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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αυτή η διπλωματική εργασία επιχειρεί να τονίσει τη σημασία της Διοίκησης των Logistics 

και της διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, σαν μια κυρίαρχη πηγή διατηρήσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις. Εξετάζονται σύγχρονες τάσεις και 

κατευθύνσεις των επιμέρους δραστηριοτήτων που συνθέτουν το μίγμα logistics. Ιδιαίτερη 

σημασία δίνεται στην αναπτυσσόμενη τάση της παροχής υπηρεσιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Επίσης, συσχετίζει τα θέματα αυτά με τα αποτελέσματα των εφαρμογών τους 

στις επιχειρήσεις. Για αυτό, κάποια παραδείγματα παρουσιάζονται με τη μορφή της 

μελέτης περίπτωσης (case studies). 

     Επιχειρήσεις οι οποίες στο πλαίσιο δημιουργίας στρατηγικών ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων επιθυμούν να αξιοποιήσουν πλεονεκτήματα κόστους και ταυτόχρονα να 

βελτιώσουν τον προσανατολισμό τους στον πελάτη, αναζητούν με ιδιαίτερη φροντίδα την 

κατάλληλη για τις περιστάσεις οργανωτική λύση. Ανεξάρτητα από τη μορφή της 

οργάνωσης που επιδιώκει μία επιχείρηση, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί 

κεντρικό στοιχείο του προβλήματος. Το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις είναι οι δυσκολίες 

να συντονίσουν αποτελεσματικά πολυεπίπεδες αλυσίδες προμηθειών πέραν λειτουργικών, 

επιχειρησιακών και γεωγραφικών ορίων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το σωστό αγαθό, να 

φθάνει στη σωστή χρονική στιγμή, με το σωστό κόστος, στη σωστή ποιότητα, στο σωστό 

σημείο.

     Σε όλη τη διπλωματική εργασία υπάρχει ένα κυρίαρχο μήνυμα: Η εξυπηρέτηση του 

πελάτη είναι η απόλυτη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για αυτό οι επιχειρήσεις 

πρέπει να δουν τα logistics σαν ένα μέρος της συνολικής τους στρατηγικής και να 

καταλάβουν τη σημασία της αποτελεσματικής διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας.

    Εν κατακλείδι, σε όλη τη διπλωματική εργασία έχει τονιστεί ότι η εστίαση της logistics 

στρατηγικής θα πρέπει να είναι σε όλη την προμηθευτική αλυσίδα και εκτεινόμενη προς 

τα πίσω στους προμηθευτές και προς τα εμπρός στους πελάτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας, οι οποίοι 

συνοπτικά είναι η παρουσίαση και ανάλυση αναπτυσσόμενων πρακτικών στη διαχείριση 

της προμηθευτικής αλυσίδας, η κατανόηση της δυναμικής της διοίκησης της 

προμηθευτικής αλυσίδας και  των διεπιφανειών μεταξύ των logistics και του marketing.

Επίσης παρουσιάζονται τα αναμενόμενα οφέλη της εργασίας αυτής. Τέλος, αναφέρεται η 

μέθοδος μελέτης που χρησιμοποιήθηκε, που δεν είναι άλλη από την δευτερογενής έρευνα, 

όπως και η δομή της συγκεκριμένης εργασίας.
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1.1   ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη σημερινή εποχή του έντονου ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης, η πίεση προς 

τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν νέους τρόπους για να δημιουργούν και να παρέχουν αξία 

στους πελάτες τους, γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

    Άλλωστε, έχει παρατηρηθεί ότι δίνεται , όλο και μεγαλύτερη σημασία στο ότι μέσω των 

logistics και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορούν να επιτευχθούν οι 

‘δίδυμοι’ στόχοι της μείωσης του κόστους και της βελτίωσης της παρεχόμενης 

εξυπηρέτησης προς τους πελάτες. Καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών προς τον πελάτη, 

συνεπάγεται ότι ο πελάτης εξυπηρετείται αποδοτικότερα και ότι το κόστος παροχής αυτής 

της εξυπηρέτησης μειώνεται.

