκοπη η 
οποιαδήποτε ανάπτυξη προϊόντος χωρίς κάποιον αρχικό προσανατολισμό αγοράς.
β3. Διανομή και παράδοση
Η καλή οργάνωση της διανομής και παράδοσης του προϊόντος εξασφαλίζει την άμεση 
τοποθέτηση του προϊόντος εκεί που το χρειάζεται ο πελάτης. Το κόστος της διανομής 
και παράδοσης, το οποίο περιλαμβάνει το κόστος αποθήκευσης, μεταφορικών και 
επιστροφές προϊόντων, θα πρέπει να υπολογισθεί στο συνολικό κόστος του προϊόντος.

3.6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στο σημερινό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, το να κατανοήσεις τους παράγοντες 
που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία ενός νέου προϊόντος έχει γίνει βασικό 
σημείο προβληματισμού τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους managers. Πάρα 
πολλοί παράγοντες τόσο εξωτερικοί (όπως, ανταγωνιστική θέση, αβεβαιότητα της 
αγοράς) όσο και εσωτερικοί (όπως, η διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος, η 
τεχνολογική ανταγωνιστικότητα και οι διοικητικές ικανότητες) έχουν βρεθεί να 
επηρεάζουν την επιτυχία του νέου προϊόντος. Προσφάτως οι ερευνητές έχουν αρχίσει 
να εξερευνούν το ρόλο του προσανατολισμού προς την αγορά ως καθοριστικό 
παράγοντα της επιτυχίας.
Ο προσανατολισμός της αγοράς είναι: το σύνολο των διαλειτουργικών διαδικασιών 
και ενεργειών που στοχεύουν στη δημιουργία και την ικανοποίηση των πελατών μέσω 

της συνεχούς ικανοποίησης των αναγκών τους. Με άλλα λόγια οι επιχειρήσεις που είναι 
προσανατολισμένες στην αγορά συστηματοποιούν τη γνώση της αγοράς για να 
καταλάβουν καλύτερα τις συνθήκες της αγοράς και να αναπτύξουν στρατηγικές

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ



64

προϊόντων τέτοιες ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών 
τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι εσωτερικές διαδικασίες όπως η εταιρική 
κουλτούρα, η υποστήριξη της διοίκησης, η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και η 
εστίαση στον πελάτη είναι απαραίτητα συστατικά μίας εταιρίας προσανατολισμένης 
στην αγορά. Ολες αυτές οι διαδικασίες δυνητικά επηρεάζουν τη ροή των πληροφοριών, 
την κατανομή των πόρων, τις ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης που είναι τόσο ζωτικής 
σημασίας για την ανάπτυξη του νέου προϊόντος και την επιτυχή του εισαγωγή στην 
αγορά.

Οι τταοάνοντεσ επιτυγία€ ενόσ νέου nooidvroc υποοούν να νωοιστούν σε 4 κατηνοοίεσ:
1. το ανταγωνιστικό περιβάλλον
2. το εσωτερικό περιβάλλον
3. τη διαδικασία ανάπτυξης του νέου προϊόντος και
4. το συγκριτικό πλεονέκτημα του προϊόντος

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει διάφορα χαρακτηριστικά του εσωτερικού 
περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιτυχία του νέου προϊόντος. Εκείνα που έχουν 
διερευνηθεί περισσότερο είναι η ικανότητα της επιχείρησης στο marketing και στην 
τεχνολογία. Η τεχνολογική ικανότητα αναφέρεται στους πόρους που έχει στη διάθεσή 

της η ομάδα του νέου προϊόντος για την παραγωγή του. Η τεχνολογική 
ανταγωνιστικότητα διασφαλίζει ότι η εταιρία μπορεί να σχεδιάσει και να παράγει 
καινοτομικά προϊόντα και ότι αυτά τα προϊόντα θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
καταναλωτών. Η τεχνολογική ανταγωνιστικότητα επίσης επιτρέπει στη εταιρία να 
προσαρμόζεται άμεσα στις εκάστοτε μεταβολές, στις προτιμήσεις των καταναλωτών 
διαφοροποιώντας αναλογικά το προϊόν της.
Επομένως το να έχει μία εταιρία τεχνολογικές ικανότητες είναι σημαντικό, όμως το να 
έχει ικανότητες marketing (διαφημιστικές και προωθητικές ικανότητες, συστήματα 
διανομής, επαρκή δύναμη πωλητών κλπ) είναι εξίσου πολύ σημαντικό. Αλλωστε οι 
ικανότητες marketing είναι μία πρωταρχική πηγή συγκριτικού πλεονεκτήματος και για το 
λόγο αυτό οι εταιρίες πολλές φορές ξοδεύουν για την εισαγωγή του νέου προϊόντος όσα 
ξοδεύουν και για την παραγωγή του.

Η καινοτομία στα προϊόντα (ή τις υπηρεσίες) επιτρέπει τη διαφοροποίησή τους από τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα, ενισχύοντας έτσι τη θέση τους έναντι του ανταγωνισμού που
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επιχειρείται μέσω του κόστους ή των τιμών. Βελτιωμένη ποιότητα ή απόδοση, καλύτερη 
υπηρεσία, μειωμένο κόστος εξυπηρέτησης, καλύτερη λειτουργικότητα και εργονομία, 
ασφάλεια, αξιοπιστία κλπ, είναι στοιχεία που μπορούν να ενισχυθούν με την καινοτομία 

και τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον των απαιτητικών πελατών. Και στον τομέα 
αυτό, η βελτιωτική καινοτομία κυριαρχεί. Από την πλευρά της, η ριζική καινοτομία όσον 
αφορά τα προϊόντα ανοίγει νέες αγορές. Εφόσον προστατευθεί καλά και αξιοποιηθεί 
γρήγορα, μπορεί να εξασφαλίσει για κάποιο χρονικό διάστημα ένα αποφασιστικό 
πλεονέκτημα για τον “καινοτόμο”. Σε συνδυασμό με την ίδρυση επιχειρήσεων (και την εν 
συνεχεία ανάπτυξή τους), επιτρέπει προσωρινά σε μία χώρα ή σε ένα υπερεθνικό 
σύνολο να αποκτήσουν ισχυρή θέση στις αναπτυσσόμενες αγορές και να εξασφαλίσουν 
έτσι την ανανέωση του οικονομικού ιστού.
Δεδομένου ότι ο κύκλος ζωής των προϊόντων μειώνεται προοδευτικά και η εμφάνιση 
νέων τεχνολογιών γίνεται με συνεχώς ταχύτερους ρυθμούς, οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν συχνά την πίεση, να αναγκάζονται να καινοτομούν όλο και πιο συχνά. Ο 
χρόνος πρόσβασης στην αγορά, καθώς και η επιλογή της στιγμής κατά την οποία 
προωθείται σ’ αυτήν ένα νέο προϊόν, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως 
παράγοντες του ανταγωνισμού. Τέλος, είναι η διάδοση των νέων τεχνικών, προϊόντων 
και υπηρεσιών στο σύνολο του οικονομικού ιστού, που επιτρέπει την πλήρη 
εκμετάλλευση της καινοτομίας σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα.
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3.6.1 ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

□ Επίπεδο κερδών
□ Ο χρόνος απόδοσης της επένδυσης (payback period)
□ Μέγεθος μεριδίου αγοράς στην εσωτερική αγορά
□ Μέγεθος μεριδίου αγοράς στην αγορά εξωτερικού
□ Σχετικές πωλήσεις του προϊόντος έναντι των πωλήσεων άλλων πρόσφατων 

νέων προϊόντων που εισήγαγε η επιχείρηση τα τελευταία 5 χρόνια
□ Σχετικό επίπεδο κερδών του προϊόντος έναντι των πωλήσεων άλλων 

πρόσφατων νέων προϊόντων που εισήγαγε η επιχείρηση τα τελευταία 5 χρόνια
□ Επίπεδο πωλήσεων έναντι στόχων 
α Επίπεδο κερδών έναντι στόχων
□ Άνοιγμα ευκαιριών για ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων
□ Άνοιγμα ευκαιριών για ανάπτυξη σε νέες αγορές

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κατά Cooper

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ: ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ή ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ;
ΤΡΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ

In Προσέγγιση: Ερευνες που μελέτησαν τα επιτυχημένα νέα προϊόντα σε μία 

προσπάθεια εντόπισης των «κοινών συστατικών» της επιτυχίας.
2η Ποοσέννιση: Ερευνες που μελέτησαν τα αποτυχημένα νέα προϊόντα που έχουν 

σαν στόχο την αναγνώριση των «λόγων αποτυχίας» σαν ένα πρώτο βήμα για τη 
«θεραπεία» μελλοντικών προβλημάτων.
3η Ποοσέννιση: Ερευνες που επικεντρώθηκαν στη σύγκριση επιτυχημένων και 
αποτυχημένων νέων προϊόντων αποβλέποντας στην αναγνώριση των παραγόντων 

εκείνων που ξεχωρίζουν (discriminate) τους δύο αυτούς τύπους προϊόντων.

Α. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
> Η έρευνα των Myers και Marquis (1969) εντόπισε τα «κοινά συστατικά» ενός 

μεγάλου αριθμού επιτυχημένων νέων βιομηχανικών προϊόντων (καινοτομιών).
Αυτά είναι:
1. Η ύπαρξη και αναγνώριση αναγκών στην αγορά και η συγκέντρωση της 
λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών
2. Η σωστή επικοινωνία μέσα και έξω από την επιχείρηση
3. Η ύπαρξη άφθονων χρηματικών πόρων για την ανάπτυξη (development) των 
προϊόντων/καινοτομιών.

> Παρόμοια «κοινά συστατικά» προέκυψαν και από την έρευνα 6 επιτυχημένων 
νέων προϊόντων που έκαναν οι Roberts και Burke στα εργαστήρια της General 
Electric.

> To 1982 η αμερικανική εταιρία συμβούλων Βοοζ, Allen and Hamilton
αναγνώρισε 7 παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχία νέων προϊόντων.
Αυτοί είναι:
1. Προσαρμογή του προϊόντος στις ανάγκες της αγοράς

2. Προσαρμογή του προϊόντος στις λειτουργικές δυνατότητες της επιχείρησης
3. Τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος
4. Υποστήριξη του προϊόντος από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης
5. Χρησιμοποίηση της σωστής διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων
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6. Ευνοϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον
7. Η οργανωτική δομή ανάπτυξης νέων προϊόντων

Σύυωωνα υε την ίδια έρευνα οι επιτυνηυένες επιγειοήοεις.
> Είναι αφοσιωμένες στην πολιτική αύξησης του τζίρου τους με τη δημιουργία και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων.
> Επιτρέπουν στις λειτουργίες του Μάρκετινγκ και της Έρευνας και Ανάπτυξης 

(R&D) να επηρεάζουν σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.
> Έχουν μεγάλη εμπειρία στο λανσάρισμα νέων προϊόντων.
> Αλλάζουν και προσαρμόζουν την οργανωτική δομή ανάπτυξης νέων προϊόντων 

ανάλογα με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο χώρο αυτό.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙΝΟΤ ΟλΠΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΒΟΟΖ, ALLEN & HAMILTON (1982)

•New-to-the-world products:
SONY Walkman. 3M Post-it

•New product liue: IBM Laseijet 
printer

•Additions to existing product 
lines: HP Laseijet ΠΙΡ

•Revisions to Improvements in 
existing product lines: Προϊόντα 
με " νέα βελτιωμένη σύνθεση"

a

Χαμηλός 
-«-----------

Υψηλός
---- ►

• Repositionings: Seven-Up (από 
απλά ένα ανανυκτικό σε 
“Uncola")

• Cost reductions: Παραγωγή 
υπάρ/οντο; προϊόντος με 
χαμηλότερο κόστος
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Β. ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Οι έρευνες στον τομέα αυτό βασίζουν τη μεθοδολογική τους προσέγγιση στο επιχείρημα 
ότι "είναι ευκολότερο να διαγνώσεις «τι πήγε άσχημα» παρά να αναγνωρίσεις «τι πήγε 
καλά» Μία κριτική ανάλυση σχετικά με τα αποτυχημένα προϊόντα και τις «γκάφες»του 
παρελθόντος, ανοίγει το δρόμο για πιο πετυχημένες προσπάθειες στο μέλλον.

> Μελέτη σχετικά με την αποτυχία 87 βιομηχανικών προϊόντων των Hopkins και 
Bailey (1971) έδειξε ότι οι βασικοί λόγοι αποτυχίας αυτών των προϊόντων, κατά σειρά 
σπουδαιότητας, ήταν:
1. Ανεπαρκής ανάλυση της αγοράς
2. Ελαττώματα στο προϊόν (ποιοτικά, τεχνικά)
3. Υψηλότερο κόστος από ότι έχει αρχικά υπολογισθεί
4. Κακή χρονική στιγμή εμφάνισης του προϊόντος στην αγορά
5. Αντίδραση των ανταγωνιστών
6. Ανεπαρκής προσπάθεια και απόδοση στο Μάρκετινγκ
7. Ανεπαρκής δύναμη πωλητών
8. Ανεπαρκής διανομή του προϊόντος

Γ. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ!ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
(SUCCESS VERSUS FAILURE)

Ο Roy Rothwell και οι συνεργάτες στο Πανεπιστήμιο του Sussex στη Μεγάλη Βρετανία, 
ήταν οι πρωτοπόροι που υποστήριξαν την άποψη ότι μόνο η απευθείας σύγκριση των 
επιτυχημένων και των αποτυχημένων προϊόντων μπορεί να αποκαλύψει τα «κλειδιά της 
επιτυχίας».

4· Η μελέτη των ερευνητών του Πανεπιστήμιου του Sussex που πήρε το όνομα 
Project SAPPHO βασίζεται σε μία συγκριτική ανάλυση 43 «ζευγαριών» νέων 
βιομηχανικών προϊόντων (το ζευγάρι αποτελείται από ένα επιτυχημένο και από ένα 
αποτυχημένο νέο βιομηχανικό προϊόν).

Η ανάλυση αυτή έδειξε τους 5 βασικούς παράγοντες που ξεχωρίζουν (discriminate) τα 
επιτυχημένα από τα αποτυχημένα νέα προϊόντα: 
α) Κατανόηση των αναγκών των πελατών χρηστών 
β) Αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη του νέου προϊόντος 

γ) Χαρακτηριστικά της Διοίκησης και των Μάνατζερς
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δ) Αποτελεσματική επικοινωνία μέσα και έξω από την επιχείρηση 
ε) Βαθμός προσπάθειας και επίδοσης στο μάρκετινγκ

3.6.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ποιότητα Προϊόντος. Πόσο καλό είναι το προϊόν που είχε σαν αποτέλεσμα η 
προσπάθεια ανάπτυξής του; Ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών; Είναι στιβαρό και 
αξιόπιστο; Η ποιότητα του προϊόντος ανακλάται τελικά στο μερίδιο της αγοράς και στη 
τιμή που οι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν;
Κόστος Προϊόντος. Ποιο είναι το κόστος παραγωγής του προϊόντος; Αυτό το κόστος 
περιλαμβάνει έξοδα για κεφαλαιακό εξοπλισμό όπως επίσης και το μεταβλητό κόστος 
για την παραγωγή κάθε μονάδος του προϊόντος. Το κόστος του προϊόντος επηρεάζει το 
πόσο κέρδος αναλογεί στην εταιρία για ένα συγκεκριμένο όγκο πωλήσεων και μία 
συγκεκριμένη τιμή πώλησης.

Χρόνος Ανάπτυξης. Πόσο γρήγορα ολοκλήρωσε η ομάδα την προσπάθεια ανάπτυξης; 
Ο χρόνος ανάπτυξης καθορίζει το πόσο ανταποκρίνεται η εταιρία απέναντι σε 
ανταγωνιστικές δυνάμεις και σε τεχνολογικές εξελίξεις, όπως επίσης και το πόσο 
γρήγορα η εταιρία θα εισπράξει τα οικονομικά αποτελέσματα από τις προσπάθειες της 
ομάδας ανάπτυξης.
Κόστος Ανάπτυξης. Πόσο έπρεπε να ξοδέψει η εταιρία για να αναπτύξει το προϊόν; Το 
κόστος ανάπτυξης είναι συνήθως ένα σημαντικό ποσοστό της επένδυσης που 
απαιτείται για την επίτευξη των κερδών.
Ικανότητα Ανάπτυξης. Είναι η ομάδα ανάπτυξης και η εταιρία πλέον παρουσιάζεται 
πιο ικανή για την ανάπτυξη στο μέλλον άλλων προϊόντων, με βάση την εμπειρία που 
αποκτήθηκε από την ανάπτυξη άλλων προϊόντων; Η ικανότητα ανάπτυξης είναι ένα 
στοιχείο που η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει άλλα προϊόντα στο 
μέλλον με πιο αποτελεσματικό τρόπο και πιο οικονομικά.
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ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
(Μετά από ανάλυση αποτελεσυάτων)

❖ Δυνητικότητα αγοράς (market potential)
❖ Παρεχόμενοι ανθρώπινοι πόροι
❖ Επαγγελματισμός ενεργειών μάρκετινγκ
❖ Ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη
❖ Πλεονέκτημα προϊόντος
❖ Επαγγελματισμός ενεργειών προ-ανάπτυξης
❖ Παρεχόμενοι πόροι R&D
❖ Τεχνολογικές ικανότητες επιχείρησης
❖ Επαγγελματισμός ενεργειών λανσαρίσματος
❖ Χρονική στιγμή εισόδου στη αγορά
❖ Τεχνολογική ανωτερότητα προϊόντος

Πηγή: Henard, D. and Szymanski, D. (2001), "Why some new products are more successful than others”, 
Journal of Marketing Research, Vol. XXXVIII, pp. 362-375
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Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η Διεθνής ευπειοία

ΜΕΛΕΤΗ 106 ΝΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΚΑΝΑΔΑ (R.G. COOPER & ULRICKE DE BRENTANI -1991)

01 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ

Συνέργεια |

Καλός συνδυασμός του προϊόντος με την αγορά

Ποιότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

Μελέτη 78 νέων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
προς ιδιώτες στη Μεγάλη Βρετανία 

-Easingwood and Storey (1993)-

Παράγοντας Αποτυχημένα
προϊόντα

Επιτυχημένα
προϊόντα

Πολύ
επιτυχημένα

προϊόντα
Συνολική ποιότητα 5.18 6.50 7.50

Επικοινωνιακή συνέπεια

(consistency in communications) 5.23 6.11 6.79

Ισχύς ενεργειών Direct Mail 5.39 6.16 6.52

Μοναδικό προϊόν 5.64 6.42 6.84

Προσαρμοστικότητα 5.21 5.66 6.33

Ξεκάθαρο positioning επιχείρησης 5.46 5.95 6.73

Αποτελεσματική τ μη ματοποίηση 5.25 5.86 6.03

Ισχύς μεσαζόντων 5.00 6.28 6.25

Ta νούμερα απεικονίζουν μέσες τιμές (1: καθόλου, 10: σε πολύ μεγάλο βαθμό)
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Παράγοντες που διαχωρίζουν τα πάρα πολύ επιτυχημένα 
(«smash» successes) από τα επιτυχημένα («ordinary» successes) 

χρηματοοικονομικά προϊόντα στη Μεγάλη Βρετανία 
-Cooper et aL (1994)-

Xpima-rooiKovotmcn απόδοση:

1. Συνέργεια Μάρκετινγκ

2. Διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων προσανατολισμένη στην αγορά

3. Αποτελεσματική Επικοινωνία Μάρκετινγκ

4. Εξυπηρέτηση πελάτη

5. Διοικητική και χρηματοοικονομική συνέργεια

6. Προετοιμασία λανσαρίσματος

Διάσταση απόδοσηα: Βελτίωση στέρεων (Relationship enhancement)

1. Διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντον προσανατολισμένη στην αγορά

2. 1 Ιροετοιμασία λανσαρίσματος

3. Ανταπόκριση προϊόντος στις ανάγκες της αγοράς

4. Συγκριτικό πλεονέκτημα προϊόντος

Διάσταση απόδοσηc: Ανάπτυξη avooac

1. Καινοτομική τεχνολογία

2. Διαδικασία ανάπτυξης νέτυν προϊόντων προσανατολισμένη στην αγορά

3. Αποτελεσματική Επικοινωνία Μάρκετινγκ
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Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Η Ελληνική ευπειοία

Μελέτη : Αυλωνίτης & Παπασταθοπούλου, 1999

1. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
3. ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. «No publicity is bad publicity»
4. ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
δ. ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
6. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
7. ΧΡΗΣΗ TELEMARKETING
8. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ TOY INTERNET
9. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΕΛΩΣ 
ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
10. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

4. ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 
(NEW PRODUCT DEVELOPMENT - NPD)

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
i Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς άλλαξε τα δεδομένα μέσα στα οποία 

λειτουργούν οι παραγωγικές μονάδες σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, το κύμα εξαγορών, 
συγχωνεύσεων (επιθετικών ή όχι) ή ακόμα οι στρατηγικές συμμαχίες που 
παρατηρήθηκαν, οι αλλαγές στα δημογραφικά στοιχεία, οι αλλαγές στα επαγγελματικά 
ήθη και έθιμα, οι εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, η κατάρρευση των οικονομιών του 
πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, η όλο και μεγαλύτερη συνεργασία κράτους-ιδιωτών, η 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά έφεραν νέες ισορροπίες στις επιχειρηματικές πρακτικές. Οι 
νέες συνθήκες της αγοράς έκαναν πιο επιτακτική την ανάγκη των επιχειρήσεων να 
ανταποκριθούν, παράγοντας Νέα Προϊόντα (ΝΠ) εφάμιλλα των απαιτήσεων, σε 
συνθήκες όμως όσο μεγαλύτερης ασφάλειας γίνεται.

