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Ο καινοτοµικός σχεδιασµός προϊόντων 
«κλειδί» για την ανταγωνιστικότητα 
Χαρακτηριστικό 

cns σύγχρονηε 

ελληνικήε 

οικονοµια 
αποτελεί 

n µείωση Tns 

ανταγωνιστικότητα^, 

ειδικά 

Tns βιοµηχανια 

και n έντονη 

αποβιοµηχάνιση 

κατά τα τελευταία 

χρόνια. 
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ωυ AjEfivous Πανεηκπηµίου 

tns Ελλάδος. 

* Ο Ap. ∆ηµήτριος Τζέτζης είναι 
∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός, επιστηµονικός συνεργάτης 

οω ∆ιεθνές Πονεηκπηµκ) 
της Ελλάδος και συνεργάτης του 

εργαστηρίου Εογαλαοµηχανών 
και ∆ιαµορφαιακής Μηχανολογία; 
του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών 

του ΑΠΘ. 

Ama αυτηε ins σηµαντικηε 
απώλειαε ανταγωνιστικότηταε 

είναι αφενόε το υψηλό 
λειτουργικό κόστοε των ελληνικών 

επιχειρήσεων, το 
οποίο οφείλεται οτουε υψηλούε ρυθµούε 
µισθολογικών αυξήσεων και πληθωρισµού, 

γεγονόε που καθιστά τιε ελληνικές 
εξαγωγέε ακριβότερες σε 

σχέση µε τον σύγχρονο ανταγωνισµό 
και αφετέρου n αδυναµία των ελληνικών 
επιχειρήσεων να παρουσιάσουν καινοτόµα 

προϊόντα, κατάλληλα σχεδιασµένα 
και µε υψηλή προστιθέµενη 

αξία. Ακόµα και για την ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή τπε Νοτιοανατολικής 

Ευρώπηε, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
του σχετικά µειωµένου κόστουε 

παραγωγήε έχει ηµεροµηνία λήξη5. 

Οι επιχειρήσεις «µεταναστεύουν» npos 
περισσότερο «ελκυστικές» χώρεε (πχ 
Κίνα, Ινδία), ενώ n διαφαινόµενη τάση 
είναι αυτή n πρακτική να ενισχυθεί 
ακόµα περισσότερο στο µέλλον µε us 
επιχειρήσεις να µεταφέρονται σε χώρεε 
τπε Αφρικήε και γενικότερα του τρίτου 
κόσµου. Εποµένωε, n απάντηση στιε 
προκλήσειε των καιρών δε βρίσκεται 
τόσο στη µείωση του παραγωγικού 
κόστουε, όσο στην αύξηση τπε αξίαε 
των προϊόντων που µια εταιρία εισάγει 
στην αγορά. Παράλληλα, σηµείο των 
καιρών αποτελεί και n σύγχρονη παγκοσµιοποίηση 

των αγορών, n οποία 
µπορεί από τη µια να αποτελεί ισχυρή 
πίεση npos tns ελληνικές επιχειρήσει, 
από την άλλη αποτελεί και µια χρυσή 
ευκαιρία για πρωτοπόρε επιχειρήσειε 
να φέρουν τα προϊόντα τουε όχι σε µια 
περιορισµένη τοπική ή έστω εθνική, 
αλλά σε µια παγκόσµια αγορά.Όπωε 
σηµειώνει ο Friedman στο bestseller 
του, «ο κόσµοε είναι επίπεδοε», οι ευκαιρίεε 

είναι εκεί έξω, n πρόσβαση σε 
πληροφορίεε είναι δεδοµένη και επαφίεται 

στην ικανότητα και ευελιξία των 
ελληνικών εταιρειών να αρπάξουν τιε 
ευκαιρίεε ποα τουε αναλογούν. 
Είναι δεδοµένο εποµένωε ότι n διαφοροποίηση 

από τον ανταγωνισµό χαµηλού 
κόστουε είναι πλέον επιτακτική. 

Για να αλλάξει n κατάσταση απαιτείται 
n ύπαρξη επιχειρηµατ!^ κουλτούραε 
για τον εύστοχο εντοπισµό ευκαιριών 
τπε αγοράε καθώε και κατάλληλο5 

σχεδιασµόε των προϊόντων, ώστε να 
καλύπτονται τα «κενά» στην αγορά 
µε τον οικονοµικά βέλτιστο τρόπο. Σηµαντική 

βέβαια είναι και n στελέχωση 
τπε ελληνικήε βιοµηχανια µε επιστηµονικά 

καταρτισµένο προσωπικό µε 
εξειδίκευση σε θέµατα σχεδιασµού 
προϊόντων. 
Επίσηε, είναι απαραίτητο οι ελληνικέε 
επιχειρήσειε να παρακολουθούν τιε 
διεθνείε εξελίξειε και τάσειε σε θέµατα 
βιοµηχανικού σχεδιασµού. Με µια σταχυολόγηση 