    Επίσης, υποστηρίζεται ότι το κλειδί για την επιχειρηματική ανάπτυξη είναι η 

ολοκλήρωση μεταξύ και εντός των λειτουργιών που τυπικά εκτελούνται σε μια 

προμηθευτική αλυσίδα, και αυτό είναι μια βασική κατεύθυνση αυτής της εργασίας. 

Συγκεκριμένα, η προσοχή μας αφιερώνεται στη φυσική διανομή, στη διαχείριση 

αποθεμάτων και σε άλλες όψεις της διαδικασίας ροής υλικών που αποτελούν την 

ολοκλήρωση της λειτουργίας διανομής. 

     Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εργασία αυτή, σκοπεύει να παρέχει:

1) Μία παρουσίαση και ανάλυση αναπτυσσόμενων πρακτικών στη διαχείριση της 

προμηθευτικής αλυσίδας

2) Μία κατανόηση της δυναμικής της διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας

3) Μία κατανόηση των διεπιφανειών μεταξύ των logistics και του marketing

4) Μία ανάλυση της εξυπηρέτησης πελατών μέσω της σωστής διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας

5) Μελέτη περιπτώσεων (case studies) σχετικά με τη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας.
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1.2   ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αυτή η εργασία επιχειρεί να τονίσει τη σημασία της Διοίκησης των Logistics και της 

Διαχείρισης της Προμηθευτικής Αλυσίδας, σαν μια κρίσιμη πηγή διατηρήσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις, μέσω της επίτευξης υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών προς τον πελάτη.     

       Τονίζεται ιδιαιτέρως η σημασία του marketing όσον αφορά στην επιτυχημένη πορεία 

μιας επιχείρησης. Ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση κατανέμει τους πόρους της σε κάθε 

ένα από τα στοιχεία του μίγματος marketing ( προϊόν, τιμή, προώθηση, διανομή) καθορίζει 

σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία και την επιτυχία της επιχείρησης. Η διοίκηση είναι 

ικανή να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης είτε τοποθετώντας 

μεγαλύτερους χρηματικούς πόρους στο μίγμα marketing, είτε ανακατανέμοντας τους 

πόρους αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα μεταξύ των στοιχείων του μίγματος 

marketing, είτε αλλάζοντας κάποιο στοιχείο του μίγματος marketing έτσι ώστε να αυξηθεί 

η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα

    Δίνεται επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο των logistics στην υποστήριξη της 

εξυπηρέτησης των πελατών, ο οποίος είναι να εξασφαλίζεται ότι το σωστό εξάρτημα, τα 

σωστά εργαλεία και η σωστή πληροφορία θα φθάσουν στην ώρα τους. Πράττοντας κατά 

αυτό τον τρόπο μία επιχείρηση θα έχει τους πελάτες της ικανοποιημένους, παρέχοντάς 

τους επομένως, κίνητρα για να παραμείνουν πιστοί στις αγοραστικές τους πρακτικές στους 

κόλπους της επιχείρησης αυτής.

   Το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αναμένεται να είναι ένας οδηγός για 

όσους θέλουν να ανακαλύψουν την εξυπηρέτηση των πελατών, τον απώτερο σκοπό των 

επιχειρήσεων, ως τη διεπιφάνεια του marketing και του logistics.
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1.3   ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο κύριος τρόπος μελέτης που χρησιμοποιήθηκε είναι η εκτεταμένη έρευνα βιβλιογραφίας, 

που περιλαμβάνει βιβλία και άρθρα ειδικών περιοδικών και εφημερίδων.

   Πιο συγκεκριμένα, έγινε εκτενής βιβλιογραφική έρευνα που περιελάμβανε βιβλία και 

άρθρα επιστημονικών περιοδικών σε έντυπη  και ηλεκτρονική μορφή. Ένα βασικό τμήμα 

αυτού του τύπου έρευνας, διεξήχθη στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

καθώς και στις on-line βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης του ίδιου Πανεπιστημίου. 