±· Η Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων αποτελεί στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων, 
λόγω του δυναμικού εξωτερικού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται από τοπικό και 
διεθνή ανταγωνισμό, μικρότερους κύκλους ζωής προϊόντων, επίπεδες αγορές, 
αναπτυγμένες βιομηχανίες και ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη.

±· Ωστόσο, η χρήση κάποιων τεχνικών και μεθόδων στην διαδικασία της ανάπτυξης 
νέων προϊόντων είναι πολύ περιορισμένη (η έρευνα των Booz, Allen and Hamilton “New 
Product Development for the 1980’s” αναγνώρισε ότι η έλλειψη αυτών των τεχνικών 
(παραγόντων) αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχημένη εισαγωγή νέων 
προϊόντων).

Οι naodvovrec αυτοί είναι:
1. Προσαρμογή του προϊόντος στις ανάγκες της αγοράς
2. Προσαρμογή του προϊόντος στις λειτουργικές δυνατότητες της επιχείρησης
3. Τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος
4. Υποστήριξη του προϊόντος από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης

5. Χρησιμοποίηση της σωστής διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων
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6. Ευνοϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον
7. Η οργανωτική δομή ανάπτυξης νέων προϊόντων

4 Οι τεχνικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν και να
βελτιώσουν τις αποφάσεις των στελεχών στα διάφορα στάδια της διαδικασίας
ανάπτυξης νέων προϊόντων.

4.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.2.1 ΜΕΘΟΔΟΙ

• Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming): Μία δημιουργική ομάδα συγκεντρώνεται 
σε ένα χώρο, με σκοπό την δημιουργία νέων ιδεών.

• Μορφολογική ανάλυση (Morphological analysis): Το πρόβλημα διαιρείται σε 
επιμέρους τμήματα, για τα οποία προτείνονται λύσεις. Η σύνδεση αυτών δίνει 
την τελική λύση.

• Synactics:Το πρόβλημα ανάγεται σε μία ευρύτερη κατηγορία προβλημάτων, για 
τα οποία προτείνονται λύσεις, οι οποίες εν συνεχεία προσαρμόζονται στο αρχικό 
πρόβλημα.

• Μέθοδος Delphi (Delphi method): Μία ομάδα ειδικών γνωμοδοτεί για ένα 
πρόβλημα.

• Ομάδα εστίασης (Focus group): Μία ομάδα πελατών συζητά κάποια θέματα, 
με σκοπό την συγκέντρωση πληροφοριών για τις ανάγκες τους.

• Κύκλος ζωής προϊόντος (Product life cycle): Καθορίζεται η φάση του κύκλου 
ζωής της αγοράς και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την προσαρμογή των 
ήδη υπαρχόντων προϊόντων ή την δημιουργία νέων.

• Δοκιμή προϊόντος (Concept test): Πελάτες αξιολογούν το νέο προϊόν.

• Συνδυασμένη εκτίμηση/ανάλυση (Conjoint analysis): Καθορισμός της 
σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των προτιμήσεων των 

καταναλωτών

• Αξιολόγηση του προϊόντος στον χώρο του πελάτη (In-home use test):

Αξιολόγηση του προϊόντος στον χώρο του πελάτη για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.
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• Λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας (Quality function deployment): Ανάλυση 
των αναγκών του πελάτη και μετατροπή τους σε χαρακτηριστικά προϊόντος.

• Εισαγωγή σε περιορισμένη κλίμακα (Limited roll-out): Ένα νέο προϊόν 
εισάγεται σε περιορισμένη κλίμακα, με σκοπό τον περιορισμό του 

επιχειρηματικού κινδύνου.
• Προσομοίωση δοκιμής marketing (Simulated Test marketing): Μέθοδος με 

την οποία το προϊόν εισάγεται με διαφορετικά μείγματα marketing, με σκοπό την 
υιοθέτηση της πιο κατάλληλης στρατηγικής- κυρίως σε Η/Υ.

• Μοντέλα πρόβλεψης αγορών/Μοντέλα πρόβλεψης με Η/Υ (Market forecast 

models/Computer prediction models): Μοντέλα στον Η/Υ, που συμβάλλουν 
στην εκτίμηση της επιτυχίας ενός νέου προϊόντος.

4.2.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η συνεχής ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ΝΠ έχει γίνει αποδεκτή ως μία από τις 
παραμέτρους για την επιτυχία. Δύσκολα σήμερα κάποια οικονομική μονάδα θα 
μπορέσει να αναπτυχθεί στο μέλλον χωρίς να συμπεριλάβει στο στρατηγικό της 

σχεδιασμό διαδικασία ανάπτυξης ΝΠ.
Νέα Προϊόντα υποοούν να αναπτυγθούν:

• για να αυξηθούν οι πωλήσεις

• για να αυξηθούν τα κέρδη

• για να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς

• για να μπορέσει να αντιδράσει η επιχείρηση σε συγκεκριμένες συνθήκες της 
αγοράς, όπως:

I. η διόρθωση ή η βελτίωση του image της εταιρίας
II. να απαντήσει σε νέες απαιτήσεις καταναλωτών

III. να εκμεταλλευτεί μια νέα ευκαιρία στην αγορά, ή
IV. να συμπληρώσει τη γραμμή των προϊόντων της.

Το βασικό ζήτημα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων δεν 
είναι τόσο ποιες λειτουργίες θα πρέπει να μετέχουν, η διαδικασία ανάπτυξης είναι 

πολυ-λειτουργική (multifunctional) αλλά πως πρέπει να οργανωθεί η όλη προσπάθεια.
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4.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τη δεκαετία του 70 η μελέτη είχε επικεντρωθεί στις επιθυμίες των καταναλωτών αντί για 
την ίδια τη διαδικασία ανάπτυξης. Στη διάρκεια της δεκαετίας του '80 νέα πεδία 
ερευνήθηκαν, όπως η επίδραση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη ΝΠ ή η άποψη της 
διοίκησης των επιχειρήσεων πάνω στις καινοτομίες.
Παρατηρείται μία συμφωνία μεταξύ των ερευνητών σε σχέση με τις δραστηριότητες που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη ΝΠ. Στη βιβλιογραφία υπάρχει ένα μοντέλο που 
αναφέρεται από τους πιο πολλούς συγγραφείς. Η ύπαρξη ενός τέτοιου κοινά αποδεκτού 
μοντέλου βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας, αφού το μοντέλο που 
προτείνουν οι Booz-Allen & Hamilton καταγράφει και ιεραρχεί όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την ανάπτυξη ΝΠ. Ενα πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι αναπτύχθηκε από 
πραγματική μελέτη επιχειρήσεων (empirical research) σε παραπάνω από 
700 επιχειρήσεις που παρήγαν βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά. Οι Booz-Allen & 
Hamilton υποστήριξαν ότι η επίσημη, συστηματική και συνειδητοποιημένη διαδικασία 
που προτείνουν μείωσε τον αριθμό των νέων ιδεών που ήταν απαραίτητες για να 
αναπτυχθεί ένα ΝΠ. Από 58 νέες ιδέες, στην πρώτη έκδοση του μοντέλου το 1968, που 
χρειάστηκαν για να αναπτυχθεί ένα πετυχημένο ΝΠ, μόλις 7 ήταν απαραίτητες το 1982 
στη μεταγενέστερη έκδοσή του. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα της χρήσης του μοντέλου 
και του προσανατολισμού των επιχειρήσεων στην αγορά. Ακόμα, από τη μελέτη τους 
υπήρξε σαφής ένδειξη ότι όσο οι επιχειρήσεις έδιναν μεγαλύτερη σημασία στην 
ανάπτυξη ΝΠ, τόσο ξόδευαν περισσότερο χρόνο στις διαδικασίες προετοιμασίας 
(up-front activities), όπου το κόστος είναι χαμηλό, και έτσι βελτίωναν σημαντικά τις 
αποδόσεις τους. Μία αξιοσημείωτη προσπάθεια σημειώνεται από τον Cooper με το 
stage-gate system που εφαρμόζει σήμερα η Royal Bank of Canada. Είναι ένα μοντέλο 
που βασίζει τη διαδικασία ανάπτυξης ΝΠ σε μία σειρά γραμμικών σχέσεων, οι οποίες 
στηρίζονται σε σημεία αξιολόγησης. Για να προχωρήσει το προϊόν από το ένα στάδιο 
στο άλλο, θα πρέπει να έχει εκπληρώσει κάποια κριτήρια.
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ΣΧΗΜΑ 1
Μοντέλα ανάπτυξης ΝΠ

Βοοζ Allen & Hamilton (1982)

new product strategy development 
idea generation

Screening and evaluation

Business analisys

Development

Testing

Commercialisation

Πηγή: scheuing and Johnson, 1989, New product development and 
managment in financial institution, International journal of Bank 

Management, Vol. 7, no. 2, p. 18.

ΣΧΗΜΑ 2

Τυπικό μοντέλο stage gate

DEFINITION STAGE__________________________PRODUCTION STAGE

Δ Δ Δ

c*» PraftC PUT-

GATE 3

.'V.T fU+ifi Drrj IM Cmw D6t. r?aj. P\?<sxr ffi t CXWX4 =*«»**. jfgru1
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Οι μεθοδολογίες ανάπτυξης ΝΠ έχουν παραμείνει σταθερές, μία όμως από τις 

σημαντικές παραμέτρους για την επιτυχία που είναι το ζητούμενο, είναι και το ρίσκο που 
έχει η εισαγωγή ενός ΝΠ. Μπορεί η διαδικασία ανάπτυξης να είναι καλά μελετημένη και 
στημένη, όμως η ανάπτυξη γίνεται σε περιβάλλον πιθανοτήτων (probabilistic
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setting). Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να εξετασθούν παράλληλα με τις 
προσπάθειες συστηματοποίησης και οι παράγοντες ρίσκου και αβεβαιότητας που 
συνοδεύουν το εγχείρημα και υπάρχουν στο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι πάντα ένας 
εύκολος στόχος, αφού παρατηρείται διαφωνία στον ορισμό ενός ΝΠ. Μερικοί 
επιχειρηματίες θεωρούν ΝΠ μόνο τις πραγματικές καινοτομίες, άλλοι επιχειρηματίες 
όμως θεωρούν ένα παλιό προϊόν σαν καινούργιο, έστω και αν πρόκειται για μία απλή 
επανατοποθέτηση (repositioning).
Σε αυτό το πνεύμα ακόμα και εταιρίες κολοσσοί έχουν προχωρήσει σε εισαγωγή ΝΠ 
χωρίς τις κατάλληλες προετοιμασίες. Κλασσική περίπτωση η εισαγωγή στην ελληνική 
αγορά του 2λιτρου μπουκαλιού της Coca Cola στα μέσα της περασμένης δεκαετίας. Το 
μπουκάλι που πρωτολάνσαρε η εταιρία δεν χωρούσε στα ψυγεία που είχαν τότε οι πιο 
πολλές οικογένειες, με αποτέλεσμα η εταιρία να αναγκαστεί να το αποσύρει και να το 
επανακυκλοφορήσει με νέο σχεδιασμό και μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Από την 
άλλη πλευρά, πολλές φορές δημιουργούν οι ίδιες οι εταιρίες με τις κινήσεις τους την 
ανάγκη για την εισαγωγή ΝΠ. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των cd-player και η σταδιακή 
τεχνητή εγκατάλειψη παραγωγής δίσκων βινυλίου οδήγησε σε έκρηξη τις πωλήσεις cd 
που ως ΝΠ με τη στρατηγική αυτή υποστηρίχτηκε πάρα πολύ. Διατακτικά οι ίδιες 
εταιρίες τώρα προσπαθούν να επαναλανσάρουν το mini disc (md) που αρχικά δεν είχε 
τις αναμενόμενες πωλήσεις. Όπως είδαμε ακόμα και οι μεγάλες εταιρίες δεν 
ακολουθούν πάντα σωστά βήματα ανάπτυξης για τα ΝΠ αλλά οι περιπτώσεις αυτές 
πάντα αποτελούν καλό παράδειγμα προς μελέτη από ανταγωνιστές και μικρότερες 
εταιρίες, αφού η αποτελεσματική εισαγωγή ΝΠ είναι συνώνυμο της επιτυχίας στη 

μεγαλύτερη πλειοψηφία των βιομηχανικών κλάδων. Για τους leaders τα ΝΠ είναι τα 
μέσα με τα οποία δημιουργούνται νέες αγορές και επαναπροσδιορίζονται οι παλιές. Για 
τους followers, τα ΝΠ τους παρέχουν τη δυνατότητα να θέσουν αυτοί νέα standards 
σε κόστος και ποιότητα και, με μικρές μετατροπές, να αποκτούν σημαντικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Στο σημερινό περιβάλλον, την ίδια σχεδόν στιγμή που θα εισαχθεί ένα ΝΠ, ο 
ανταγωνιστής πρέπει να έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει. Η συνεχής εξέλιξη στην 
τεχνολογία πολλές φορές οδηγεί σε ταχύτατη ανάπτυξη αφού το ΝΠ που εισάγεται είναι 

πιο οικονομικό, πιο γρήγορο ή πιο αποτελεσματικό σε νέες ή παλιές λειτουργίες.
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Σύμφωνα με τους Maidique και Zirger, το marketing και η γνώση της αγοράς, το 
customer interaction, R&D και ο συνεχής σχεδιασμός, προγραμματισμός και 
coordination συμβάλλουν άμεσα στο να καλυφθούν εσωτερικά και εξωτερικά 
οργανωτικά κενά τα οποία αντιμετωπίζει η εταιρία στην εισαγωγή του ΝΠ. Η 
προσδοκώμενη κερδοφορία του ΝΠ είναι από μόνη της πολύ σημαντική στο να 
ληφθούν αποφάσεις από την εταιρία για αύξηση των δαπανών της έτσι ώστε να 
ξεπεραστούν κάποια εμπόδια και να διασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για μία 

επιτυχημένη ανάπτυξη και εισαγωγή του ΝΠ.

4.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο σχεδιασμός προϊόντων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας γιατί επιτρέπει τη μείωση του κόστους, την αύξηση της ποιότητας, 
και συχνά, τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για να βγει το προϊόν στην αγορά. Με 
βάση όλα αυτά το προϊόν πληροί, σε γενικές γραμμές, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
των πελατών.
Το σχέδιο προϊόντος προσαρμόζεται τακτικά, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, τις αλλαγές στη τεχνολογία καθώς και πληροφορίες για την 
επιτυχία υπαρκτών προϊόντων.
Τα σχέδια προϊόντων αναπτύσσονται σύμφωνα με τους στόχους, τις δυνατότητες, τους 
περιορισμούς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι αποφάσεις που αφορούν τον 
σχεδιασμό προϊόντος γενικά περιλαμβάνουν την ανώτερη διοίκηση του οργανισμού και 
μπορεί να λαμβάνουν χώρα μόνο ετήσια ή μερικές φορές το χρόνο.

Τα έονα ανάπτυδησ ποοϊόντοο υποοούν να ταίινουηθούν σε τέσσεοισ τύπουσ.
> Προϊόντα νέας πλατφόρμας: Αυτός ο τύπος έργου απαιτεί σημαντική 
προσπάθεια ανάπτυξης για τη δημιουργία μίας νέας οικογένειας προϊόντων 
βασιζόμενων σε μία νέα, κοινή πλατφόρμα. Αυτή η νέα οικογένεια προϊόντων μπορεί να 
απευθυνθεί σε παρόμοιες αγορές και κατηγορίες προϊόντων.
Πλατφόρμες προϊόντων. Πρόκειται για εξαρτήματα και διεργασίες παραγωγής τα οποία 

είναι εφικτό να μοιρασθούν μεταξύ μίας ευρείας γκάμας τελικών προϊόντων.
Η GM χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα για τα SAAB 9-3, 9-5 και το Opel Vectra.
Η Renault χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα για το Laguna και Espace.
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> Παράγωγα υπαρκτών προϊόντων πλατφόρμας: Αυτά τα έργα επεκτείνουν μία 
υπαρκτή πλατφόρμα προϊόντων για να μπορεί αυτή να απευθυνθεί σε γνωστές ήδη 
αγορές με ένα ή περισσότερα νέα προϊόντα.

Όγκος Μοντέλο Παράγωγα πλατφόρμας

Golf

Leon

Octavia (longer)

A3 (broader)

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

> Αυξανόμενες βελτιώσεις σε υπαρκτά προϊόντα: Αυτά τα έργα μπορούν να 
περιλαμβάνουν την πρόσθεση ή τη βελτίωση κάποιων χαρακτηριστικών υπαρκτών 
προϊόντων.