των σύγχρονων τάσεων 
µπορεί κανείε να καταλήξει στο συµπέρασµα 

ότι ο µοντέρνοε τρόποε προ- 

σέγγισπ5 στο σχεδιασµό προϊόντων 
έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά σε 
σχέση µε τη συµβατική θεώρηση βιοµηχανικού 

σχεδιασµού. Για παράδειγµα, 
ο σχεδιασµόε βάσει των αναλήψεων 
του κατασκευαστή έχει µετεξελιχθεί 
σε σχεδιασµό βάσει πραγµατικών καταναλωτικών 

αναγκών. Οι καταναλωτικές 
συνήθειεε και ανάγκα αλλάζουν 

και οι επιχειρήσει είναι υποχρεωµένες 
να παρακολουθούν us εξελίξειε. Ο 
σχεδιασµόε βάσει εµπειρίαε µεταλλάσσεται 

σε σχεδιασµό βάσει έρευναε 
και πρόβλεψηε ("think from the future 
back"). Ano την παραγωγή προϊόντων 
απαιτητικών σε ηόρουε (ενέργεια και 
πρώτεε ύλεε) n επιχειρηµατικότητα 
περνάει σε µια εποχή σχεδιασµού για 
το περιβάλλον/Οροι όπωε eco-desi^n, 
σχεδιασµόε για αποσυναρµολόγηση, 
σχεδιασµόε για ανακύκλωση κλπ. µπαίνουν 

πλέον στο καθηµερινό λεξιλόγιο 
των επιχειρήσεων. 
Τέλοε, από την εποχή τπε σχεδίασηε 
προϊόντων για την κάλυψη αγορών σε 
εθνικό/τοπικό επίπεδο, οι σύνχρονεε 
απαιτήσειε επιβάλλουν τη σχεδίαση 
προϊόντων για την κάίτυψη παγκόσµιων 
αγορών. Για την ικανοποίηση όµωε τέτοιων 

αγορών, εκτόε από αισθητικά ή 
τεχνολογικά κριτήρια στην παραγωγή 
νέων προϊόντων ενσωµατώνονται 
επίσηε κριτήρια σχεδιασµού για την 
εφοδιαοτική αλυσίδα. Πώε δηλαδή 
πρέπει να σχεδιαστεί ένα προϊόν για 
να µεταφερθεί µε τον οικονοµικά βέλτιστο 

τρόπο σε αγορές που βρίσκονται 
χιλιάδεε χιλιόµετρα µακριά από ιον 
τόπο κατασκευήε του. ∆ε θα µπορούσε 
να υπάρχει λαµπρότερο παράδειγµα 
σε αυτόν τον τοµέα από την σουηδική 
εταιρεία IKEA που δραστηριοποιείται 
εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. 
Είναι δεδοµένο ότι τα στάδια βιοµηχανικού 

σχεδιασµού είναι σχετικά δύσκολο 
να προσδιοριστούν λεπτοµερώς, 

δεδοµένηε τπε ποικιλοµορφίαε των 
προϊόντων και των αναγκών 
των καταναλωτών. Ba 
µπορούσε να αναφερθεί 

όµωε επιγραµµατικό 
n λογική σειρά 

για την εµπορικά επιτυχή 
δηµιουργία ενόε 

προϊόντοε. 

Αυτή είναι: a) Η αναζήτηση στόχων 
και ιδεών - ζήτηση αγοράε, β) n επιλογή 
ιδεών, γ) n σχεδίαση του προϊόντοε, 
δ) n κατασκευή πρωτοτύπου, ε) n 
πρόβλεψη πωλήσεων, στ) n δοκιµή 
στην αγορά, ζ) n ανάπτυξη του προϊόντοε 
και n) n εισαγωγή του προϊόντοε στην 
αγορά. 

Η καθαυτού σχεδίαση του προϊόντοε 
αποτελεί ίσωε την κρισιµότερη παράµετρο 

για την εηΓτυχία µιας επιχει'ρησηε. 
Προε αυτή την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί 

σύγχρονεε τεχνολογίεε για τη 
βελτιστοποίηση τπε σχεδίασηε µέσω 
Tns χρήσηε H/Y ("Computer Aided Deείςη"). 

Ο σχεδιαστήε εκτελεί το µέροε 
εκείνο τπε διαδικασίαε του σχεδιασµού 
που ανταποκρίνεται καλύτερα στιε ανθρώπινες 

διανοηακέε ικανότητεε (σύλληψη 
ιδέαε, σύνθεση, αυτόνοµη σκέψη), 

ενώ ο H/Y εκτελεί το µέροε εκείνο 
που είναι κατάλληλο για τιε ικσνότητέε 
του (µεγάλη ταχύτητα, εκτέλεσηε αριθµητικών 

υπολογισµών, οπτική απεικόνιση 
αντικειµένου, αποθήκευση µεγάλων 
ποσοτήτων δεδοµένων). Προηγµένεε 