    Ακόμη διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα μέσω του Internet, και η οποία αποτέλεσε 

σημαντική βοήθεια στην μελέτη των εν λόγω θεμάτων. Τέλος, επαφές και προσωπικές 

συζητήσεις με managers σε μεταφορικές και άλλες αναπτυσσόμενες εταιρίες 

αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες.

     Μέσω της μελέτης αυτής, λοιπόν, καταβλήθηκε προσπάθεια να οριστεί, να 

διευκρινιστεί, να αποσαφηνιστεί και γενικά να διαφωτιστεί η έννοια της εξυπηρέτησης 

πελατών, ως η βασικότερη ίσως διάσταση του συστήματος logistics καθώς και η 

διεπιφάνεια των τμημάτων marketing και εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Χ. ΤΣΙΑΟΥΣΗ 8



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  MARKETING ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΛΥΣΙΔΑΣ:  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

1.4 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται 

συνοπτικά οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη από 

αυτήν. Επιπλέον, αναφέρεται η μέθοδος μελέτης που χρησιμοποιήθηκε και η δομή της 

εργασίας.

    Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στον ορισμό της έννοιας των logistics καθώς και 

στην έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, αναφέρεται ο αποτελεσματικός 

τρόπος  ανάπτυξης και σχεδίασης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

    Στο τρίτο κεφάλαιο εξηγείται η διεπιφάνεια του marketing και του logistics. Τονίζοντας 

έτσι, την άμεση σχέση του marketing και του logistics καθώς και τις αρμοδιότητες αυτών 

των δύο.

    Στο τέταρτο κεφάλαιο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ένα ειδικό θέμα του marketing, την 

εξυπηρέτηση πελατών. Τονίζεται η σχέση του logistics και της εξυπηρέτησης πελατών, 

ενώ παράλληλα αναφέρεται η σημασία της δημιουργίας αξίας στον πελάτη.

    Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής εργασίας συσχετίζονται τα 

θέματα που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια με τα αποτελέσματα των εφαρμογών 

τους στις επιχειρήσεις. Για αυτό, κάποια παραδείγματα παρουσιάζονται με τη μορφή της 

μελέτης περίπτωσης (case studies). Πιο αναλυτικά, αναφέρονται cases studies γνωστών 

εταιριών και πιο συγκεκριμένα οι περιπτώσεις σε θέματα logistics που αφορούν τις 

εταιρίες DELL, ZARA, NIKE και XEROX.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια των Logistics και γίνεται μία συνοπτική 

ανασκόπηση της προέλευσης τους από την εφαρμογή τους για την εξυπηρέτηση 

στρατιωτικών στρατηγικών και της υιοθέτησης τους, ακολούθως, από τις επιχειρήσεις, τις 

εταιρίες και την βιομηχανία..

     Επιπλέον, περιγράφεται η δημιουργία του κλάδου της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, δίνεται ο ορισμός της και εξηγείται με ποιο τρόπο και γιατί προάγει τις αρχές 

των Logistics.

     Παράλληλα, αναφέρεται πως σχεδιάζεται και διοικείται επιτυχώς η εφοδιαστική 

αλυσίδα.
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2.1   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

LOGISTICS, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα Logistics και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι νέες ιδέες. Από το 

χτίσιμο των πυραμίδων ως την παροχή βοήθειας στους λιμοκτονούντες στην Αφρική, 

έχουν ελάχιστα μεταβληθεί οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η αποτελεσματική ροή υλικών 

και πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.

    Για πρώτη φορά απαντάται ο όρος Λογιστικά στον πατέρα της Ιστορίας Ηρόδοτο – 

συγκεκριμένα στο τμήμα της συγγραφής του όπου διακρίνει με μία λέξη τις 

αδιαμφισβήτητες υψηλές επιδόσεις των Περσών στον τομέα του εφοδιασμού, του 

σχεδιασμού και της λογιστικής υποστήριξης μεγάλων εκστρατειών.