> Εξ’ αρχής καινούργια προϊόντα: Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν ριζικά 
διαφορετικά προϊόντα ή τεχνολογίες παραγωγής. Τέτοια έργα από τη φύση τους 
εμπεριέχουν μέσα τους σημαντικό ρίσκο. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης 
εξαρτάται άμεσα από τη συσσώρευση εμπειρίας και γνώσης από την υλοποίησης 
τέτοιου είδους έργων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πηγή : Ε&Α Προϊόντος, Επικ. Καθ. Δ. Καραλέκας
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Η ικανότητα για προσαρμογή του σχεδίου ανάπτυξης επί του χρόνου είναι ζωτική 
για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων εστιαζόταν 
ουσιαστικά στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένα προϊόν 
ώστε να αποτελεί την ορθή απάντηση σε συγκεκριμένες λειτουργικές προδιαγραφές 
που καθορίζονται από τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι παραγωγικές διαδικασίες. 
Ωστόσο η διαδικασία σχεδιασμού εξετάζεται τώρα από μία ευρύτερη προοπτική.
Αντί να γίνεται απλή αναφορά στα ίδια τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, λαμβάνονται 
υπόψη «εξωτερικοί» παράγοντες όπως:

❖ Οι απαιτήσεις των Πελατών
❖ Η ποιότητα
❖ Η μείωση του κόστους παραγωγής και των ελέγχων
❖ Η διαδικασία συναρμολόγησης και διανομής
❖ Οι περιβαλλοντικές συνέπειες πριν και μετά την παραγωγή
❖ Η εκ νέου χρήση αποσυναρμολογημένων προϊόντων και η ανακύκλωση
❖ Η ασφάλεια, η υγιεινή, οι εργονομικοί παράγοντες, κλπ.

Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να ληφθούν υπόψη ήδη από την αρχική σύλληψη του 
προϊόντος ώστε να συμμορφώνονται με τις δυναμικές που αναπτύσσονται στις πιο 
ανταγωνιστικές αγορές όσον αφορά την τιμή, την ποιότητα και τον χρόνο διάθεσης στην 
αγορά των νέων προϊόντων. Οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών πρέπει 
επίσης να ικανοποιούνται, παράγοντας που εμπλέκει νέες κοινωνικές αντιλήψεις όπως 
το ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Όλα αυτά έχουν άμεση επίδραση στον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να σχεδιάζονται, να παράγονται και να ανακυκλώνονται τα προϊόντα, και 
μας υποδεικνύουν νέους τρόπους θεώρησης της Διαδικασίας Ανάπτυξης Προϊόντων 
-συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του σχεδιασμού- καθώς και όλων των σχετικών 
τεχνικών και τεχνολογιών.
Η νέα αυτή προοπτική στον σνεδιασυό έγει σηυαντικά συνεπακόλουθα:
α) Το νέο προϊόν πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα πολυάριθμα κριτήρια.
β) Τα κριτήρια αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύλληψη του προϊόντος.

Συνεπώς, καθένα από αυτά πρέπει να αναγνωρίζεται, να γίνεται σαφές και να συνδέεται
με τα υπόλοιπα. Πρέπει να αναλύονται οι συνδυασμένες δράσεις και οι περιορισμοί που

μπορεί να προκύψουν μεταξύ των κριτηρίων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του
προϊόντος.
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γ) Συνεπώς, ο σχεδιαστής δεν μπορεί πλέον να ενεργεί μεμονωμένα. Αντίθετα, πρέπει 
να ενεργεί σε συνδυασμό με πολλούς άλλους ειδικούς τόσο εντός όσο και εκτός της 
επιχείρησης, ώστε να προσδιορίζει τα διαφορετικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν ένα 
προϊόν.
δ) Ο αριθμός των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τις προαναφερθείσες 
διαδικασίες και οι οποίες χρήζουν διαχείρισης αυξάνεται εκθετικά. Τα χαρακτηριστικά 
σχεδιασμού και παραγωγής θεωρούνται βασικές πληροφορίες, η διαχείριση των οποίων 
πρέπει να γίνεται από κοινού και παράλληλα κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι τεχνικές σχεδιασμού αποτελούν ένα σύνολο εργαλείων που καθιστά δυνατή την 
καινοτομία στα προϊόντα, βελτιώνοντας την ποιότητά τους, τη λειτουργικότητα, την 
εικόνα και τη διαφοροποίησή τους.
Οι κύριοι στόχοι των μεθοδολογιών Σχεδιασμού Προϊόντων περιλαμβάνουν:
1. Στήριξη των νέων προϊόντων ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές που σχετίζονται με 
τις ανάγκες των πελατών, την ποιότητα, την τιμή, την παραγωγή, την ανακύκλωση κλπ.
2. Μείωση του κόστους ανάπτυξης και του χρόνου που απαιτείται για 
εμπορευματοποίηση.
3. Συντονισμό και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο, τις 
διάφορες εργασίες, τους πόρους, την παραγωγή κλπ, όλα αυτά στο πλαίσιο της 
εταιρίας.
4. Ενσωμάτωση των παραπάνω αντικειμενικών κριτηρίων σε μία στρατηγική ανάπτυξης 
σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της εταιρίας.

4.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

A. Concurrent Engineering (CE]

To Concurrent Engineering, γνωστό και ως Simultaneous Engineering είναι πρωτίστως 
μία έκφραση της πρόθεσης να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα μειώνοντας τον χρόνο 

μεταξύ έναρξης και ολοκλήρωσης της παραγωγικής λειτουργίας, ενώ εξακολουθεί να 
βελτιώνεται η ποιότητα και το κόστος. To Concurrent Engineering είναι ένα σύστημα στο 
οποίο οι ποικίλες μηχανολογικές δραστηριότητες στην παραγωγή προϊόντων και στη
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διαδικασία ανάπτυξης ενσωματώνονται και πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν 
παράλληλα, παρά εν ακολουθία.
Η εφαρμογή του Simultaneous Engineering σημαίνει ότι ομάδες πολλαπλών 
λειτουργιών συνεργάζονται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας Ανάπτυξης Προϊόντος για 
να ανταποκριθούν στους στόχους αυτούς. Συνεπώς, οι περισσότερες τροποποιήσεις 
στο προϊόν δεν θα γίνουν στο στάδιο παραγωγής (περισσότερα έξοδα) αλλά στο στάδιο 
σχεδιασμού. Το προϊόν πρέπει να σχεδιάζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα όσα 
απαιτούνται σε κάθε στάδιο κάθε κύκλου ζωής, από την αποπεράτωση του σχεδιασμού. 
Αυτά περιλαμβάνουν λειτουργικούς, αισθητικούς και εργονομικούς παράγοντες, 
συναρμολόγηση για εύκολη παραγωγή, επισκευή και ανακύκλωση. Οι οργανωτικές 
στρατηγικές των μικρών επιχειρήσεων που είναι προσανατολισμένες στο προϊόν 
καθιερώνουν μία συγκεκριμένη πλατφόρμα έτσι ώστε όσοι σχετίζονται με τις λειτουργίες 
της επιχείρησης να έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους και τις 
ανησυχίες τους. Έτσι, η επιχείρηση καθιερώνει σε αρχικό στάδιο τη συνεργασία ως 
βασική συνιστώσα της διαδικασίας Ανάπτυξης Προϊόντος.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [Quality Function Deployment 
(QFD)]

Η Λειτουργική Ανάπτυξη Ποιότητας (Quality Function Deployment - QFD) είναι 
μετάφραση των Ιαπωνικών λέξεων hinshitsu kino tenkai. Αποδόθηκε δε ως QFD για 
πρώτη φορά το 1978. Ουσιαστικά η Λειτουργική Ανάπτυξη Ποιότητας είναι μία 
διαδικασία η οποία συνδέει τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των διαφόρων φάσεων του 
κύκλου ανάπτυξης ενός προϊόντος.
Στόχος της ανωτέρω διαδικασίας είναι η αναγνώριση των αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα 
στις ιδιότητες του προϊόντος και στις απαιτήσεις του καταναλωτή. Με την αναγνώριση 
των αλληλεξαρτήσεων μπορεί η επιχείρηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε 
κάθε στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος έτσι ώστε να περιλαμβάνονται οι ανάγκες του 
καταναλωτή και να ενσωματώνονται επιτυχώς μέσα στον προϊόν. Αυτά είναι άλλωστε 
είναι και τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούν συνεχή βελτίωση και προσοχή. Ισως το 
πιο σημαντικό πλεονέκτημα του QFD είναι ότι λειτουργεί σαν ένα 'σημείο συνάντησης1 
όλων των εμπλεκομένων φορέων κατά την ανάπτυξη ενός προϊόντος και υπάρχει έτσι 

συνέργια μεταξύ του marketing, του τμήματος σχεδιασμού, των μηχανικών, του 
κατασκευαστικού τομέα και όλων των υπολοίπων και έτσι επικρατεί το φαινόμενο της 
παράλληλης ανάπτυξης.
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Ετσι κάποιο πιθανό πρόβλημα αντιμετωπίζεται από όλους με περισσότερες 
πιθανότητες επίλυσης όπως είναι αναμενόμενο. Αρα, το QFD, δεν αποτελεί μόνο ένα 
εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας, αλλά και ένα μέσο μείωσης του χρόνου ανάπτυξης 
ενός προϊόντος και μείωσης του συνολικού κόστους.
Τα βήματα υλοποίησης της τεχνικής είναι τα εξής:
1. Καθορισμός απαιτήσεων καταναλωτή
2. Αξιολόγηση των απαιτήσεων των καταναλωτών από τους ίδιους
3. Μετάφραση των απαιτήσεων σε τεχνικές ή τρόπους επίτευξης με όρους που 
μπορούν να μετρηθούν και κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας
4. Καθορισμός σχέσεων μεταξύ των απαιτήσεων και των τεχνικών που υπάρχουν
5. Καθορισμός μονάδων μέτρησης κάθε τεχνικής και των τιμών που θεωρούνται 
επιτεύξιμες
6. Κατασκευή μήτρας συσχετίσεων και εξέταση ισχυρών και ασθενών σχέσεων

Τεχνικά
χαρακτηριστικά Αντιλήψεις πελατών

Απαιτήσεις 
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Η τεχνική QFD, χαρακτηρίζεται από το λεγόμενο 'σπίτι της ποιότητας'
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Ικανοποίηση
πελατών

4. Παραγωγή 3. Διαδικασία

Φάσειο OFD

Απαιτήσεκ των πελατών Το πιο συνηθισμένο σημείο έναρξης προκειμένου να 
εφαρμοστεί η τεχνική QFD είναι ο καθορισμός των αναγκών των πελατών και των 

πλεονεκτημάτων. Το σύνολο αυτών των αναγκών αναφέρονται συχνά ως και η φωνή 
του πελάτη. Οι πελάτες μπορεί να υπάρχουν ή να είναι και πιθανοί μελλοντικοί 
πελάτες, πρωτεύουσας ή και δευτερεύουσας σημασίας.
Μετά την συλλογή αυτών των πληροφοριών, το επόμενο πρόβλημα που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί είναι ο συνδυασμός αυτών των πληροφοριών, προκειμένου να 
τοποθετηθούν στις σειρές του πίνακα (Σπίτι της ποιότητας). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
μία ιεράρχηση των απαιτήσεων σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι σε αυτό το στάδιο μπορεί το τμήμα marketing να έχει την κύρια ευθύνη, 
όμως σε καμία περίπτωση δεν δουλεύει μόνο του, αλλά συνεργάζεται με όλα τα 
υπόλοιπα τμήματα, έχοντας κυρίως την ευθύνη συγκέντρωσης των απαραίτητων 
στοιχείων και διεξαγωγής των ερευνών.
Οταν λοιπόν οι απαιτήσεις των πελατών έχουν προσδιορισθεί και τοποθετηθεί στο 
"σπίτι της ποιότητας" (στο αριστερό τμήμα), προστίθενται οι συντελεστές βαρύτητας
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(στο δεξί τμήμα), έτσι ώστε να ττροσδιορισθεί η σημαντικότητα κάθε απαίτησης 
ξεχωριστά.
Τεγνικά γαοακτηοιστικά Οι απαιτήσεις των πελατών και οι συντελεστές βαρύτητας 
αυτών, απεικονίζονται σε σειρές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά σχηματίζουν τις στήλες. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τα γνωρίσματα τα οποία ο οργανισμός παρέχει στο 
σχεδιαστικό τμήμα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Η ομάδα 
που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο βασίζεται κυρίως σε εσωτερική εμπειρία. Υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο τρόποι για την ανάπτυξη αυτών των τεχνικών χαρακτηριστικών.

• Ο ένας τρόπος είναι με κατευθείαν μετρήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
πελατών.

• Ο δεύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθούν συναρτήσεις οι οποίες είναι γνωστές 
από την εμπειρία της ομάδος ή βασίζονται στην τρέχουσα τεχνολογία.
Ο πίνακαο σνεδιασυού Δεξιά από τον κεντρικό πίνακα υπάρχει ο λεγόμενος πίνακας 
ελέγχου. Αυτός αποτελείται από μία ακολουθία στηλών, που υπολογίζουν την 
σημαντικότητα, την ικανοποίηση και τον στόχο για κάθε ανάγκη των καταναλωτών. 
Σκοπός αυτού του σταδίου της μελέτης είναι να αποσαφηνίσει στην ουσία μία ανάλυση 
SWOT (δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες, φόβοι) των ανταγωνιστικών προϊόντων έναντι 
της εταιρείας που διεξάγει την μελέτη. Ετσι μπορεί να προσδιοριστεί το πιθανό χάσμα 
μεταξύ της εταιρείας και των ανταγωνιστών.
Εχοντας έτσι η ομάδα ανάπτυξης ξεκαθαρίσει το χάσμα κάθε ανάγκης και την 
σημαντικότητα αυτής, μπορεί στη συνέχεια να αποφασιστεί ο στόχος για την κάθε 
ανάγκη. Αυτοί οι στόχοι είναι στην ουσία και οι συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται στον κεντρικό πίνακα.
Ο kevtoik6c nivaxac Ο κεντρικός πίνακας αποτελεί την "καρδιά" του "σπιτιού της 
ποιότητας". Είναι το σημείο όπου οι ανάγκες των πελατών αντιστοιχίζονται με κάθε ένα 
από τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

C. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ [Failure Mode and 
Effects Analysis (FMEA)]

To FMEA εκτιμά με τρόπο συστηματικό και δομημένο, τις συνέπειες αστοχίας στους 
πελάτες. Συντάσσεται ένας κατάλογος πιθανών αστοχιών, των συνεπειών τους και των 
αιτιών που τις προκαλούν και κατηγοριοποιείται με βάση τις συνέπειες για τον πελάτη. 
Με την εκτίμηση αυτή δίδεται προτεραιότητα στις διορθωτικές ενέργειες.
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Υπάογουν δύο είδη FMEA: Διαδικασίας (ττελάτης=τελικός χρήστης της επόμενης 
διαδικαστικής φάσης) και Σχεδιασμού (πελάτης=τελικός χρήστης). Για να 
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή αποτελεσματικά, το FMEA επικεντρώνεται σε 
επιλεγμένες συνιστώσες του συστήματος. Χρησιμοποιείται για τα εξής:

> Νέα ανάπτυξη προϊόντος
> Ασφάλεια και προβληματικά μέρη
> Τροποποίηση προϊόντων ή διαδικασιών, και

> Νέα λειτουργία ή άλλες συνθήκες λειτουργίας των υπαρχόντων προϊόντων

Οι τύποι επιχειρήσεων στους οποίους εφαρμόζονται καλύτερα οι τεχνικές 
σχεδιασμού και ανάπτυξης είναι εκείνες που σχεδιάζουν και παράγουν τα ίδια 
τους τα προϊόντα και στις οποίες η ανταγωνιστικότητα περιγράφεται από 
παράγοντες όπως:
Ποιότητα, Τιμή, Λειτουργικότητα, Χρόνος ανάπτυξης, Χρόνος εμπορευματοποίησης. 
Επιπρόσθετα, εάν μία επιχείρηση πρόκειται να εφαρμόσει τις τεχνικές αυτές, πρέπει να 
έχει μία καλά προσδιορισμένη λειτουργική δομή, για να μην αναφέρουμε τους 
απαραίτητους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την υλοποίηση και χρήση των 
τεχνικών. Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, η υλοποίηση και η χρήση των τεχνικών 
αυτών θα αποφέρει νέα οφέλη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ένα ανταγωνιστικό προϊόν πρέπει να ικανοποιεί παράγοντες όπως το κόστος, η 
απόδοση, η αισθητική, το πρόγραμμα ή ο χρόνος διάθεσης στην αγορά και η ποιότητα. 
Η σημασία των παραγόντων αυτών ποικίλει από προϊόν σε προϊόν και από αγορά σε 
αγορά. Ακόμη με την πάροδο του χρόνου, οι πελάτες ή οι χρήστες ενός προϊόντος θα 
απαιτούν όλο και περισσότερα, π.χ μεγαλύτερη επίδοση με μικρότερο κόστος.
Το κόστος θα αποτελέσει τον πιο σημαντικό παράγοντα για την απόκτηση ενός 
προϊόντος σε δύο περιπτώσεις.
Πρώτον, καθώς η τεχνολογία ή η αισθητική ενός προϊόντος ωριμάζει ή σταθεροποιείται 

και τα ανταγωνιστικά παιχνίδια ισοσταθμίζονται, ο ανταγωνισμός βασίζεται όλο και 
περισσότερο στο κόστος ή στην τιμή.
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Δεύτερον, οι οικονομικοί περιορισμοί ή οι περιορισμοί στους χρηματικούς πόρους ενός 
πελάτη μπορεί να μετατοπίσουν την απόφαση απόκτησής του και συνεπώς να αποτελεί 
αυτό τον κυρίαρχο παράγοντα. Και στις δύο περιπτώσεις, ένας πετυχημένος 
προμηθευτής προϊόντων πρέπει να εστιάσει μεγαλύτερη προσοχή στην διαχείριση του 
κόστους του προϊόντος.