µέθοδοι nporunonoinans ενισχύουν 
επίση5 τιε δυνατότητεε που 

παρέχονται στον σύγχρονο σχεδιαστή. 
Η Γΐαραγωγή προπστύπων µε συµβατικές 
µεθόδους είναι χρονοβόρα και ιδιαίτερα 
ακριβή. 
Αντίθετα, n παραγωγή πρωτοτύπων 
µε τεχνολονίεε ταχείαε προτυποποίησηε 
έχα φέρει την επανάσταση στο σύγχρονο 
σχεδιασµό. Η βελτιστοποίηση Tns σχεδίασηε 

µέσω προτυποποίησηε µπορεί 
να προσφέρει εξέταση τπε ορθότηταε 
του σχεδίου, χειροπιαστά αντικείµενα 
των σχεδίων αντί για δισδιάστατεε εικόνεε, 

λειτουργικά δοκιµέε και αναλύσει, 
παραγωγή αντικειµένων πολύπλοκων 

γεωµετριών σε µικρή παραγωγή, 
ενώ επίσηε και από πλευράε 

µάρκετινγκ των επιχειρήσεων: a) οπτική 
παρουσίαση, β) αξιολόγηση νέου προϊόντοε 

και γ) 
περαιτέρω διερεύνηση 

τπε 
αρχικήε 

ιδέαε. 

Εν κατακλείδι, ο σχεδιασµόε καινοτόµων 
προϊόντων είναι σε θέση να συµβάλλει 
ουσιαστικά στη βελτίωση τπε ανταγωνιστικότηταε 

των επιχειρήσεων, καθώε 
στοχεύει σε µια σειρά από παραµέτρουε 
όπωε στην ελάττωση του κόστουε κατασκευήε/παραγωγήε, 

στη βελτίωση 
τπε συνολικήε ποιότηταε του προϊόντοε, 
στην ενδυνάµωση τπε εικόναε τπε 
εταιρείαε µε την εδραίωση tns oas σχεδιάστριαε, 

στη βελτίωση των οικονοµικών 
µεγεθών, στην αύξηση του µεριδίου 
αγοράε, αλλά και στην ενίσχυση 

των εξαγωγών. Η επένδυση στη γνώση 
σχεδιασµού προϊόντων κρίνεται εποµένωε 

κρίσιµη για τη βιωσιµότητα και 
την αύξηση τπε ανταγωνιστικότηταε 
τπε ελληνικήε επιχειρηµατικότηταε. 
Αναγνωρίζονταε την εκπαιδευτική έλλειψη 

των νέων επιστηµόνων και στελεχών 
επιχειρήσεων στο σχεδιασµό 

προϊόντων µε ολιστικές προσεγγίσειε 
καθώε και τη συνεχώε µειούµενη ανταγωνιστικότητα 

των ελληνικών επιχειρήσεων 
στην παγκοσµιοποιηµένη 

πλέον αγορά, το ∆ιεθνέε Πανεπιστήµιο 
τπε Ελλάδοε (∆ΙΠΑΕ) θέλονταε να 
συµβάλει ως κρατικό ίδρυµα στην αναδόµηση 

τπε επιχειρηµατικότηταε και 
τπε ελληνικήε οικονοµίαε παρέχει ένα 
νέο ευέλικτο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) στον «Στρατηγικό 
Σχεδιασµό Προϊόντων (MSc in Strategic 
Product Οεείςη). 
To ΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτουε 
Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Καλών 
Τεχνών, Οικονοµολόγων Μηχανικών, 
αλλά και απόφοιτουε ΑΤΈ! αντίστοιχων 
γνωστικών αντικειµένων που επιθυµούν 
να διευρύνουν την εξειδίκευση τουε 
σε δύο επιµέρουε κατευθύνσειε εξειδίκευσης 

όπωε n ανάπτυξη προϊόντων 
και ο επιχειρησιακόε σχεδιασµόε. Βασικόε 

στόχοε του ΠΜΣ αποτελεί n απόκτηση 
γνώσεων και n ανάπτυξη δεξιοτήτων 

στο σχεδιασµό, την εξέλιξη, 
την παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων, 
µε προδιαγραφέε που συνδυάζουν τη 
λειτουργικότητα, την οικονοµία και 
την περιβαλλοντική ανταπόκριση, από 
άποψη αισθητικής αρπότητοε, επιλονήε 
υλικών και υφήε επιφανειών. Επίσηε, 
to ∆ΙΠΑΕ δίνει έµφαση στην εξασφάλιση 
τπε επιστηµονικήε και επαγγελµατικήε 
οταδιοδροµίαε των αποφοίτων καθώε 
και στην ανάπτυξη των ιδιαιτέρων τεχνολογικών 

και διοικητικών tous προσόντων 
("design leadership"). 

Περισσότερε5 πληροφορίεε για το 
εν λόγω πρόγραµµα παρέχονται 

στην επίσηµη ιστοσελίδα 
tns Σχολήε Οικονοµίαε 
και ∆ιοίκησηε του ∆ΙΠΑΕ 
(http://www.econ.ihu.edu.gr). 
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