    Οι πολεμικές προετοιμασίες των Περσών στην εκστρατεία του Ξέρξη κατά των 

Ελλήνων διήρκεσαν όχι λιγότερο από τρία χρόνια και ήταν πράγματι εντυπωσιακές τόσο 

ως προς το μέγεθος, όσο και ως προς την άρτια οργάνωση της κινητοποίησης. Την Τρίτη 

χρονιά της προπαρασκευής ξεκίνησε η συγκέντρωση και μετακίνηση των στρατιωτικών 

σχηματισμών δίνοντας παρόν στις Σάρδεις περίπου 800.000 άνδρες. Κατά την φάση αυτή 

τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο εισβολής. Προϋπόθεση για την υλοποίηση του ήταν η 

εκπόνηση ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής: η κατασκευή μεγάλων αποθηκών 

στα θρακικά και μακεδονικά παράλια, με σκοπό την συγκέντρωση εφοδίων και τροφίμων 

για τους άνδρες και τα ζώα της στρατιάς, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εισβολής, αλλά 

κυρίως για την τροφοδοσία της, νικηφόρας ή μη, επιστροφής. Ο σχεδιασμός αυτός 

αποδεικνύει ότι ο Ξέρξης και το επιτελείο του δεν είχαν αφήσει τίποτα στην τύχη, 

προκαλώντας απορία αλλά και θαυμασμό σε όσους τον παρατηρούσαν. 

    Ο Ηρόδοτος δεν δημιούργησε την λέξη αυτή άστοχα. Την χρησιμοποίησε για να 

περιγράψει την διοικητική μέριμνα, τον εφοδιασμό και την επιμελητεία που αναφέρονται 

ή βασίζονται στην λογική, στην κρίση και στον υπολογισμό. Προφανώς, εμπνεύσθηκε από 

τις λέξεις Λογική, Λογισμός, Λογιστικός που είναι εξ’άλλου θεμελιώδεις ελληνικές 

φιλοσοφικές έννοιες της εποχής του. Οι Νεοέλληνες θα διατηρήσουν τον όρο Λογιστικά 

μόνο αναφερόμενοι στο τμήμα εκείνο της οικονομικής επιστήμης που έχει σχέση με τους 

χρηματοοικονομικούς υπολογισμούς. Για το ίδιο τμήμα οι Αγγλοσάξονες έχουν την λέξη 

accounting που βέβαια ελάχιστη σχέση έχει με τα Logistics – μία διαφορά που ποτέ πια 
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δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί. Η πλέον εύστοχη ερμηνεία της λέξης logistics που έχει 

δοθεί μέχρι σήμερα στα ελληνικά είναι ο όρος Εφοδιαστική από τον καθηγητή του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννη Παπά.   

   Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, πόλεμοι κερδήθηκαν χάρη στην ισχύ και τις 

δυνατότητες των Logistics- ή χάθηκαν λόγω του ότι αυτά δεν υπήρχαν.  Έχει υποστηριχθεί 

η άποψη ότι η ήττα των Βρετανών στον Αμερικάνικο Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μπορεί να 

αποδοθεί, σε μεγάλο βαθμό, στην αποτυχημένη χρήση των Logistics. Ο Βρετανικός 

Στρατός στην Αμερική εφοδιαζόταν από τη Βρετανία. Στο αποκορύφωμα του πολέμου, 

12.000 βρετανοί στρατιώτες πολεμούσαν στην Αμερική και, ως επί το πλείστον , έπρεπε 

να εφοδιάζονται όχι μόνο με όπλα και πολεμοφόδια, αλλά και με τρόφιμα από τη 

Βρετανία. Στη διάρκεια των έξι πρώτων χρόνων του πολέμου, η διαχείριση αυτών των 

ζωτικών εφοδίων ήταν απολύτως ανεπαρκής, γεγονός που επηρέασε δυσμενώς την πορεία 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων και το ηθικό του στρατού. Οργάνωση ικανή να εφοδιάζει 

το στρατό σε τέτοια κλίμακα δεν αναπτύχθηκε παρά μόνο το 1871, αλλά τότε ήταν ήδη 

πολύ αργά. 