4.6 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχουν πραγματοποιηθεί 3 είδη έρευνας σχετικά με την χρήση των εργαλείων 
Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα:
1. Η πρώτη ομάδα εμπειρικών ερευνών εστιάζει αποκλειστικά στο πρώτο στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, δηλαδή στο στάδιο της δημιουργίας ιδεών. Το 
συμπέρασμα των ερευνών αυτών είναι ότι εκτός από το brainstorming 
χρησιμοποιούνται πολύ λίγες τεχνικές για το στάδιο αυτό.
2. Η δεύτερη ομάδα ερευνών καλύπτει ολόκληρη την διαδικασία της ανάπτυξης νέων 
προϊόντων και αποδεικνύει ότι χρησιμοποιούνται κάποιες από τις τεχνικές αλλά με 
αυθαίρετο τρόπο και όχι κατά μία δομημένη σειρά.
3. Η τρίτη ομάδα ερευνών ασχολείται με την χρήση συγκεκριμένων τεχνικών (π.χ QFD 
την οποία έχουμε ήδη διεξοδικά αναλύσει και την Conjoint analysis).
Conjoint analysis είναι ερευνητική τεχνική που αναπτύχθηκε το 1978 από τους Green 
and Srinivasan. Υπολογίζει πως οι αγοραστές εκτιμούν τα χαρακτηριστικά ενός 
προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Εννοιολογικός ορισμός - "Conjoint: ενωμένο, 
συνδυασμένο". Οριομός αγοράς - "Features CONsidered JOINTIy.
Η Conjoint analysis είναι μία από τις πολλές τεχνικές για καταστάσεις στις οποίες ένας 

αποφασίζων πρέπει να εξετάσει τις επιλογές που ποικίλλουν ταυτόχρονα σε δύο ή 
περισσότερα χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα που ο αποφασίζων αντιμετωπίζει είναι πώς 
να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα ότι η επιλογή X είναι καλύτερη από την επιλογή Υ στα 

χαρακτηριστικά Α ενώ η επιλογή Υ είναι καλύτερη από τη X στα χαρακτηριστικά Β, και 
τις διάφορες επεκτάσεις αυτών των συγκρούσεων.
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O Rogers εντοπίζει τρία είδη μεταβλητών, που επηρεάζουν την απόφαση της 
επιχείρησης σχετικά με την υιοθέτηση των εργαλείων Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Χαρακτηριστικά της διοίκησης (η ανάμειξη της ανώτερης διοίκησης στην 
διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων).
2. Εσωτερικά χαρακτηριστικά του οργανισμού (το μέγεθος της επιχείρησης, ο 
αριθμός των σταδίων της διαδικασίας Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, ο αριθμός των 
τμημάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, ο βαθμός 
επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων).
3. Εξωτερικό περιβάλλον (ο οξύς ανταγωνισμός, η στρατηγική της επιχείρησης 
για την συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων).
4. Χρήση των εργαλείων Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, σε προηγούμενες 
περιόδους.

Η Ερευνα στην οποία βασίστηκε ο Rogers για να εντοπίσει τα τρία είδη μεταβλητών, 
που επηρεάζουν την απόφαση της επιχείρησης σχετικά με την υιοθέτηση των 
εργαλείων Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, είναι:
“Determinants ot the Adoption of New Product Development Tools by Industrial 
Firms”
by Edwin J. Nijssen & Ruud T. Frambach 
Industrial Marketing Management 
Volume 29, No 2, March 2000

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ

• Η βασική έρευνα διεξήχθη σε ένα τυχαίο δείγμα 125 βιομηχανικών επιχειρήσεων, 
που ανήκαν στους κλάδους των ηλεκτρονικών, μηχανών, μετάλλου και χαρτιού. Από τις 
125 δέχτηκαν να συνεργαστούν μόνο οι 75 (ποσοστό 60%) και από αυτές μόνο οι 62 
παρέδωσαν ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο.

• Αρχικά είχε πραγματοποιηθεί ποιοτική έρευνα, με συνεντεύξεις ειδικών, 
προκειμένου να εντοπισθεί ο βαθμός γνώσης και χρήσης των τεχνικών αυτών.

• Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι τεχνικές NPD που 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, η συχνότητα χρήσης τους και οι παράγοντες 
που επηρεάζουν την υιοθέτησή τους.
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• Χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες Likert για την συχνότητα χρήσης των NPD tools και 
για τον βαθμό επηρεασμού τους από τις τεχνικές αυτές.
Τα αποτελέαυατα έδειΕαν όπ.
(α) Ο συνήθης αριθμός τεχνικών NPD είναι 3 για κάθε επιχείρηση.
(β) Η χρήση των τεχνικών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων έχει αυξηθεί την τελευταία 
δεκαετία.
(γ) Επιχειρήσεις που έχουν υψηλό επίπεδο εσωτερικής επικοινωνίας, καθορισμένα 
στάδια κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και πολλά τμήματα που 
εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούν περισσότερα NPD tools.

(δ) Όταν μία επιχείρηση αναπτύσσει συνεχώς νέα προϊόντα, χρησιμοποιεί περισσότερα 
NPD tools σε περισσότερα στάδια της διαδικασίας, σε μία προσπάθεια να μειωθεί η 
αβεβαιότητα.
(ε) Η συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης στην διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων 
επηρεάζει την απόφαση για την χρήση των τεχνικών, αλλά όχι σημαντικά.
(στ) Τα market forecast models ήταν αυτά που χρησιμοποιούνταν λιγότερο από τις 
επιχειρήσεις, πιθανόν επειδή είναι σύγχρονες τεχνικές, που απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις 
από τους χρήστες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ MANAGERS
■ Τα NPD tools συμβάλλουν στην ανάλυση και επίλυση των προβλημάτων καθώς 

και στην λήψη αποφάσεων κατά την διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.
■ Η υιοθέτηση κάποιας τεχνικής σε κάποιο αρχικό στάδιο της διαδικασίας 

ανάπτυξης νέων προϊόντων οδηγεί στην ευρεία υιοθέτηση των NPD tools.
■ Προκειμένου να επιλεχθεί η κατάλληλη τεχνική για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις 

της επιχείρησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος εξωτερικός σύμβουλος. Είναι 
αναγκαία η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών για κάθε στάδιο της διαδικασίας 
ανάπτυξης νέων προϊόντων, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

■ Κρίνεται σκόπιμη η χρήση 3 ή περισσότερων διαφορετικών τεχνικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

5. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,(ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)

5.1:0 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ένα ενδιαφέρον ζήτημα σχετικά με τη μεταβλητή του προϊόντος στο διεθνές 
βιομηχανικό μάρκετινγκ είναι ο ρόλος της ποιότητάς του στην επίδοση των διεθνών 
βιομηχανικών επιχειρήσεων. Το θέμα έρχεται να διαφωτίσει το άρθρο των Roger 
Calantone και Gary Knight με τίτλο “The critical role of product quality in the 
international performance of industrial firms” που δημοσιεύτηκε στο Industrial 
Marketing Management volume 29,number 6, November 2000.
Σκοπός του άρθρου είναι να διερευνήσει το ρόλο της ποιότητας του προϊόντος στην 
επίδοση των βιομηχανικών επιχειρήσεων που απευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού. 
Προκειμένου να μελετηθεί το προαναφερθέν θέμα διεξήχθη έρευνα σε δύο στάδια. Σε 
πρώτο στάδιο ελήφθησαν προσωπικές συνεντεύξεις από managers 11 επιχειρήσεων 
που είχαν επιχειρήσει επέκταση σε αγορές του εξωτερικού και η απόπειρά τους αυτή 
συνοδεύτηκε από επιτυχία.
Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν εταιρείες που πουλούσαν αποκλειστικά βιομηχανικά 
προϊόντα, το 25 % των συνολικών τους εσόδων προερχόταν από πωλήσεις στις αγορές 
του εξωτερικού και που είχαν σημειώσει επιτυχία στις αγορές αυτές τουλάχιστον τα 
τελευταία τρία χρόνια. Σκοπός του πρώτου αυτού σταδίου της έρευνας ήταν να 
εντοπιστούν οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία διεθνείς βιομηχανικές 
επιχειρήσεις.

Στο δεύτερο στάδιο οι ερευνητές δημιούργησαν ένα μοντέλο βασισμένο στη μέχρι τότε 
σχετική θεωρία που συσχέτιζε τις μεταβλητές που εντοπίστηκαν στο πρώτο στάδιο της
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έρευνας και διεξήγαγαν μία πρωτογενή έρευνα σε δείγμα 1300 διεθνών ενεργών 
βιομηχανικών επιχειρήσεων προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ισχύ ή μη συσχετίσεων 
που υποδεικνύονταν από μελέτες περιπτώσεων και τη σχετική θεωρία. Το 
ερωτηματολόγιο ταχυδρομήθηκε σε τρία κύματα στο δείγμα των διεθνών βιομηχανικών 
επιχειρήσεων το οποίο επιλέχθηκε τυχαία από τρεις πηγές:
(α) από τον κατάλογο, ευρετήριο επιχειρήσεων που ασχολούνται με την τεχνολογία 
(Woburn ΜΑ 1996)
(β) από τον κατάλογο εξαγωγέων των ΗΠΑ (Journal of commerce, New York) και 
(γ) από τον κατάλογο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (Princeton 1996)
Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια απευθύνονταν προς απάντηση στον CEO ή στο πιο 
σχετικό, εξοικειωμένο με τις διεθνείς λειτουργίες της επιχείρησης διοικητικό στέλεχος. Το 
ποσοστό ανταπόκρισης της έρευνας ήταν 22%, δηλαδή τα ερωτηματολόγια 
απαντήθηκαν και επιστράφηκαν από συνολικά 285 επιχειρήσεις από τις 1300 του 
δείγματος.
Όσον αφορά το πρώτο στάδιο τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι εκτός από την 
ποιότητα του προϊόντος άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην διεθνή επιτυχία των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι η διεθνής τεχνολογική φήμη, ο διεθνής 
προσανατολισμός στην αγορά και κάποιο είδος στρατηγικού προσανατολισμού. Με τον 
όρο διεθνής τεχνολογική φήμη εννοούμε το βαθμό αναγνώρισης της εταιρείας από τους 
πελάτες της που βασίζεται στην τεχνολογική ανωτερότητα της στον κλάδο που αυτή 
λειτουργεί. Αντίστοιχα ο διεθνής προσανατολισμός μάρκετινγκ θα μπορούσε να οριστεί 
σαν την επιχειρησιακή κουλτούρα που δημιουργεί τις αναγκαίες συμπεριφορές για την 
δημιουργία υψηλής αξίας για τους πελάτες και υψηλής επίδοσης για την επιχείρηση. Για 
να κάνουν πιο λειτουργικό, κατανοητό τον όρο του στρατηγικού προσανατολισμού οι 
συγγραφείς υιοθέτησαν τις στρατηγικές της διαφοροποίησης, εστίασης και ηγεσίας 
κόστους του Porter. Η διαφοροποίηση ορίζεται σαν τη στρατηγική εκείνη κατά την οποία 
η επιχείρηση προσφέρει στους πελάτες προϊόντα που γίνονται αντιληπτά από αυτούς 
ως μοναδικά και καλλιεργεί την πιστότητα των πελατών της μέσω καινοτομικών 
προϊοντικών χαρακτηριστικών, ενός γνωστού brand name, ενός ισχυρού δικτύου 
διανομής ή εξαιρετικής εξυπηρέτησης του πελάτη.

Η εστίαση έχει την έννοια της συγκέντρωσης πόρων για την εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς. Τέλος η στρατηγική της ηγεσίας κόστους 
επιτρέπει στην εταιρεία να χρεώνει χαμηλότερες τιμές μέσω της διατήρησης του 
κόστους παραγωγής, μάρκετινγκ και διοίκησης σε χαμηλά επίπεδα.
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Σχετικά με τους προαναφερθέντες παράγοντες θα πρέπει να διακρίνουμε τρία επίπεδα/ 
τομείς της επιχείρησης στα οποία αυτοί εφαρμόζονται: (α) την κουλτούρα, (β) τις 
στρατηγικές και (γ) τις τακτικές. Η κουλτούρα είναι το σύνολο των αξιών και 
πεποιθήσεων που οδηγούν μία επιχείρηση. Η στρατηγική αντικατοπτρίζεται στη 
στόχευση (targeting), την τοποθέτηση (positioning) και στον τρόπο που η επιχείρηση 
ανταγωνίζεται στις αγορές που απευθύνεται και στα προϊόντα που παράγει και διαθέτει. 
Τέλος οι τακτικές υλοποιούνται μέσω των στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ, 
συμπεριλαμβανομένων του προϊόντος και της ποιότητάς του.
Η ανάλυση έδειξε ότι η διεθνής τεχνολογική φήμη και ο διεθνής προσανατολισμός στην 
αγορά συμπεριλαμβάνονται, ενυπάρχουν στην κουλτούρα της επιχείρησης και οι 
στρατηγικές του Porter υπάρχουν, συναντώνται στο επίπεδο της στρατηγικής. 
Θεωρητικά, η ποιότητα μπορεί να περιλαμβάνεται και στα τρία επίπεδα αλλά η γνώμη 
των συγγραφέων είναι ότι τοποθετείται στο επίπεδο των στρατηγικών/ τακτικών.
Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο της έρευνας τα ευρήματα έδειξαν ότι άμεση επίδραση 
στην επίδοση των διεθνών βιομηχανικών επιχειρήσεων έχουν η ποιότητα, η στρατηγική 

της διαφοροποίησης καθώς και η διεθνής τεχνολογική φήμη και ο διεθνής 
προσανατολισμός στην αγορά.
Αντίθετα οι στρατηγικές της εστίασης και της ηγεσίας κόστους δεν έχουν άμεση 
επίδραση στην επίδοση. Ωστόσο η ποιότητα είναι ένας σημαντικός διαμεσολαβητής στη 
σχέση μεταξύ των στρατηγικών αυτών και της διεθνούς επίδοσης. Με άλλα λόγια η 
αποτελεσματικότητα αυτών των στρατηγικών (ραίνεται να λειτουργεί μέσω της ποιότητας. 
Συγκεκριμένα όταν η επιχείρηση ακολουθεί μία στρατηγική εστίασης βασισμένη στην 
ποιότητα μπορεί να χρεώνει υψηλότερες τιμές καθώς οι πελάτες της αναγνωρίζουν την 

ποιοτική ανωτερότητα αυτών των προϊόντων σε σχέση με τα ανταγωνιστικά και 
συνεπώς είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν υψηλότερο τίμημα για να τα αποκτήσουν. 
Επίσης η διεθνής βιομηχανική επιχείρηση μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το μερίδιο 
αγοράς της καθώς οι περισσότεροι πελάτες προτιμούν προϊόντα υψηλότερης 
ποιότητας. Τέλος μπορεί να στηρίξει πάνω στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση της 
ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Από την άλλη πλευρά όταν η επιχείρηση ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους η 
ποιότητα μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε υψηλή διεθνή επίδοση. Θα πρέπει στο 

σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η ποιότητα δεν οδηγεί όπως συνήθως πιστεύεται πάντα 
σε υψηλά κόστη. Αντίθετα, μπορεί να μειώσει τα κόστη γιατί εταιρίες με ποιοτικό
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προσανατολισμό παράγουν λιγότερα προϊόντα για να αμυνθούν στον ανταγωνισμό, 
έχουν χαμηλότερα ποσοστά, ρυθμούς αναπλήρωσης και έχουν λιγότερους 
δυσαρεστημένους πελάτες
Με μία εξαίρεση η ποιότητα, η τεχνολογική φήμη και ο διεθνής προσανατολισμός στην 
αγορά συσχετίζονται ισχυρά με τις στρατηγικές του Porter. Συγκεκριμένα ο διεθνής 
προσανατολισμός στην αγορά συσχετίζεται έντονα με όλες τις στρατηγικές του Porter 
καθώς το να προσφέρει μία επιχείρηση προϊόντα των οποίων η ποιότητα υπερβαίνει 
την αξία των εναλλακτικών επιλογών την οδηγεί σε καλά οικονομικά αποτελέσματα και 
άμεσα αλλά και μέσω των στρατηγικών του Porter. Η εξαίρεση είναι η αρνητική 
συσχέτιση μεταξύ της τεχνολογικής φήμης και της ηγεσίας κόστους, κάτι που μάλλον 
αναμενόταν λαμβανομένου υπ’ όψη του γεγονότος ότι η δημιουργία τεχνολογικής φήμης 
συνδέεται με υψηλά κόστη.
Αντίθετα η τεχνολογική φήμη συσχετίζεται ισχυρά με την ποιότητα αποδεικνύοντας ότι 
ηπρώτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δεύτερη.
Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι η ποιότητα, η διεθνής τεχνολογική φήμη, ο διεθνής 
προσανατολισμός στην αγορά και οι στρατηγικές του Porter -με εξαίρεση των 
στρατηγικών της ηγεσίας κόστους και της εστίασης- έχουν σημαντική επίδραση στην 
επίδοση των διεθνών βιομηχανικών επιχειρήσεων.

5.2 : Ο ΠΡΟΖΑΝΑ ΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η έρευνα διεξάχθηκε από τους Brent Μ. Wren, Wm.E.Souder και David Berkowitz.
Ο σκοπός του άρθρου είναι να εκτιμήσει την επίδραση που έχει ο προσανατολισμός της 
αγοράς στην επιτυχία του νέου προϊόντος σε διεθνές επίπεδο. Δύο πλευρές του 
προσανατολισμού της αγοράς -ο βαθμός της πληροφόρησης της αγοράς και του 
προσανατολισμού προς τον πελάτη- εξετάστηκαν σε έξι χώρες σε σχέση με τους 
παραδοσιακούς παράγοντες επιτυχίας ενός νέου προϊόντος.
Στο σημερινό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, το να κατανοήσεις τους παράγοντες 
που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία ενός νέου προϊόντος έχει γίνει βασικό 

σημείο προβληματισμού τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους managers. 
Εκατομμύρια παράγοντες τόσο εξωτερικοί (όπως:ανταγωνιστική θέση, αβεβαιότητα της 

αγοράς) όσο και εσωτερικοί (όπως: η διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος, η
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τεχνολογική ανταγωνιστικότητα και οι διοικητικές ικανότητες) έχουν βρεθεί να 
επηρεάζουν την επιτυχία του νέου προϊόντος. Προσφάτως οι ερευνητές έχουν αρχίσει 
να εξερευνούν το ρόλο του προσανατολισμού προς την αγορά ως καθοριστικό 

παράγοντα της επιτυχίας.
Ο προσανατολισμός της αγοράς είναι το σύνολο των διαλειτουργικών διαδικασιών και 
ενεργειών που στοχεύουν στη δημιουργία και την ικανοποίηση των πελατών μέσω της 
συνεχούς ικανοποίησης των αναγκών τους. Στην πραγματικότητα προσανατολισμός της 
αγοράς περιλαμβάνει συνιστώσες σχετικές με τον προσανατολισμό προς τον πελάτη και 
τον βαθμό πληροφόρησης της αγοράς. Με άλλα λόγια οι επιχειρήσεις που είναι 
προσανατολισμένες στην αγορά συστηματοποιούν τη γνώση της αγοράς για να 
καταλάβουν καλύτερα τις συνθήκες της αγοράς και να αναπτύξουν στρατηγικές 
προϊόντων τέτοιες ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών 
τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι εσωτερικές διαδικασίες όπως η εταιρική 
κουλτούρα, η υποστήριξη της διοίκησης, η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και η 
εστίαση στον πελάτη είναι απαραίτητα συστατικά μίας εταιρίας προσανατολισμένης 
στην αγορά. Όλες αυτές οι διαδικασίες δυνητικά επηρεάζουν τη ροή των πληροφοριών, 
την κατανομή των πόρων, τις ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης που είναι τόσο ζωτικής 
σημασίας για την ανάπτυξη του νέου προϊόντος και την επιτυχή του εισαγωγή στην 
αγορά.
Προϋποθέσεις της έρευνας
Για περισσότερο από 20 χρόνια οι ερευνητές προσπαθούσαν να καταλάβουν γιατί 
ορισμένα προϊόντα πετυχαίνουν ενώ άλλα αποτυγχάνουν. Οι παράγοντες επιτυχίας 
ενός νέου προϊόντος μπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες:
(1) το ανταγωνιστικό περιβάλλον (2) το εσωτερικό περιβάλλον (3) τη διαδικασία 
ανάπτυξης του νέου προϊόντος και (4) το συγκριτικό πλεονέκτημα του προϊόντος. Για τη 
συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε ο εστιασμός σε εκείνους τους παράγοντες που 
βρίσκονται στον απόλυτο έλεγχο της επιχείρησης (το εσωτερικό περιβάλλον και η 
διαδικασία ανάπτυξης του νέου προϊόντος). Η αιτιολογία είναι ότι ο προσανατολισμός 
της αγοράς είναι ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό της επιχείρησης και ο στόχος μας είναι 
να συγκρίνουμε την επίδραση που έχει ο προσανατολισμός της αγοράς στην επιτυχία 