    Τα Logistics έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εισβολή 

των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη ήταν μια εξαιρετικά δεξιοτεχνική εφαρμογή των 

Logistics, όπως επίσης σε αυτά οφειλόταν και η συντριβή του Ρόμελ στην έρημο. Ο ίδιος ο 

Ρόμελ, άλλωστε, είπε κάποτε ότι<<…πριν από την καθαυτή μάχη, ο πόλεμος έχει 

κερδηθεί ή χαθεί από τους υπευθύνους της επιμελητείας>>.

    Ο όρος των Logistics ήταν συνδεδεμένος με το στρατό. Το 1905 ο Major Chauncey B 

Baker έγραψε ότι ο κλάδος της «τέχνης του πολέμου» που αναφέρεται στη μετακίνηση και 

τον εφοδιασμό των στρατευμάτων καλείται Logistics. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, οι στρατιωτικές δυνάμεις έκαναν ιδιαίτερα 

αποτελεσματική χρήση των μοντέλων Logistics και εφάρμοσαν διάφορες μορφές 

ανάλυσης συστημάτων (system analysis), προκειμένου να εξασφαλίσουν το ότι τα υλικά 

και τα πολεμοφόδια θα βρίσκονταν στο κατάλληλο μέρος την κρίσιμη ώρα. Μάλιστα, 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ναύαρχος Ernest J.King –αρχηγός του αμερικάνικου στόλου 

στον Ειρηνικό, κατά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο- «Δεν ξέρω τι στο καλό είναι αυτά τα 

Logistics, αυτό που ξέρω είναι ότι δεν μπορώ να επιβιώσω χωρίς αυτά». Οι ειδικοί των 

Logistics αποκαλούνται logisticians: «…σε περίοδο πολέμου, κάθε στρατηγός κουβαλάει 

στην πλάτη του έναν logistician και ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή, ο logistician μπορεί να 

σκύψει και να του ψιθυρίσει “ όχι αυτό δεν γίνεται “. Οι στρατηγοί στον πόλεμο 
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φοβούνται τους logisticians και για αυτό σε περίοδο ειρήνης φροντίζουν να τους 

ξεχάσουν…” Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται φυσικά ακόμα και σήμερα σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις και εφαρμογές, όπως για  παράδειγμα στον πόλεμο του Κόλπου. Ωστόσο, ενώ 

οι στρατηγοί και οι στρατάρχες έχουν κατανοήσει εδώ και πολύ καιρό τον κρίσιμο ρόλο 

των logistics, είναι παράξενο ότι μόνο στο πρόσφατο παρελθόν οι επιχειρήσεις 

αναγνώρισαν τη ζωτική επίδραση των Logistics στην απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Εν μέρει, η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν στο ότι δεν κατανοήθηκαν 

αρκετά τα οφέλη τα οποία παρέχουν τα ολοκληρωμένα Logistics (integrated logistics). 

Ήδη από το 1915, ο Arch Shaw υπογράμμιζε ότι: 

     Οι σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων που δημιουργούν ζήτηση και προσφορά 

υλικών…απεικονίζουν την ύπαρξη των δύο αρχών αλληλεξάρτησης και ισορροπίας. 

Αποτυχία συντονισμού μπορεί να υφίσταται σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες 

αυτές, είτε μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας, είτε με τα μέλη της άλλης. Ακόμη και η 

υπερβολική έμφαση η οποία αποδίδεται σε κάποια από τις δραστηριότητες αυτές, είναι 

βέβαιο ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων, οι οποίες 

συντελούν στην αποτελεσματική διανομή.

   …Η διανομή των αγαθών είναι διαφορετικό πρόβλημα από τη δημιουργία ζήτησης…Δεν 

είναι λίγες οι αποτυχίες στην διανομή που οφείλονται στην έλλειψη ενός τέτοιου 

συντονισμού ανάμεσα στη δημιουργία ζήτησης και στην προσφορά υλικών…

    Αντί να αποτελεί μεταγενέστερο πρόβλημα, το ζήτημα της προσφοράς πρέπει να 

αντιμετωπιστεί και να λυθεί προτού αρχίσει η διαδικασία της διανομής.