του νέου προϊόντος σε σχέση με άλλους εσωτερικούς παράγοντες, χωρίς βέβαια αυτό 
να σημαίνει ότι υποτιμούμε το ρόλο και τη σημασία των εξωτερικών παραγόντων.
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Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει διάφορα χαρακτηριστικά του εσωτερικού 
περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιτυχία του νέου προϊόντος. Εκείνα που έχουν 
διερευνηθεί περισσότερο είναι η ικανότητα της επιχείρησης στο marketing και στην 
τεχνολογία. Η τεχνολογική ικανότητα αναφέρεται στους πόρους που έχει στη διάθεσή 
της η ομάδα του νέου προϊόντος για την παραγωγή του. Η τεχνολογική 
ανταγωνιστικότητα διασφαλίζει ότι η εταιρία μπορεί να σχεδιάσει και να παράγει 
καινοτομικά προϊόντα και ότι αυτά τα προϊόντα θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
καταναλωτών. Η τεχνολογική ανταγωνιστικότητα επίσης επιτρέπει στη εταιρία να 
προσαρμόζεται άμεσα στις εκάστοτε μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών 
διαφοροποιώντας αναλογικά το προϊόν της.
Επομένως το να έχει μία εταιρία τεχνολογικές ικανότητες είναι σημαντικό, όμως το να 

έχει ικανότητες marketing (διαφημιστικές και προωθητικές ικανότητες, συστήματα 
διανομής, επαρκή δύναμη πωλητών κ.λ.π) είναι εξίσου πολύ σημαντικό. Άλλωστε οι 
ικανότητες marketing είναι μία πρωταρχική πηγή συγκριτικού πλεονεκτήματος και για το 
λόγο αυτό οι εταιρίες πολλές φορές ξοδεύουν για την εισαγωγή του νέου προϊόντος όσα 
ξοδεύουν και για την παραγωγή του.
Ακόμη η ανώτατη διοίκηση επηρεάζει την ανάπτυξη του προϊόντος δίνοντας κίνητρα και 
ενεργοποιώντας τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού. Οι ικανότητες του project manager 
αναφέρονται στην δυνατότητά του να συντονίζει τις ενέργειες ανάπτυξης του νέου 
προϊόντος και να εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη της ομάδας μοιράζονται ένα κοινό όραμα. 
Ένας ακόμα πρωταρχικός παράγοντας είναι η διαλειτουργική ολοκλήρωση. Έρευνες 
έχουν αποδείξει ότι ο παράγοντας αυτός οδηγεί σε καλύτερο συντονισμό των 
προσπαθειών των επιμέρους τμημάτων προς ένα κοινό σκοπό.
Ερευνητική μέθοδος
Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διαδικασία ανάπτυξης 
νέων προϊόντων στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας σε έξι χώρες: τις Η.Π.Α, τη Νέα 
Ζηλανδία, την Κορέα, το Βέλγιο, τη Νορβηγία και τη Σουηδία (που αναφέρονται ως 
Σκανδιναβία). Στόχος ήταν να συμπεριληφθεί ένα σύνολο από διαφορετικές οικονομίες, 
κουλτούρες και επιχειρηματικούς προσανατολισμούς, ενώ η ύπαρξη πολλών εταιρειών 
υψηλής τεχνολογίας σε αυτές τις χώρες τις καθιστούσε ελκυστικές τόσο από ερευνητική 
όσο και από διοικητική σκοπιά.
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Αποτελέσματα
Το πρώτο συνεπές εύρημα της ανάλυσης είναι ότι ο βαθμός πληροφόρησης της αγοράς 
είναι προσδιοριστικός παράγοντας όλων των εταιρειών ανεξαρτήτως χώρας. Σε κάθε 
χώρα ο βαθμός της πληροφόρησης ήταν ένας σημαντικός και θετικός παράγοντας της 
επιτυχίας ενός νέου προϊόντος. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι το να συλλέγεις και να 
μοιράζεσαι πληροφορίες σε σχέση με την αγορά δημιουργεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
γνώσης της αγοράς. Αυτή η λειτουργία τροφοδοτεί τους managers που εισάγουν τα νέα 
προϊόντα. Οι marketers που κατανοούν την αγορά, σίγουρα τα καταφέρνουν καλύτερα 
στο να αναπτύσσουν και να εισάγουν νέα προϊόντα.
Ένα δεύτερο συνεπές εύρημα είναι ότι ο προσανατολισμός προς τον πελάτη είναι ένας 
επίσης σημαντικός και θετικός παράγοντας για την επιτυχία, με μόνη εξαίρεση την 
Κορέα. Μάλιστα, οι χώρες όπου ο προσανατολισμός προς τον πελάτη έχει υψηλή 
σημαντικότητα (Η.Π.Α, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Νορβηγία) έχουν υψηλό το 
ατομικιστικό πνεύμα. Οι κουλτούρες αυτές παράγουν managers που είναι πιο πιθανό να 
γνωρίζουν την παρούσα αξία της αγοράς και επομένως να υιοθετήσουν πρακτικές 
προσανατολισμού προς τον πελάτη.
Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι η τεχνολογική ικανότητα είναι πιο απαραίτητη στις χώρες 
που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως η Κορέα, η Νορβηγία, η Σουηδία και το 
Βέλγιο. Αυτό συμβαίνει επειδή στις χώρες αυτές παράγονται προϊόντα που 
απευθύνονται κυρίως σε εξαγωγικές αγορές. Για το λόγο αυτό πρέπει να ανταγωνιστούν 
με χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στις εξωτερικές αγορές. Τα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά σιγουρεύουν ότι το προϊόν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί επιτυχώς τα 
εθνικά προϊόντα. Αυτό βέβαια απαιτεί γνώση της αγοράς και τεχνολογική ικανότητα 
παρά προσανατολισμό προς τον καταναλωτή.
Στις Η.Π.Α και στη Νέα Ζηλανδία τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά δεν είναι 
σημαντικοίπαράγοντες της επιτυχίας του προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι στις Η.Π.Α οι 
managers δε βασίζουν την κουλτούρα της εταιρίας στον τεχνολογικό ανταγωνισμό. Δεν 
είναι σπάνιο για τις αμερικάνικες επιχειρήσεις να απασχολούν μηχανικούς σε 
βραχυπρόθεσμη βάση έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του εκάστοτε project. Όσο 
για τη Νέα Ζηλανδία, η έλλειψη υψηλού επιπέδου σημαντικότητας οφείλεται στην 
κουλτούρα της. Η Νέα Ζηλανδία είναι μία μικρή χώρα με ένα υψηλό καινοτομικό 

πνεύμα, γεγονός που καθιστά βασικότερο παράγοντα για την επιτυχία του προϊόντος 
τον προσανατολισμό προς τον πελάτη.
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Στις Η. Π.Α και στη Νέα Ζηλανδία οι ικανότητες του project manager και η υποστήριξη 
της ανώτατης διοίκησης είναι σημαντικοί και θετικοί παράγοντες τόσο για το επίπεδο 
γνώσης της αγοράς όσο και για τον προσανατολισμό προς τον πελάτη. Αυτό σημαίνει 
ότι ο manager είναι μία πολύ σημαντική συνιστώσα καθώς δίνει τον προσανατολισμό 
προς τον πελάτη και μεταφέρει τις πληροφορίες που απαιτούντα για τη πληρέστερη 
γνώση της αγοράς. Στις ατομιστικές κοινωνίες όπως είναι οι Η.Π.Α και η Νέα Ζηλανδία η 
υποστήριξη του project manager έχει έναν ενοποιητικό ή συντονιστικό ρόλο απέναντι 
στα μέλη της ομάδας του. Αν εκείνοι συνειδητοποιήσουν ότι ο manager εμποδίζει τον 
προσανατολισμό προς τον πελάτη ζητώντας λύσεις που είναι εστιασμένες στο προϊόν ή 
σε χρονικές προθεσμίες, θα συμπεριφερθούν αναλόγως και επομένως θα χαθεί ο 
προσανατολισμός προς τον πελάτη. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τη γνώση της 
αγοράς, καθώς ο manager που δεν διοχετεύει στην ομάδα του τις κατάλληλες 
πληροφορίες ουσιαστικά παρεμποδίζει τη διαδικασία μάθησης όλης της ομάδας. Η 
έλλειψη υψηλού επιπέδου σημαντικότητας της υποστήριξης της ανώτατης διοίκησης 
στις κοινωνικές οικονομίες όπως είναι η Κίνα και το Βέλγιο δεν προκαλεί έκπληξη. Η 
Κορέα είναι μία χώρα μαζικού πληθυσμού που λειτουργεί σύμφωνα με κανόνες που 
σκοπό έχουν να ελέγξουν τους managers. Παρόμοια και οι Βέλγοι που έχουν πολλούς 
κανόνες που καθορίζουν τι είναι πρέπον και τι όχι.
Σε περιπτώσεις χωρών όπως αυτές η επιρροή του manager μειώνεται καθώς η 
αίσθηση του σωστού και του λάθους καθορίζεται από την κουλτούρα της ίδιας της 
χώρας.
Συμπεράσματα

Η έρευνα μας παρέχει μία εμπεριστατωμένη άποψη για το πώς κάθε χώρα πετυχαίνει 
με διαφορετικούς τρόπους. Η επίδραση της κουλτούρας, της οικονομίας, της ηθικής και 
του κοινωνικού συστήματος επηρεάζει το σχετικό βαθμό σημαντικότητας κάθε 
παράγοντα της επιτυχίας ενός νέου προϊόντος. Έτσι ενώ υπάρχουν πολλά κοινά 
στοιχεία (όπως η σημαντικότητα της γνώσης της αγοράς και του προσανατολισμού 
προς τον πελάτη), υπάρχουν και διαφορές που οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα. 
Πρώτον, είναι προφανές ότι η διαλειτουργική ολοκλήρωση είναι καθοριστική στην 
απόκτηση γνώσης για την αγορά, τον προσανατολισμό προς τον πελάτη και την 
παραγωγή προϊόντων που θα είναι επιτυχημένα στην αγορά. Η επικοινωνία ανάμεσα 

στα μέλη μίας ομάδας είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Κάθε 

μέλος της ομάδας θα πρέπει να είναι πρόθυμο να ακούσει τις πληροφορίες των
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υπόλοιπων μελών αλλά και να μεταδώσει τις δικές του προκειμένου να παραχθούν 
επιτυχημένα προϊόντα.
Δεύτερον, η κουλτούρα παίζει έναν καθοριστικό ρόλο καθώς καθορίζει τον τύπο των 
εργαζομένων της εταιρείας. Ορισμένοι χρειάζονται περισσότερη διοικητική υποστήριξη 
προκειμένου να αναπτύξουν τον προσανατολισμό προς τον πελάτη. Έτσι λοιπόν 
εξηγείται γιατί ορισμένες χώρες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν πελατοκεντρικό 
προσανατολισμό. Οι managers θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
κουλτούρα της ομάδας του, διαφορετικά υπάρχει περίπτωση μέλη από διαφορετικές 
κουλτούρες να μην έχουν ενιαία αντίληψη για τους σκοπούς της ομάδας.
Τέλος, οι τεχνολογικές ικανότητες είναι μεν σημαντικές αλλά όχι καθοριστικές. Αυτό 
βέβαια εξαρτάται από τον προσανατολισμό της εταιρίας και την κουλτούρα της χώρας. 
Ορισμένες κουλτούρες, όπως για παράδειγμα αυτή των Η.Π.Α, έχουν μία κουλτούρα 
τέτοια ώστε τις τεχνολογικές ικανότητες τις νοικιάζουν κάθε φορά που τις χρειάζονται. 
Από την άλλη πλευρά κουλτούρες όπως αυτή της Κορέας βασίζονται στις τεχνολογικές 
ικανότητες τις οποίες θεωρούν σημείο διαφοροποίησης στη δημιουργία επιτυχημένων 
προϊόντων. Για το λόγο αυτό οι managers που λειτουργούν σε τέτοιες κουλτούρες θα 
πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί με τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα των προϊόντων τους.

5.3 : ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT 
ΕΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2002
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΒΒΙΕ GRIFFIN (University of Illinois)

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
> Να παρουσιάσει την ανάλυση του χρόνου που απαιτεί η ανάπτυξη νέων 

βιομηχανικών προϊόντων (μόνο φυσικά αγαθά, όχι υπηρεσίες) για τους τέσσερις τύπους 
καινοτομικότητας: Νέο προϊόν για την Αγορά (New-to-the-World), Νέο προϊόν για την 
Επιχείρηση (New-to-the-Firm), Βελτιώσεις Επόμενης Γενιάς (Next Generation 
Improvements) και Αυξητικές Βελτιώσεις (Incremental Improvements).

> Να αναλύσει διάφορους παράγοντες που συνδέονται με αλλαγές στην χρονική 
διάρκεια ανάπτυξης νέων προϊόντων.
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> Να ερευνήσει την σχέση του χρόνου ανάπτυξης νέων βιομηχανικών προϊόντων 
και του βαθμού επιτυχίας του προϊόντος.

> Να αναλύσει τις επιπτώσεις της χρονικής διάρκειας ανάπτυξης νέων προϊόντων 
στις αποφάσεις των Managers και στη στρατηγική των επιχειρήσεων.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(α) Ανάπτυξη ερωτηματολογίου

> Συνδυασμός ερωτήσεων από προηγούμενες έρευνες της Ένωσης Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης Νέων Προϊόντων (Product Development & Management Association - 
PDMA) με προσθήκη ερωτήσεων από ακαδημαϊκούς και συμβούλους επιχειρήσεων.

> Οι ερωτήσεις καλύπτουν θέματα όπως η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, 
η στρατηγική της επιχείρησης, η οργανωτική δομή της επιχείρησης, υποστηρικτικά 
εργαλεία ανάπτυξης νέων προϊόντων και πληροφορίες για τους ερωτηθέντες.
(β) Επιλογή δείγματος

> Οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις προέρχονται από τρεις λίστες εταιριών που δόθηκαν 
από την American Marketing Association (ΑΜΑ) και την CorpTech., έτσι ώστε να 
μεγιστοποιείται η διασπορά του δείγματος.

> Εστίαση ενδιαφέροντος σε επιχειρήσεις και άτομα με εξειδίκευση στην ανάπτυξη 
νέων προϊόντων.

> Σύνολο 116 εταιριών που αποτελούν το 30% του αρχικού δείγματος 
ερωτηθέντων και οι οποίες συνδυάζουν παοανωνή Βιουηνανικών προϊόντων και 
απάντησαν στις ερωτήσεις σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
(γ) Δομή ερωτηματολογίου και μεταβλητές

> Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων αφορά την χρονική διάρκεια της ανάπτυξης νέων 
προϊόντων όταν ακολουθείται η τυπική διαδικασία ανάπτυξης καθώς και την διάρκεια 
του κάθε σταδίου της διαδικασίας.

> Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων αφορά τον μέσο αριθμό μηνών που απαιτείται για 
τον κάθε ένα τύπο καινοτομίας.

> Οι δύο τελευταίες ενότητες αφορούν τις αλλαγές στην διαδικασία Ανάπτυξης 
νέων προϊόντων σε σχέση με 5 χρόνια πριν.

> Η επιτυχία των προϊόντων μετρήθηκε με επτά μεταβλητές που ομαδοποιήθηκαν 
σε τρεις κατευθύνσεις: συνολική Επιτυχία σε σχέση με τους ανταγωνιστές, Επιτυχία σε 

σχέση με τους στόχους της εταιρίας και Επιτυχία σε οικονομικούς όρους.
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> Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο και στις τρεις 
κατευθύνσεις, ανήκουν στις «Επιτυχημένες» και αποτελούν το 30% (35 επιχειρήσεις) 
του δείγματος, ενώ οι άλλες 81 επιχειρήσεις ή το 70% του δείγματος ανήκουν στις 
«Υπόλοιπες» επιχειρήσεις.
ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(α) Μέσος χρόνος ανάπτυξης νέων προϊόντων

Process step # weeks # months # in sample
Pm duct line planning 8.3 2.0 ~W
Project strategy develop
ment

8.2 1.9 98

Idea/concept generation 65 1.5 95
Idea screening 4.4 1.0 96
Business analysis 76 1.8 109
Development 35.4 8.3 117
Test and validation 20.5 4.8 114
Manufacturing develop 
ment

17.7 4.2 105

Coniine legalization 19-0 4.5 108
Average total cycle time 1156 27.2 116
Average total cycle time, 
for linns whose process in
cludes all nine activities

138.3 32.5 50

> Κατά μέσο όρο οι βιομηχανικές επιχειρήσεις χρειάζονται 2 έτη και 3 μήνες για να 
αναπτύξουν τα πιο καινοτομικά τους προϊόντα.

> Οι εταιρίες που ακολουθούν και τα εννιά στάδια της τυπικής διαδικασίας 
χρειάζονται πέντε μήνες παραπάνω.
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-♦* Shorter Times Same Longer Times

Διάνοαυυα 1
Ποσοστό επιχειρήσεων με διαφοροποιημένο χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων

σε σχέση με 5 χρόνια πριν.

Οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος έχουν καταφέρει να μειώσουν τον χρόνο ανάπτυξης 
κατά 33% και για τους τέσσερις τύπους καινοτομικότητας.

(β) Χαρακτηριστικά καινοτομίας και χρόνος ανάπτυξης νέων προϊόντων

Project type Cycle time, months
New-to-the-world 53.2
New product lines 36.0
Next generation improve 22.0
ments
Incremental improvements 8.6
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> Τα πιο καινοτομικά βιομηχανικά προϊόντα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 
αναπτυχθούν.

> Τα Νέα για την Αγορά (New-to-the-World) προϊόντα χρειάζονται 4.5 χρόνια για να 
αναπτυχθούν.

> Επίσης βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου ανάπτυξης ενός νέου 
προϊόντος και του κύκλου ζωής του.

(γ) Χρόνος ανάπτυξης νέου προϊόντος και επιτυχία προϊόντος

□ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ 
□ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ

Ραβδόνοαυυα 1
Χρόνος ανάπτυξης προϊόντος για κάθε τύπο καινοτομικότητας

Παρόλο που δεν είναι στατιστικά σημαντικές οι διαφορές, οι «Επιτυχημένες» 

επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων από τις 
«Υπόλοιπες».
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□ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ 
□ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ

Ραβδόνοαιηια 2
Ποσοστό εταιρειών που έχουν μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων τα

τελευταία 5 έτη

> Περισσότερες «Επιτυχημένες» επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να μειώσουν τον 
χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων σε σχέση με τις «Υπόλοιπες».

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ



107

(δ) Διαδικασία ανάπτυξης και χρόνος ανάπτυξης νέων προϊόντων

140<
120-

100-

80-
60-
40-
20-

□ Εβδομάδες

9
ΣΤΑΔΙΑ

Ραβδόνοαυυα3
Χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων σε σχέση με τα στάδια της διαδικασίας

ανάπτυξης

> Όσο περισσότερα στάδια παρεμβάλλονται στην διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου 
προϊόντος, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται η επιχείρηση αλλά θεωρείται πιο 
σίγουρη η επιτυχία του προϊόντος.

(ε) Χαρακτηριστικά επιχείρησης και αγοράς και χρόνος ανάπτυξης νέων 
προϊόντων

> Σύμφωνα με την έρευνα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με πωλήσεις 
μικρότερες από 100 εκ. Δολάρια, χρειάζονται περίπου 21 μήνες για ανάπτυξη των πιο 
καινοτομικών τους προϊόντων.

> Οι μεγάλες επιχειρήσεις με πωλήσεις μεγαλύτερες από 100 εκ. Δολάρια, 
χρειάζονται περίπου 33 μήνες για ανάπτυξη των πιο καινοτομικών τους προϊόντων.

> Αρα οι μικρότερες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα έτος λιγότερο για να αναπτύξουν 
καινοτομικά προϊόντα.
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□ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

□ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

□ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

□ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕ
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ραβδόνοαυυα4
Χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη βιομηχανικών και καταναλωτικών

προϊόντων και υπηρεσιών

> Τα καταναλωτικά προϊόντα απαιτούν λιγότερο χρόνο για την ανάπτυξη τους σε 
σχέση με τα βιομηχανικά προϊόντα.

> Οι υπηρεσίες απαιτούν περίπου τον μισό χρόνο για την ανάπτυξη τους σε σχέση 
με τα φυσικά αγαθά, βιομηχανικά ή καταναλωτικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
> Σημαντική η ανυπαρξία σχέσης μεταξύ χρόνου που απαιτεί η ανάπτυξη ενός 

νέου προϊόντος και του βαθμού επιτυχίας του προϊόντος.
> Μικρότεροι χρόνοι ανάπτυξης νέων προϊόντων συνδέονται με μικρότερα 

αναπτυξιακά έξοδα για την επιχείρηση και δυνατότητα απασχόλησης των Managers σε 
άλλες δραστηριότητες.
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> Μία επιχείρηση πρέπει να επιλέξει μεταξύ μίας μικρής περιόδου ανάπτυξης του 
βιομηχανικού προϊόντος ή της μεγαλύτερης εξασφάλισης του βαθμού επιτυχίας του με 
μεγαλύτερη διάρκεια ανάπτυξης.

> Κάποια εργαλεία και τεχνικές έρευνας αγοράς ή σχεδιασμού του προϊόντος 
βρέθηκαν να επιβραδύνουν τον χρόνο ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος. Και εδώ οι 
Managers πρέπει να επιλέξουν μεταξύ ταχύτητας ή αποτελεσματικότητας.

5.4: CITIBANK: Η ποιότητα στην παροχή χρηματοδοτικών υπηρεσιών

Η Citibank προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς, έχει οργανώσει 
τις δραστηριότητές της με κέντρο τους πελάτες, Στόχος της επιχείρησης που 
δραστηριοποιείται σε 91 χώρες του κόσμου είναι η συνεχής βελτίωση των 
προσφερομένων υπηρεσιών και η επωφελής λειτουργία της τράπεζας. Μία η αρχή που 
διέπει τις προσπάθειες αυτές: "Εκπληρώστε την επιθυμία του πελάτη". Η τράπεζα 
επέλεξε τον δρόμο του εκσυγχρονισμού της παροχής της υπηρεσίας στον πελάτη σε 
καθημερινό επίπεδο διαρκών συναλλαγών, Στόχος η δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης και ασφάλειας.
Κατά τους ειδικούς της Citibank 4 παράγοντες στηρίζουν την νέα τραπεζική 
πραγματικότητα:
1. Η γνωριμία με τον πελάτη
2. Η διαχείριση των λογαριασμών του
3. Η πρόσβαση στο δίκτυο
4. Η εξυπηρέτηση
Η συγκέντρωση των πληροφοριών που αφορούν τον πελάτη γίνεται μία φορά με το 
άνοιγμα του λογαριασμού του, οι διαδικασίες έγκρισης είναι εξαιρετικά απλοποιημένες 
ενώ η χρήση της citicard είναι η ταυτότητα "κλειδί" που ανοίγει τις πόρτες στον πελάτη 
ανά τον κόσμο. Παράλληλα το citistatement που αποτελεί μία ανάλυση όλων των 
πράξεων που έχει πραγματοποιήσει ο πελάτης σε ένα μήνα, αποτελεί μία πλήρη εικόνα 
των συναλλαγών του σε κάθε στιγμή. Η χρήση της κάρτας και του citistatement δίνει την 
δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες της τράπεζας 24 ώρες την ημέρα χωρίς την 

ταλαιπωρία της πιθανής συναλλαγής με την τράπεζα.
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της εξυπηρέτησης του πελάτη μέσα σε ένα κατάστημα της 
τράπεζας είναι τα ακόλουθα:
Ο πελάτης γίνεται δεκτός από ειδικό υπάλληλο στον οποίο παραδίδει την citicard. Ο 
υπάλληλος είναι σε θέση με ένα έλεγχο στο τερματικό να δει το σύνολο της σχέσης του 
πελάτη με την τράπεζα και ανάλογα με την μορφή της διαδικασίας να κατευθύνει τον 
πελάτη στον κατάλληλο άνθρωπο. Στην εκπλήρωση των αναγκών ο πελάτης δεν 
συμπληρώνει έντυπα, δεν αποδεικνύει την ταυτότητά του, δεν χάνει το χρόνο και την 
υπομονή του με άσκοπες ενέργειες. Η επιτυχία αυτού του συστήματος εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση και την νοοτροπία των υπαλλήλων. Η βασική τους 
εκπαίδευση στηρίζεται στον χειρισμό μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, πέραν όμως 
αυτού εκπαιδεύονται για να συνεισφέρουν εξυπηρέτηση στον πελάτη και να χειρίζονται 
τυχόν παράπονα ή παραλήψεις που θα παρουσιαστούν.
Η Citibank βλέπει το προσωπικό της ως την καλύτερη επένδυση μακροχρόνια και για 
τον σκοπό φροντίζει για την συνεχή του εκπαίδευση. Πέρα από τα αντικείμενα των 
εργασιών και το marketing οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται και στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη, ενώ λειτουργεί τμήμα service quality με στόχο την ανάλυση και βελτιστοποίηση 
όλων των διαδικασιών αυξάνοντας την απόδοση της κάθε μίας από αυτές.
Η στρατηγική "ποιότητας" βασίζεται σε μία μέθοδο διοίκησης από πάνω προς τα κάτω 
με 4 βασικά στάδια.
1° Στάδιο - Δέσμευση και ανάπτυξη: Στο στάδιο αυτό λαμβάνεται η δέσμευση από 
πλευράς ηγεσίας για την κάλυψη των απαραίτητων ενεργειών που θα αποτελέσουν την 
εφαρμογή του QFD καθώς και η διασπορά του στόχου προς τους εργαζόμενους.
2° Στάδιο - Ανάμειξη και αφομοίωση: Εδώ ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός 

διευθυντικών στελεχών θα πρέπει να κατανοήσουν την ορθολογική βάση της βελτίωσης 
της ποιότητας που επιδιώκεται.
3° Στάδιο - Ωριμότητας: Στο στάδιο αυτό έχουν εμπλακεί όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
και πρέπει να επιδείξουν την ανάλογη συμπεριφορά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Βέβαια το στάδιο αυτό παρουσιάζει τα περισσότερα προβλήματα και είναι το 
μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια.
4° Στάδιο - Διατήρηση: Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός θεωρούνται ως ζητούμενα 
της τελευταίας αυτής στρατηγικής φάσης. Το αποτέλεσμα αυτής της φάσης 

διατυπώνεται ως εξής: "Οσο μεγαλύτερο το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τόσο 
χαμηλότερο το κόστος για την τράπεζα. Είναι εξαιρετικά φθηνότερο να εξυπηρετείς τον
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πελάτη σωστά την πρώτη φορά παρά να χρειάζεται να παρακολουθείς την καλή του 
εξυπηρέτηση".
Σύμφωνα με την δέσμευση της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί η ποιοτική 
εξυπηρέτηση, θα πρέπει ταυτόχρονα να λειτουργήσουν 4 στρατηγικές αρχές.
1. Ο παραδειγματισμός των διευθυντικών στελεχών
2. Τα αποτελεσματικά εργαλεία
3. Ο επαγγελματισμός
4. Τα μέτρα και τα σταθμά
Όταν μία επιχείρηση έχει επιτύχει να αποκτήσει μία φήμη για ποιοτικό service, τα 
ανώτερα στελέχη ασχολούνται με δύο πράγματα. Πρώτον εδραιώνουν την ποιότητα 
εξυπηρέτησης στον οργανισμό τους σε ένα πολύ υψηλό στόχο και δεύτερον 
χρησιμεύουν ως πρότυπα μετατρέποντας την αξία αυτή σε καθημερινή ανθρώπινη 
συμπεριφορά και κουλτούρα.
Τα εργαλεία είναι η "βιτρίνα" της τράπεζας προς τα έξω. Το προσωπικό που ασχολείται 
με το service θα πρέπει να εφοδιαστεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το παράδοξο 

μάλιστα είναι ότι ενώ η επένδυση σε ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού μοιάζει 
τρομακτική, στην πράξη το κόστος συναλλαγής μειώνεται δραματικά επιφέροντας 
σημαντικά οφέλη στην τράπεζα.
Ο επαγγελματισμός των στελεχών μπορεί να εδραιωθεί μόνο μέσα από κάποιο 
σύστημα παροχής κινήτρων και εκπαίδευσης. Αν απουσιάσει το στοιχείο της 
υποκίνησης οι δεσμοί χαλαρώνουν και η υποχρέωση ανταπόκρισης στα standards 
εξυπηρέτησης του πελάτη δεν εμφανίζεται ισχυρή.
"Τα μέτρα και τα σταθμά" περιλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ελέγχου που έχουν 
θεσμοθετηθεί προς την κατεύθυνση του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης του 
πελάτη. Περιλαμβάνουν επίσης όλες τις αναλύσεις και εκτιμήσεις της
αποτελεσματικότητας των επανορθωτικών προγραμμάτων.
Στους υπευθύνους των καταστημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα απευθύνονται οι 
παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιο το επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες

2. Είναι ικανοποιητικό σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές
3. Ανταποκρίνεται στους αρχικούς στόχους

4. Είναι τα δεδομένα εξυπηρέτησης αρκετά ώστε να επιτευχθεί προσέλκυση νέας 
πελατείας
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5. Παρέχεται περισσότερη ή λιγότερη εξυπηρέτηση από αυτή που χρειάζεται

Από τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά καταρτίζονται φύλλα ελέγχου της 
αποδοτικότητας του κάθε καταστήματος και επισημαίνονται τα αδύνατα σημεία.
Η αναφορά στην Citibank κλείνει με τα δύο σημεία που ανέδειξε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 
(α) Η αποτελεσματική &
(β) Η σύντομη σε χρόνο εξυπηρέτηση
τα οποία αποτελούν τον λόγο επιλογής του δικτύου της τράπεζας από τον πελάτη.

5.5; ANTECEDENTS AND OUTCOMES OF NEW PRODUCT 
DEVELOPMENT SPEED: An interdisciplinary conceptual framework 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT, 
Volume 31, Issue 4, ΙΟΥΛΙΟΣ 2002
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ajay Menon, Jhinuk Chowdhury, Bryan A. Lukas

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Αντικείμενο της έρευνας είναι η ταχύτητα της ανάπτυξης νέων προϊόντων, δηλαδή ο 
ρυθμός με τον οποίο γίνονται οι διαδικασίες από τη σύλληψη της ιδέας ενός νέου 

προϊόντος μέχρι την εισαγωγή του στην αγορά.
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση της επίδρασης των χαρακτηριστικών 
εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας (δομή, κουλτούρα, κεφαλαιακή επένδυση) και 
διαδικαστικών παραγόντων (ομαδική δουλειά, έλεγχος, κίνητρα) στην ταχύτητα 
ανάπτυξης νέων προϊόντων.
Οι συγγραφείς έχουν βασιστεί σε πραγματικές περιπτώσεις εταιριών.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(α) Δομή : Δύο στοιχεία της οργανωτικής δομής είναι σημαντικά: ο βαθμός 
γραφειοκρατίας και η ιεραρχική δομή της εταιρίας.
Η γραφειοκρατία αναλύεται σε δύο στοιχεία: στην τυποποίηση των λειτουργιών και στη 
συγκέντρωση των εξουσιών. Η επικράτηση των δύο αυτών στοιχείων επιδρά αρνητικά 
στη διάχυση των πληροφοριών και στη χρήση αυτών. Η δομή της εταιρίας δεν πρέπει 

να αποτελείται από πολλά ιεραρχικά επίπεδα, γιατί:
• δυσχεραίνεται η επικοινωνία
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• αδυνατεί η εταιρία να αντιδράσει γρήγορα σε αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον
• δυσχεραίνεται η ροή των πληροφοριών
(β) Επιχειρησιακή κουλτούρα :Οι υπάλληλοι πρέπει να εκπαιδεύονται με βάση την 
κουλτούρα της εταιρίας, για να συμβαδίζει η συμπεριφορά τους με τις εταιρικές 
πρακτικές. Η επιχειρησιακή κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από ευελιξία, αμεσότητα και 
προσανατολισμό στην αγορά βοηθάει στη συντόμευση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός 
νέου προϊόντος. Η εταιρία πρέπει να είναι έτοιμη για την αποτυχία της διαδικασίας και 
για την ανάληψη, ως ένα βαθμό, κάποιου ρίσκου.
(γ) Κεφαλαιακή επένδυση .Ή διάθεση της εταιρίας να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες 
μπορεί να βοηθήσει σε δύο επίπεδα:
• στη συντόμευση των διαδικασιών ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος
• στη βελτίωση των συνθηκών πληροφόρησης
Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μειώσουν το χρόνο σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμής 
και μεταφοράς του νέου προϊόντος. Ακόμη επιτρέπουν την ταυτόχρονη έναρξη πολλών 
διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος. Οι νέες τεχνολογίες βελτιώνουν την 
ταχύτητα και την ποιότητα της ανάλυσης των πληροφοριών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
(α) Ομαδική δουλειά: Η ανάπτυξη νέων προϊόντων πρέπει να γίνεται στα πλαίσια μίας 
ομάδας που αποτελείται από άτομα από διαφορετικά τμήματα της εταιρίας. Έτσι 
επιτυγχάνεται συνέργια που διευρύνει τους ορίζοντες στην ομάδα.
Στην ομάδα πρέπει να δίνεται αυτονομία από τη διοίκηση και η ελευθερία να ορίζει η 
ίδια τους στόχους της. Έτσι αυξάνεται η αποδοτικότητα της ομάδας και η αφοσίωσή της 
στο έργο που έχει αναλάβει.

(β) Ελεγχος : Ο έλεγχος που ασκείται από τη διοίκηση πρέπει να είναι σε αρμονία με 
την ανάγκη της ομάδας για αυτονομία. Με τον έλεγχο επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση 
των ατομικών προσπαθειών με τους στόχους της εταιρίας.
Ο οικονομικός έλεγχος μπορεί να αποβεί αρνητικός για την ταχύτητα της ανάπτυξης 
νέων προϊόντων. Αντίθετα, ο οργανωτικός έλεγχος κρίνεται θετικός και ασκείται είτε 
επίσημα, είτε ανεπίσημα.

(γ) Κίνητρα : Χρησιμοποιούνται για την παρακίνηση των εργαζομένων και για να 
επιτευχθεί η συμμόρφωσή τους με κανόνες της εταιρίας. Για να αυξηθεί η ταχύτητα 
ανάπτυξης νέων προϊόντων χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες κινήτρων: τα ατομικά και 
τα ομαδικά.
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Τα ατομικά κίνητρα μπορεί να ενθαρρύνουν τα άτομα να αποδίδουν καλύτερα εις βάρος 
της υπόλοιπης ομάδας και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγονται. Τα ομαδικά κίνητρα 
ενθαρρύνουν τη διατμηματική συνεργασία που βοηθάει την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 
Μία άλλη μορφή κινήτρων είναι η επιβράβευση των ατόμων που μαθαίνουν κάποιες 
πλευρές της δουλειάς των συνεργατών τους, γιατί η ικανότητα των μελών της ομάδας 
να πραγματοποιούν τη δουλειά των άλλων αυξάνει την αποδοτικότητα όλης της ομάδας. 
ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ένας σύντομος κύκλος ανάπτυξης νέου προϊόντος αυξάνει τα κέρδη της εταιρίας. Η 
εταιρία αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα, γιατί είναι η πρώτη που παρουσιάζει ένα 
καινοτομικό προϊόν. Η εικόνα της εταιρίας (corporate image) βελτιώνεται από την 
ικανότητά της να παρουσιάζει καινοτομίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι υπάλληλοι 
της εταιρίας μαθαίνουν περισσότερα, γιατί έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν 
περισσότερους κύκλους ανάπτυξης νέων προϊόντων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο manager οφείλει να: Ενθαρρύνει την επίσημη και ανεπίσημη επικοινωνία μέσω της 
μείωσης της γραφειοκρατίας και των πολλών ιεραρχικών επιπέδων. Αναπτύσει ένα 
κλίμα εμπιστοσύνης που να ανέχεται τις τυχόν αποτυχίες στην ανάπτυξη ενός νέου 
προϊόντος.
Προωθεί την επένδυση σε πληροφοριακά συστήματα που διευκολύνουν τη συλλογή 
των πληροφοριών από τους βιομηχανικούς πελάτες και τη διάχυση αυτών στα 
ενδιαφερόμενο μέρη της εταιρίας. Παρέχει αυτονομία στις ομάδες εργασίας για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ασκεί οργανωτικό και όχι οικονομικό έλεγχο.
Παρέχει κίνητρα που απευθύνονται σε όλη την ομάδα και όχι σε κάθε άτομο ξεχωριστά.
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5.6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (MINI 
CASE STUDIES).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5.6.1 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TEFAL
Ας κοιτάξουμε την περίπτωση της εταιρείας TEFAL που είναι πασίγνωστη για τα 