    Είναι παράδοξο ότι χρειάστηκε να περάσει σχεδόν ένας αιώνας για να γίνουν ευρύτητα 

αποδεκτές αυτές οι βασικές αρχές της διαχείρισης των Logistics.

   

    Τι είναι η διαχείριση των Logistics (Logistics management ), με την έννοια με την οποία 

την κατανοούμε σήμερα ; Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ορίσουμε τα Logistics, αλλά η 

θεμελιώδης έννοια πρέπει να ορίζεται ως εξής: 

Logistics είναι η διαδικασία της στρατηγικής διαχείρισης των προμηθειών, της κίνησης και  

αποθήκευσης πρώτων υλών, εξαρτημάτων και τελικών αποθεμάτων ( και των σχετικών 

πληροφοριών για τις ροές τους ) μέσα στην επιχείρηση και τα κανάλια του marketing, με 
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τέτοιο τρόπο, ώστε η τρέχουσα και η μελλοντική κερδοφορία να μεγιστοποιούνται, με την 

εκπλήρωση των παραγγελιών σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας του κόστους.

Από την άλλη, ο όρος διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) 

υπάρχει εδώ και δεκαπέντε με είκοσι χρόνια. Η σημασία όμως, και το νόημα που αποκτά 

διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Εξαιτίας των διαφορετικών λειτουργιών που οι 

λιανέμποροι, διανομείς, παραγωγοί και γενικότερα όσοι εμπλέκονται στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, επιτελούν, αλλά και εξαιτίας των διαφορετικών δομών και τύπων επιχειρήσεων 

με τις οποίες συνεργάζονται, η κάθε εφοδιαστική αλυσίδα διαφέρει.

    Σύμφωνα με τον Fred Kuglin  ο ορισμός για την εφοδιαστική αλυσίδα π.χ. ενός 

παραγωγού είναι: « ο παραγωγός και οι προμηθευτές του, οι πωλητές και οι πελάτες, όλοι 

δηλαδή οι συνδετικοί κρίκοι  της επιχείρησης που συνεργάζονται με το εξωτερικό 

περιβάλλον της, προκειμένου να παραχθεί ένα προϊόν ή μία υπηρεσία για την οποία ο 

τελικός πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Αυτό το πολύ-επιχειρησιακό γκρουπ, 

κάνει βέλτιστη χρήση των κοινών του πόρων (άνθρωποι, διαδικασίες, τεχνολογία και 

μέτρηση απόδοσης), ώστε να πετύχει λειτουργικές συνεργίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα 

προϊόν υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους και γρήγορης διανομής στην αγορά».

    Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την απλή 

διαχείριση των υλικών και των αγορών προμηθειών. Περιλαμβάνει τη διαχείριση όλων 

των εμπλεκόμενων εκτός της επιχείρησης, που όμως επηρεάζουν την κερδοφορία και την 

ικανοποίηση των πελατών.

    «Εκείνες οι επιχειρήσεις που κινούνται προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της 

εφοδιαστικής τους αλυσίδας σε όλα τα επίπεδα, από το σχεδιασμό του προϊόντος και την 

παραγγελιοληψία μέχρι την διανομή και την υποστήριξη μετά την πώληση, είναι πολύ 

πιθανό, σε μακροχρόνιο διάστημα να είναι εκείνες οι κερδισμένες όσον αφορά στις 

πωλήσεις, στην πιστότητα των πελατών και στα οικονομικά έσοδα», αναφέρει ο Ed 

Rodriguez, πρόεδρος της KPMG’s, στο άρθρο του ΄supply-chain management: A critical 

issue΄ .

    Ο Robeson αναφέρει ότι:”….κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960 δόθηκε ιδιαίτερη 

βαρύτητα, από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, στα Logistics, και επιπρόσθετα 

αναγνωρίστηκε η σημαντικότητα τους στην ικανοποίηση των πελατών. Οι “ διοικούντες”, 

άρχισαν εντέλει, να συνειδητοποιούν ότι η πώληση ενός προϊόντος είναι μόνο η “ μισή 

δουλειά” ( is really only half the job). Η παράδοση του προϊόντος στον πελάτη, εγκαίρως, 
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στην σωστή ποσότητα και με την κατάλληλη υποστήριξη των Logistics (όσον αφορά στα 

εξαρτήματα και στην εξυπηρέτηση), είναι το υπόλοιπο, εξίσου σημαντικό, μισό. 