αντικολλητικά της τηγάνια. Η περίπτωση αυτή καταδεικνύει την περίπλοκη και 
απρόβλεπτη φύση της καινοτομίας. Αυτή η πολύ επιτυχημένη καινοτομία προήλθε από 
το συνδυασμό προχωρημένων επιστημονικών ερευνών από τη μία πλευρά, και από μία 
απλή χρηστική ανάγκη από την άλλη.
Ένας μεγάλος λάτρης του ψαρέματος, ο κ. Marc Gregoire, ερευνητής στο Γαλλικό 
Κέντρο Έρευνας για το Διάστημα (ONERA), άρχισε τις νύχτες και τα Σαββατοκύριακα, 
στο υπόγειό του, να αναπτύσσει και τελικά να κατασκευάζει καινοτομικά καλάμια 
ψαρέματος με το συστήμα SPINN. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ήταν η 
τριβή ανάμεσα στα εξαρτήματα του μηχανισμού SPINN. Για αυτόν τον λόγο έψαχνε ένα 
αντικολλητικό υλικό. Μετά από πολύ έρευνα και πειραματισμό θυμήθηκε ότι κάποιοι 
συνάδελφοι στο ONERA χρησιμοποιούσαν ένα καινούργιο αντικολλητικό υλικό με το 
όνομα Teflon, μία εφεύρεση της αμερικανικής εταιρίας Du Pont. To Teflon 
ανακαλύφθηκε κατά την διάρκεια προχωρημένων επιστημονικών πειραμάτων σχετικά 
με τα χημικά χαρακτηριστικά του Φρεόν στα εργαστήρια της εταιρείας DuPont. Στο 
ONERA το Teflon χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της παραμόρφωσης μεταλλικών 
εξαρτημάτων τα οποία υφίστανται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αυτό που 
ενδιέφερε στον κ. Gregoire ήταν το αντικολλητικό χαρακτηριστικό του Teflon. 
Προκειμένου να δοκιμάσει διαφορετικές μορφές και συσκευές και να αποφύγει την 
καταστροφή των καλαμιών ψαρέματος, πειραματίστηκε σε μικρούς δίσκους από 
αλουμίνιο. Ανακάλυψε μία ιδιαίτερα καλή και εύκολη συγκόληση του Teflon στο 

αλουμίνιο. Η διαδικασία αυτή πήρε προνόμιο ευρεσιτεχνίας στις αρχές του 1954 στη 
Γαλλία και τα αποτελέσματα στα καλάμια ψαρέματος ήτανε πολύ ικανοποιητικά. Το 
μόνο πρόβλημα ήταν ότι κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτά τα είδη εκτός από τον 
εφευρέτη μας.
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Μία μέρα, ωστόσο, η κυρία Gregoire, έχοντας παρατηρήσει τις προσπάθειες του άνδρα 
της για τόσο χρονικό διάστημα, του είπε "αν το Teflon σου είναι τόσο καλό, θα έπρεπε 
να ήσουν σε θέση να εμποδίσεις το γάλα να κολλήσει στην κατσαρόλα". Ο κύριος 
Gregoire δεν περίμενε πολύ για να πειστεί. Πήγε στο γειτονικό super-market. Εκείνη, 
όμως, την ημέρα δεν υπήρχαν κατσαρόλες αλουμινίου στο κατάστημα. Αντί γι' αυτό, 
αγόρασε ένα τηγάνι για τις πρώτες του δοκιμές. Αφού εφάρμοσε το Teflon στο τηγάνι, 
μέσα στη κουζίνα του και υπό την επίβλεψη της γυναίκας του, το εγκαινίασε με ένα 
κομμάτι κρέας. Οι Gregoire ανακάλυψαν το αξιοσημείωτο πλεονέκτημα που παρουσίαζε 
αυτή η συσκευή στο καθημερινό μαγείρεμα.
Ένα προνόμιο ευρεσιτεχνίας τους αποδόθηκε το Δεκέμβριο του 1954.
Πηγή: Chapel, V. (1997), La croissance par /’innovation intensive, Unpublished Doctoral Thesis, Paris: Ecole des 
Mines.

5.6.2 TO ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ DIGITAL
H DIGITAL ήταν μία θεαματικά επιτυχημένη κατασκευάστρια εταιρία μικροϋπολογιστών 
από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980. Κάποιος θα μπορούσε να 
υποθέσει, όταν οι προσωπικοί υπολογιστές εμφανίστηκαν στην αγορά γύρω στο 1980, 
ότι η κύρια ικανότητα της DIGITAL ήταν να κατασκευάζει τέτοιου είδους υπολογιστές. 
Αλλά εάν ήταν έτσι, γιατί η εταιρία δυσκολεύτηκε;
Είναι προφανές, ότι η DIGITAL κατείχε τους πόρους για να επιτύχει στους 
προσωπικούς υπολογιστές. Οι μηχανικοί της κατασκεύαζαν υπολογιστές που ήταν 
πολύ πιο πολύπλοκοι από τα PCs. Η εταιρία διέθετε άφθονο κεφάλαιο, ένα σπουδαίο 
όνομα και κορυφαία τεχνολογία. Αλλά δεν διέθετε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να 
επιτύχει στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών. Ο σχεδιασμός μίας νέας 
πλατφόρμας προϊόντων απαιτούσε δύο με τρία χρόνια. Η DIGITAL κατασκεύαζε η ίδια 
τα περισσότερα από τα τεχνικά εξαρτήματα και τα συναρμολογούσε σε παρτίδες 
(in-house design, manufacturing and asembly). Η εταιρία πουλούσε κατευθείαν σε 
επιχειρήσεις. Αυτές οι διαδικασίες λειτουργούσαν εξαιρετικά στην αγορά των 
μικροϋπολογιστών.
Οι κατασκευαστές προσωπικών υπολογιστών αντίθετα, παραλάμβαναν τα περισσότερα 
συστατικά μέρη ενός υπολογιστή από τους καλύτερους προμηθευτές παγκοσμίως. Ο 

σχεδιασμός των συναρμολογούμενων μερών έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί σε 6 με 12 
μήνες. Οι υπολογιστές κατασκευαζόταν σε αλυσίδες παραγωγής που μπορούσαν να
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υποστηρίξουν μεγάλες ποσότητες και πωλούνταν λιανικά σε καταναλωτές και 

επιχειρήσεις.
Καμία από αυτές τις διαδικασίες δεν εφαρμοζόταν από την Digital. Με άλλα λόγια, 
παρόλο που οι άνθρωποι που εργάζονταν στην εταιρία είχαν τις ικανότητες να 
σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να πουλήσουν προσωπικούς υπολογιστές 
επικερδώς, δούλευαν για έναν οργανισμό που ήταν ανίκανος να επιτύχει στον κλάδο 
των προσωπικών υπολογιστών καθώς οι διαδικασίες της DIGITAL είχαν σχεδιασθεί και 
εξελιχθεί ώστε να περατώνουν αποτελεσματικά άλλα καθήκοντα.
Επιπλέον, λόγω της δομής κόστους η DIGITAL ακολουθούσε τον εξής κανόνα: "Εάν 
παράγουμε 50% μεικτά κέρδη ή παραπάνω, είναι καλή δουλειά. Εάν παράγουμε 
λιγότερο από 40% μεικτά κέρδη, δεν αξίζει να ασχοληθούμε". Επειδή τα PCs 
παρήγαγαν χαμηλότερα κέρδη, δεν ταίριαζαν με τις αξίες της DIGITAL. Τα κριτήρια της 
εταιρίας, σχετικά με τις προτεραιότητές της, τοποθετούσαν πάντα πρώτους τους 
μικροϋπολογιστές υψηλής απόδοσης σε σχέση με τους προσωπικούς υπολογιστές, 
όσον αφορά τη διαδικασία κατανομής πόρων.
Η DIGITAL θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα διαφορετικό οργανισμό, ο οποίος θα 
μπορούσε να έχει αφομοιώσει τις διαδικασίες και τις αξίες εκείνες που απαιτούνταν για 
να πετύχει στα PCs - όπως το έκανε η IBM. Αλλά ο κορμός του οργανισμού της 
DIGITAL ήταν ανήμπορος να επιτύχει κάτι τέτοιο.
Πηγή: Chapel, V. (1997), La croissanca par I’innovation intensive, Unpublished Doctoral Thesis, Paris: Ecole des 
Mines.

5.6.3 NEW HOME FOR A GENERATION OF LOST INNOVATORS 
(New York Times, March 28,1999)
Κατά την διάρκεια του 1990, η Ιαπωνία και οι άλλες Ανατολικο-ασιατικές χώρες 

αποτελούσαν τεχνολογική δύναμη. Ισχυροί οργανισμοί όπως για παράδειγμα η Sony, 
Samsung και Matsushita εισήγαγαν στην αγορά το ένα προϊόν μετά το άλλο 
ανεβάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον τεχνολογικό πήχη. Παρόλα αυτά, στα τέλη του 
1990, το internet τα άλλαξε όλα. Σήμερα, οι ευέλικτοι επιχειρηματίες στις Ηνωμένες 
Πολιτείες καθοδηγούν την αγορά, την στιγμή που οι Ασιατικοί κολοσσοί παλεύουν να 
προσαρμοστούν.

Επιπρόσθετα, οι κολοσσοί αυτοί χάνουν μερικούς από τους πιο ευφυείς και 

επιτυχημένους υπαλλήλους. Τα άτομα αυτά εγκαταλείπουν τις χώρες τους για να γίνουν 
επιχειρηματίες, με πρόθεση να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους χρησιμοποιώντας τις
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γνώσεις και τις ικανότητές τους, δημιουργώντας έτσι καινούργιες επιχειρήσεις. Για 
παράδειγμα, ο Nobuhiro Michishita εγκατέλειψε την Ιαπωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
με σκοπό να ακολουθήσει τις ιδέες του για τον κυβερνοχώρο. Σήμερα, με την 

υποστήριξη μίας εταιρείας Ventura Capital (μία κοινοπραξία μεταξύ του San Jose State 
University και της πόλης του San Jose), ο κ. Michishita έχει δημιουργήσει μία 
συμβουλευτική εταιρεία, ονομαζόμενη N&S Consulting (δίνοντας συμβουλές πάνω σε 
θέματα Internet), μία εμπορική εταιρεία που διαφημίζει γιαπωνέζικα παιχνίδια μέσω του 
Internet και άλλα επιχειρηματικά εγχειρήματα.
Και δεν είναι ο μόνος. Ένας μεγάλος αριθμός άλλων Ασιατικών επιχειρηματιών 
μετανάστευσαν εκεί που υπήρχαν ευκαιρίες. Όμως μην κάνετε το λάθος να πιστέψετε 
ότι αυτή η γεωγραφική μετανάστευση θα συνεχίσει μόνιμα. Η πραγματικότητα της 
παγκόσμιας οικονομίας είναι ότι η Ιαπωνία και οι άλλες Ασιατικές χώρες δεν αντέχουν 
να χάσουν άλλους ανθρώπους σαν τον κ. Michishita. Για αυτό το λόγο εργάζονται για 
να δημιουργήσουν ένα καινούργιο πλαίσιο το οποίο θα είναι πιο φιλικό στους 
επιχειρηματίες και κάνουν αλλαγές για να αγκαλιάσουν τις νέες δυναμικές της αγοράς.

5.6.4 ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΡΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Τον Απρίλιο του 1980, ο Tomoshige Hori, ένας νεαρός ερευνητής στη Snow Brand, την 
μεγαλύτερη εταιρία παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων της Ιαπωνίας, πήγε σε ένα 
συμπόσιο στο Τόκιο σχετικά με τις θερμοφυσικές ιδιότητες των υλικών, όπου έτυχε να 
συμμετάσχει σε μία διάλεξη για μία νέα μέθοδο μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας 
ενός υγρού χρησιμοποιώντας ένα “ζεστό καλώδιο” με ένα ηλεκτρικό ρεύμα να το 
διαπερνάει.
Η δουλειά του Hori στη Snow Brand περιελάμβανε τέτοια projects όπως τη βελτίωση 
του “δαγκώματος” του γιαουρτιού ή της σύστασης του παγωτού. Αν και οι ιδέες που 
συζητήθηκαν στη διάλεξη δεν είχαν φανερή σχέση με τη δουλειά του Hori, ή με 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Snow Brand, του κίνησε την περιέργεια και 
άρχισε να πειραματίζεται στο εργαστήριό του. Ωστόσο, αντί να χρησιμοποιήσει νερό, 
όπως περιγραφόταν στη διάλεξη, ο Hori αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα υγρό που η 
εταιρεία διέθετε σε μεγάλη ποσότητα: το γάλα. Χρησιμοποιώντας πειραματικούς 
μηχανισμούς που κατασκεύασε ο ίδιος, ξεκίνησε να μετράει τη θερμική αγωγιμότητά 
του.
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Ένα απόγευμα στα μέσα του καλοκαιριού, έφυγε από το εργαστήριο και ξέχασε να 
σβήσει το ηλεκτρικό ρεύμα στο λεπτό πλατινένιο ζεστό σύρμα. Όταν επέστρεψε το γάλα 
είχε πήξει. Φυσιολογικά, απαιτούνταν μόνο 20 δευτερόλεπτα για να μετρήσει τη θερμική 
αγωγιμότητά του, αλλά ο Hori είχε αφήσει τη θερμότητα για πολλές ώρες.
Ρίχνοντας μία ματιά στα τυπωμένα στοιχεία, παρατήρησε ότι σε κάποιο σημείο μια 
μεγάλη αλλαγή θερμοκρασίας είχε συμβεί στο ζεστό σύρμα. Δεν του πήρε πολύ να 
καταλάβει ότι αυτή η αλλαγή είχε συμβεί τη στιγμή που το γάλα έπηξε. Ήξερε ότι το 
σημείο στο οποίο το γάλα έπηζε, σχετιζόταν με την παρασκευή τυριού, αν και ήξερε 
πολύ λίγα σε σχέση με την υπόλοιπη διαδικασία.
Σύντομα έμαθε ότι το να μπορείς να παρακολουθείς το βαθμό πηξίματος στο γάλα είναι 
κρίσιμο για να μπορείς να παρασκευάσεις καλής ποιότητας τυρί. Αυτό είναι που έκαναν 
και οι παραγωγοί τυριού σε όλο τον κόσμο για αιώνες. Η Snow Brand βασιζόταν στην 
υποκειμενική κρίση έμπειρων εργατών οι οποίοι στεκόταν πάνω από τα ανοιχτά 
βαρέλια του γάλακτος που έπηζε, και χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους, φώναζαν 
όταν έφθανε η ώρα να σταματήσει το “πήξιμο”.
Ο Hori συνειδητοποίησε ότι η ανακάλυψή του, δηλαδή ότι η στιγμή του πηξίματος θα 
μπορούσε να ανιχνευθεί παρατηρώντας τις αλλαγές θερμοκρασίας στο πλατινένιο ζεστό 
σύρμα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία υψηλής ακρίβειας και ίσως και 
αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την παρασκευή τυριού.
Έως το 1988, οκτώ χρόνια αφ' ότου ο Hori είχε συμμετάσχει στη διάλεξη πάνω στη 
θερμική αγωγιμότητα, η Snow Brand είχε εγκαταστήσει νέους ανιχνευτές ζεστών 
συρμάτων στους δέκτες πηξίματος σε όλα τα μηχανοποιημένα τυροκομεία της στην 
Ιαπωνία. Σήμερα, στην Ιαπωνία και σε όλο τον κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι 

τυριού παρασκευάζονται κάθε χρόνο με τη διαδικασία που ανέπτυξε ο Hori. Η ιστορία 
δεν τελειώνει εκεί. Η τεχνολογία ζεστών συρμάτων που ανέπτυξε ο Hori έχει επίσης 
χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί η οξύτητα μελανιών, χρωμάτων και χημικών και μπορεί 
μία μέρα να μπορεί να μετρήσει και την οξύτητα του αίματος.
Πηγή: Robinson, A.G. & Stern, S. (1996), Corporate Creativity. Benett-Koeheier Publishers

5.6.5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΤΑΜΠΕΛΙΤΣΕΣ;

Υπάρχει επίσης χώρος για δημιουργικότητα σε εταιρίες που πρέπει να λειτουργούν με 
αρκετά τυποποιημένες διαδικασίες, όπως οι αεροπορικές εταιρίες. Θεωρήστε το 
παράδειγμα της British Airways (ΒΑ). Στις αρχές του 1993, ο Ian Hart, ένας χειριστής
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αποσκευών της ΒΑ στο Terminal 4 στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, εγκαινίασε 
κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί μία σημαντική δημιουργική πράξη για την εταιρία 
του. Δούλευε συχνά στον περιστροφικό ιμάντα αποσκευών, εκεί όπου οι επιβάτες 
παραλάμβαναν τις αποσκευές τους και βρισκόταν στη θέση να δέχεται συχνά 
συγκεκριμένες ερωτήσεις. Οι τσάντες με κίτρινη και μπλε ταμπελίτσα έμοιαζαν να 
φθάνουν πάντα πρώτες στον ιμάντα και οι επιβάτες ήθελαν να μάθουν πώς θα 
μπορούσαν να πάρουν αυτές τις ταμπελίτσες για τις τσάντες τους. Ο Hart 
συνειδητοποίησε ότι οι πελάτες που του έκαναν τις ερωτήσεις ήταν οι πρώτοι 
αποβιβασθέντες από κάθε αεροσκάφος, δηλαδή οι επιβάτες πρώτης θέσης της ΒΑ. 
Μετά από κάποια ερευνητική δουλειά, έμαθε ότι οι κίτρινες και οι μπλέ 
χρησιμοποιούνταν για τις αποσκευές των standby επιβατών, συμπεριλαμβανομένου 
και των μελών του πληρώματος ΒΑ οι οποίοι πετούσαν ως επιβάτες από και προς τις 
εργασίες τους.
Με τον καιρό, ο Hart ανακάλυψε ότι το υπάρχον σύστημα ανεπιτήδευτα έδινε 
προτεραιότητα στις αποσκευές των standby επιβατών. Φυσιολογικά, οι αποσκευές των 
επιβατών μεταφερόταν με κοντέηνερ πριν φορτωθούν στο αεροσκάφος. Ο Hart βρήκε 
ότι το κοντέηνερ της πρώτης θέσης ήταν συχνά από τα τελευταία που ξεφορτωνόταν. 
Αυτό είχε δημιουργήσει μία κατάσταση όπου οι επιβάτες της πρώτης θέσης συχνά 
έπρεπε να περιμένουν πολύ για να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Ήταν επόμενο, 
αυτό να δημιουργήσει μία φτωχή εντύπωση για τις υπηρεσίες πρώτης θέσης της ΒΑ. Ο 
Hart πρότεινε μία αλλαγή στη διαδικασία. Αντί οι αποσκευές πρώτης θέσης να 
φορτώνονται σε κοντέηνερ, πρότεινε να φορτώνονται ελεύθερα στο μπροστινό τμήμα 
φορτίου του αεροσκάφους, λίγο πριν την αναχώρηση. Στην άφιξη του αεροσκάφους ένα 
μέλος του προσωπικού της ΒΑ θα μπορούσε να ξεφορτώσει τις αποσκευές πρώτης 
θέσης και να τις μεταφέρει γρήγορα στον περιστροφικό ιμάντα. Η ιδέα δεν ήταν 
περίπλοκη, αλλά αφού θα απαιτούσε αλλαγμένες διαδικασίες παγκοσμίως και θα 
επηρέαζε πολλούς ανθρώπους, η ΒΑ αποφάσισε να την δοκιμάσει σε διάφορες 
διαδρομές το καλοκαίρι του 1993. Οι δοκιμές ήταν επιτυχημένες και η ιδέα του Hart έγινε 
η τωρινή διαδικασία “First & Fast” που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις εισερχόμενες 
πτήσεις της ΒΑ στο Terminal 4 του αεροδρομίου του Heathrow. Ο μέσος χρόνος για να 
φθάσουν οι αποσκευές πρώτης θέσης στον ιμάντα έπεσε από τα 20 στα 12 λεπτά και 
στο τέλος του 1994 στα 9 λεπτά και 48 δεύτερα, με μερικές διαδρομές να πετυχαίνουνε 
7 λεπτά.
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Οι πελάτες πρώτης θέσης είναι εξαιρετικά επικερδείς για κάθε αερομεταφορέα και 
πρέπει να αισθάνονται την έξτρα προσοχή για την οποία πληρώνουν. Ακόμη και στο 
πιο άκαμπτο περιβάλλον υπάρχουν μέρη και στιγμές όπου η δημιουργικότητα είναι όχι 
μόνο κατάλληλη αλλά επιθυμητή.
Πηγή: Robinson, A.G. & Stem, S. (1998), Corporate Creativity. Berrett-Koeheler Publishers
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι επιχειρήσεις εκτίθενται σήμερα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς και 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από τεχνολογικές, πολιτικές και επιστημονικές αλλαγές. Οι αγορές 
αλλάζουν και ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται. Οι πελάτες γίνονται όλο και πιο 
απαιτητικοί σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα, την ευελιξία και την ταχύτητα. Οι 
ανταγωνιστικές απειλές αναπτύσσονται καθημερινά, ενώ η αναγνώριση και η 
εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών αποτελούν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. 
Η εποχή όπου οι κανόνες ήταν σταθεροί, η ιεραρχία δομημένη, οι ανταγωνιστές 
γνωστοί, οι πελάτες πιστοί και το μέλλον προβλέψιμο, έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Η απαίτηση για την επιχείρηση του 21ου αιώνα είναι διπλή:

• πρέπει να προσαρμόσει το εσωτερικό της περιβάλλον για να αντιμετωπίσει αυτές 
τις συνθήκες, αλλά και

• να διαμορφώσει νέες σχέσεις - βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη - με τους 

πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της.
Οι ικανότητες και εμπειρίες των στελεχών της εταιρίας, οι δυνατότητες καινοτομίας και 
δημιουργικότητας, οι βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, η γνώση που η επιχείρηση 
έχει συσσωρεύσει για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές της, αποτελούν 
τον πλέον πολύτιμο πόρο της. Το γνωστικό ενεργητικό (knowledge assets) της 
επιχείρησης είναι το μόνο διατηρήσιμο συγκριτικό της πλεονέκτημα.
Η Ποιότητα και η συνεχής αναζήτηση της τελειότητας, αποτελούν ένα υγιές σκεπτικό, 
μία δύναμη παρακίνησης και έναν στόχο, τον οποίο έτσι και ακολουθεί μία επιχείρηση 
διασφαλίζει μακροχρόνια βιωσιμότητα. Εάν, από την άλλη πλευρά, ορίσει ως σκοπό της 
μόνο το κέρδος, η μακροχρόνια επιβίωσή της δεν είναι σίγουρη. Ωστόσο, για να 
επιτευχθούν, σήμερα, οι στόχοι της Ποιότητας, απαιτείται πολύς κόπος και προσπάθεια, 
διότι το επιχειρηματικό σκηνικό αλλάζει συνέχεια αλλά και απροσδόκητα για όσους δεν 
το παρακολουθούν στενά. Κατά συνέπεια, αναδεικνύονται ως επιχειρηματικές αρετές, η 
διορατικότητα, η συστηματική συγκέντρωση και ανάλυση της γνώσης, το πάθος για την 
τεχνολογία και την εξέλιξη (και την ποιότητα), η ευελιξία, η καθαρότητα σκέψης, η οξεία 
αντίληψη.
Η διάσταση της ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο της ανταγωνιστικής 
στρατηγικής κάθε επιχείρησης. Η ποιοτική αναβάθμιση των επί μέρους διαδικασιών 
παραγωγής και των προϊόντων ή υπηρεσιών που προκύπτουν αποτελεί αναπόσπαστο
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τμήμα μίας υγιούς και ανταγωνιστικής επιχείρησης. Σήμερα τόσο οι επιχειρήσεις όσο και 
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι βρίσκονται εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Για να είναι 
ανταγωνιστικές σε μία παγκόσμια οικονομία, οι επιχειρήσεις πρέπει να παράγουν 
διεθνώς ανταγωνίσιμα προϊόντα, ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτές πρέπει να έχουν υψηλή 
εξειδίκευση και απόδοση. Με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων 
επιχειρήσεων, η βελτίωση της παραγωγικότητας συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση του 
κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος, αλλά και στην επέκταση της αγοράς για 
τα προϊόντα τους. Οι πολίτες ωφελούνται από την διάθεση καλύτερων προϊόντων σε 
χαμηλότερες τιμές.
Η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από 
τις επιχειρήσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μίας σύγχρονης και ανταγωνιστικής 
οικονομίας και αντιπροσωπεύει επομένως ένα βασικό παράγοντα αναβάθμισης της 
ποιότητας ζωής.
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των 
επιχειρήσεων, η ταχύτατη ανάπτυξη και εξάπλωση των νέων τεχνολογιών καθώς και οι 
συνεχείς προσπάθειες των επιχειρήσεων για την αύξηση του μεριδίου της αγοράς και 
την κατάκτηση νέων αγορών, διαμορφώνουν το σύγχρονο πνεύμα της επιχειρηματικής 
δράσεως, που δεν είναι τίποτα άλλο από την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας.
Ο σημερινός κόσμος είναι μία παγκόσμια αγορά αλλά ταυτόχρονα και ένας χώρος 
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κινούνται όλο και 
πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος, γι’ αυτό οτιδήποτε μπορεί να παραχθεί 
οπουδήποτε είναι δυνατόν να πωληθεί σε οποιαδήποτε χώρα. Όμως αυτό σημαίνει ότι 
οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επιβιώσουν αλλά και να διατηρήσουν την 

πρωτοπορία στον κλάδο τους, είναι υποχρεωμένες να βελτιώνουν συνεχώς την 
ανταγωνιστικότητά τους.
Η σημασία της παραγωγικότητας αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης, δεδομένου ότι αποτελεί 
συστατικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
παραμονή των επιχειρήσεων στην αγορά.
Ενδεικτικά αναφέρονται ωφέλειες που προκύπτουν από την αύξηση της 
παραγωγικότητας για:

• Τους εργαζόμενους που εκτελούν την εργασία τους με καλύτερα μέσα,

παρακινούνται περισσότερο και σε περιπτώσεις σύνδεσης της παραγωγικότητας 
με τις αμοιβές, βελτιώνουν τα εισοδήματά τους.
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• Τους καταναλωτές που προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες καλύτερης 
ποιότητας και σε καλύτερες τιμές.

• Τις επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν συμπίεση του κόστους τους, βελτιώνουν την 
ποιότητά τους και αποκτούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε τοπική ή ευρύτερη 
κλίμακα.

• Την πολιτεία που παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, συγκρατεί τον 
πληθωρισμό, καταπολεμά την ανεργία και ελαττώνει το δημόσιο χρέος.

Ουσιαστικά η παραγωγικότητα είναι ένας δείκτης που υποδηλώνει πόσο καλά μία 
επιχείρηση μπορεί να μετατρέπει τους πόρους και τις πηγές της (πρώτες ύλες, εργασία, 
κεφάλαια, εγκαταστάσεις κλπ) σε προϊόντα ή υπηρεσίες.
Βελτίωση της παραγωγικότητας μπορεί να σημαίνει:

• Ποιοτική ή/και ποσοτική αύξηση της παραγωγής χωρίς αντίστοιχη αύξηση της 
εργασίας (επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους όπως η καλύτερη οργάνωση της 
εργασίας, η εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, η παρακίνηση των 
εργαζομένων κλπ).

• Διατήρηση της παραγωγής με μείωση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 

(καλύτερα υλικά, ελάττωση της φύρας, ανακύκλωση).
• Αύξηση της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των απαραίτητων κεφαλαίων 

κίνησης (βελτίωση του χρόνου εισπράξεων).

• Αυτοματοποίηση της παραγωγής.

• Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.
Οπως συχνά αναφέρουν θεωρητικοί της οικονομικής επιστήμης αλλά και κορυφαίοι 
επιχειρηματίες, η παραγωγικότητα είναι πλέον ο λόγος ύπαρξης και ο εστιασμένος 
στόχος του σημερινού management. Είναι επομένως φυσικό και αναμενόμενο να τίθεται 
το ερώτημα αν υπάρχουν πρακτικές οδηγίες ή μέθοδοι για τη βελτίωσή της στις 
επιχειρήσεις. Δυστυχώς, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, δεν υπάρχουν 
μαγικές συνταγές που να οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Δεδομένου ότι οι 
παράγοντες που επιδρούν στην παραγωγικότητα δεν είναι ίδιοι για όλους τους κλάδους 
και για όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων, φαίνεται ότι είναι αναγκαίο η κάθε επιχείρηση 
να εξετάσει το δικό της "μοντέλο" για την παραγωγικότητα και να καθορίσει τις δικές της 
μεθόδους για τη βελτίωσή της. Πάντως, όπως έχει προκύψει από μελέτες σε διεθνή 
κλίμακα, το σημαντικότερο ρόλο παίζει σχεδόν πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας 
(εργαζόμενοι, οργάνωση, παρακίνηση, εκπαίδευση). Παρόλα αυτά στη συντριπτική
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πλειονότητα των επιχειρήσεων εμφανίζεται το παράδοξο να γίνονται επενδύσεις σε 
πάγια στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, αυτοματισμοί) ενώ οι επενδύσεις στον ανθρώπινο 
παράγοντα να είναι ανύπαρκτες ή, στην καλύτερη περίπτωση, αμελητέες. 
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω αναφορές αλλά και από την πρακτική εμπειρία 
κάθε επιχείρησης, η παραγωγικότητα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφεθεί στην 
τύχη ή στις συγκυρίες. Αντίθετα, γίνεται φανερό ότι οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να 
εστιάσουν την προσοχή και την προσπάθειά τους στη βελτίωσή της, έχοντας κατά νου 
ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που επιδρά σ' αυτή είναι οι άνθρωποι. Διότι η 
βελτίωση της παραγωγικότητας και η συνεπακόλουθη απόκτηση συγκριτικού 
πλεονεκτήματος δεν είναι πλέον πολυτέλεια αλλά αναγκαίος όρος επιχειρηματικής 
επιβίωσης.
Η ζήτηση της αγοράς επηρεάζεται κυρίως από την τιμή, την ποιότητα του προϊόντος 
καθώς και τον προσφερόμενο ανταγωνισμό. Η ποιότητα του ζητούμενου προϊόντος 
είναι κάτι που καθορίζεται κυρίως από την ίδια την αγορά (απαιτήσεις του πελάτη) και τα 
σχετικά με το προϊόν πρότυπα. Η ποιότητα ως στρατηγικό εργαλείο σφαιρικής 
διαχείρισης έχει προσδιορισθεί διεθνώς ως ένα από τα αποφασιστικά στοιχεία της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή και την 
κοινωνία ευρύτερα. Σήμερα η ποιότητα των προϊόντων έχει γίνει βασικός παράγοντας 
για την πώλησή τους και κατά συνέπεια ένας από τους δυναμικούς παράγοντες της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η ποιότητα είναι το βασικό κριτήριο που 
χρησιμοποιεί το 53% των ευρωπαίων πολιτών κατά την αγορά ενός προϊόντος, ενώ η 
τιμή είναι πρωταρχικής σημασίας, μόνο για το 33%. Αυτό σημαίνει για τις επιχειρήσεις, 
ότι πρέπει να ανταγωνισθούν κυρίως με βάση την ποιότητα.
Ασφαλώς, η ποιότητα είναι μία πολυσύνθετη έννοια που αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της 
επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας. Από το σχεδιασμό και την παραγωγή 
αγαθών, τις παρεχόμενες υπηρεσίες (δημόσιες και ιδιωτικές), έως τη συνολική 
λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων.
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι σημερινοί πιεηθςΘΓε, 
εφόσον έχουν ηγετική φυσιογνωμία, είναι η μετάφραση του οράματος σε πρακτική και η 
πειθώ των ανθρώπων τους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού ή της επιχείρησής τους 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επιτύχουν τον κοινό στόχο τους. Η ύπαρξη κοινού 

οράματος σε μία επιχείρηση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την πορεία της 
μετατροπής της σε μία επιχείρηση όπου η ομαδική συνεργασία είναι ο κανόνας. Σε μία
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εταιρία η οποία είναι ή θέλει να είναι ηγέτης στον χώρο της, η καλύτερη υποστήριξη 
προκύπτει από την ύπαρξη κοινής αντίληψης των εργαζομένων, όσον αφορά το όραμα 
και τις αξίες με τις οποίες έχει σχεδιάσει να λειτουργεί. Το όραμα της επιχείρησης βοηθά 
την ομάδα να κατευθυνθεί προς την ίδια κατεύθυνση προς την οποία οδηγείται η 
επιχείρηση και δίδει τη δυνατότητα κατανόησης των σχεδίων τα οποία υπάρχουν. 
Αντίστοιχα, οι αξίες της επιχείρησης κατευθύνουν την ομάδα στο πώς να υλοποιήσει το 
όραμα. Οι αξίες είναι ουσιαστικά οι μηχανισμοί ελέγχου, οι οποίοι με άτυπη μορφή 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου ή της ομάδας. Η κουλτούρα μίας επιχείρησης 
αναπτύσσεται από τις αξίες της.
Για να επιτύχει κανείς υπεύθυνη λήψη αποφάσεων στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα της 
εταιρίας, όλοι πρέπει να αντιλαμβάνονται το όραμα και τις αξίες της. Οπως έχει πει στο 
παρελθόν ο Robert Hass, ο διευθύνων σύμβουλος της Levi Strauss: "Σε ένα δυναμικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να είναι ιδεατοί. Οι ιδέες 
μίας επιχείρησης είναι εκείνες που ελέγχουν την κατάσταση, όχι κάποιος manager με 
υπερεξουσίες. Οι αξίες παρέχουν την απαραίτητη κοινή γλώσσα για την επίτευξη κοινής 
κατεύθυνσης μεταξύ της ηγεσίας της επιχείρησης και των ανθρώπων της". Ο 
καθορισμός του οράματος και των αξιών, το οποίο αφ' εαυτού είναι δύσκολο και 
σημαντικό έργο, είναι απλώς το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μίας πραγματικά 
ξεχωριστής και αποτελεσματικής φιλοσοφίας της επιχείρησης. Το επόμενο βήμα είναι η 
επικοινωνία του οράματος και των αξιών αυτών σε όλο τον οργανισμό με τέτοιο τρόπο 
ώστε να δημιουργείται η απαραίτητη δέσμευση των ατόμων εκείνων τα οποία θα 
χρειαστεί να τα εφαρμόσουν, δηλαδή όλων των εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα.
Μία επιχείρηση θα ήθελε να έχει ένα ποιοτικό σχεδίασμά προϊόντος τέτοιον που να 
μεγιστοποιείται η διαφορά μεταξύ της πραγματικής του αξίας και του κόστους 
παραγωγής του. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα ποιότητας το προϊόν δεν θα είναι 
επιτυχημένο γιατί δεν θα λειτουργεί σωστά και αποδοτικά και θα απαιτεί υψηλό κόστος 
επισκευής. Το κακής ποιότητας προϊόν αποτελεί συνήθως και αρνητική αξία για τον 
καταναλωτή. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας προϊόν (που ενδέχεται να κοστίζει πολύ) έχει 
σαν άμεσο αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.
Η παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών στους 

οποίους απευθύνεται πρέπει να γίνεται μέσα σε ορισμένα ανταγωνιστικά όρια κόστους, 
αλλιώς η έννοια της ποιότητας ως καθαρού για την επιχείρηση κέρδους χάνει μεγάλο 
μέρος της πραγματικής της αξίας.
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Είναι σαφές ότι η πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών συνιστά βασική 
προτεραιότητα αλλά και υποχρέωση κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να 
παρακολουθήσει τις σύγχρονες τάσεις της ενιαίας αγοράς και να ανταποκριθεί στις 
υψηλές επιταγές του εμπορικού ανταγωνισμού. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους, 
που δεν είναι πλέον ανύποπτοι αλλά ενημερωμένοι και απαιτητικοί εύλογα αξιώνουν 
την πιστοποιημένη και σταθερή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που τους 
παρέχονται. Η βελτιστοποίηση της ποιότητας δεν μπορεί παρά να αποτελεί σήμερα 
αυτονόητη επιδίωξη για το σύνολο των κοινωνικών εταίρων.

ΓΙΑΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ;

• Καλύτερη ποιότητα σημαίνει αύξηση κέρδους. (Τα έξοδα που καταβάλλονται για 

την κάλυψη σφαλμάτων μειώνονται και η απόκτηση της εμπιστοσύνης 
ενισχύεται).

• Η Ποιότητα δεν είναι ένα απλό πρόγραμμα αλλά μία φιλοσοφία.

• Η Ποιότητα είναι μία συλλογή από ισχυρά όπλα, απόψεις και έννοιες που έχουν 
αποδειχθεί ότι λειτουργούν αποτελεσματικά.

• Η Ποιότητα ορίζεται μέσω της ικανοποίησης του καταναλωτή.

• Μία υψηλή ποιότητα αποφέρει περισσότερο από μία πολυδάπανη διαφήμιση και 
σταθεροποιεί καλύτερα την πελατεία. (Σύμφωνα με έρευνες το να κερδίσεις 
καινούργιους πελάτες στοιχίζει 12 φορές πιο ακριβά από το να κρατήσεις 
πελάτες σταθερούς).

• Η Ποιότητα περιλαμβάνει συνεχείς βελτιώσεις και εξελίξεις.

• Τα εργαλεία και οι τεχνικές της Ποιότητας μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλα τα 
επίπεδα μίας επιχείρησης.

• Η Ποιότητα στοχεύει στην επιχειρηματική αριστεία και τελειότητα, οτιδήποτε 
λιγότερο θα ήταν απλώς μία ευκαιρία βελτίωσης.

• Η Ποιότητα αυξάνει την ικανοποίηση του καταναλωτή, μειώνει το κόστος και την 
πιθανότητα λάθους.

Ποιότητα σημαίνει ότι νοιαζόμαστε για το αριστεύειν, νοιαζόμαστε για την 
επιχείρηση όπου εργαζόμαστε, νοιαζόμαστε για τη χώρα την οποία ζοόμε. Η 
ποιότητα δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Πίσω από αυτήν κρύβεται μία ολόκληρη 
φιλοσοφία. Όμως αποτελεί μοναδικό μέσο για την επιτυχία, την ευημερία, 
την ασφάλεια και την επιβίωση μίας σύγχρονης κοινωνίας.
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