Επιπρόσθετα, αναγνωρίστηκε ότι δεν θα μπορούσε το τμήμα marketing να αναπτύξει ένα 

επιτυχημένο πρόγραμμα πωλήσεων και marketing, αν το σύστημα Logistics δεν παρείχε 

την κατάλληλη υποστήριξη”.

    Επιπλέον επισημαίνει ότι: “  Η ικανοποίηση του πελάτη και η υποστήριξη των 

πωλήσεων από το σύστημα Logistics, είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για εκείνες τις 

επιχειρήσεις που πωλούν ομοιογενή προϊόντα όπως χημικά, χαρτί, και γαλακτοκομικά. 

Αυτές οι επιχειρήσεις συναγωνίζονται, συνήθως, στη βάση της αποδοτικότητας των 

Logistics , και τα κέρδη τους, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζονται από την επιτυχία της 

πραγματοποίησης ενός κατάλληλου συστήματος Logistics. Βέβαια, υποστηρίζουν οι 

Robeson, ακόμη και οι επιχειρήσεις εκείνες που πωλούν διαφοροποιημένα προϊόντα όπως, 

αυτοκίνητα, φαρμακευτικά είδη και ρουχισμό, θεωρούν εξίσου σημαντικές τις 

παραμέτρους της ικανοποίησης του πελάτη και της υποστήριξης των Logistics, ειδικά σε 

“niche” αγορές όπου και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην λεπτομέρεια”.

    Η εξυπηρέτηση πελατών συνέχισε να λειτουργεί ως κυριαρχούσα δύναμη στη 

διαμόρφωση των οργανισμών Logistics κατά τη δεκαετία του 1980. Οι διευθυντές 

Logistics ταξινομούν σε διαρκή βάση την εξυπηρέτηση των πελατών ως μία από τις 

μεγαλύτερες δυνάμεις που έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν την διεύρυνση και την 

ανάπτυξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των Logistics.

    “ Εξυπηρέτηση πελατών είναι μία διαδικασία παροχής σημαντικών πλεονεκτημάτων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο”, όπως αναφέρουν οι La 

Londe, Cooper, And Noorewier.  

     Ο Robert Conner (director of interactive marketing at UPS), σε μία συνέντευξή του 

στον Matt Hamblen, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο Computerworld, σχετικά με την 

ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης των δεμάτων, για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών, εξωτερικών και εσωτερικών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση 

λέει ότι: “… Συνειδητοποιήσαμε ότι εάν θέλουμε ο πελάτης μας να μετακινείτε με τους 

ρυθμούς της αγοράς, θα πρέπει να γίνουμε και εμείς “ κινητοί” (mobile). Έτσι, βελτιώσαμε 

τη λειτουργία του εντοπισμού των πακέτων, ανακαλύψαμε το κόστος αποστολής του ενός, 

την τοποθεσία παράδοσής του και το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να φθάσει στο 

προορισμό του, για την βέλτιστη εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών”. 

Απαντώντας, εξάλλου, σε ερώτηση αναφορικά με το κόστος λέει: “ Αν προσπαθήσει 
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κάποιος να εντοπίσει ένα δέμα χωρίς τη χρήση του συστήματος αυτόματου εντοπισμού, 

και καλέσει το νούμερο 800, αμέσως αυτό θα εμπεριέχει και το προστιθέμενο κόστος της 

απασχόλησης ενός εργαζομένου. Γνωρίζουμε ότι η απόδοση της επένδυσής μας, 

εντοπίζεται κάπου στο μέλλον και έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο ROI, το οποίο και 

παρακολουθούμε στενά για να εξακριβώσουμε πότε θα αρχίσει ν α αποδίδει η επένδυσή 

μας”. Κλείνοντας, τη συνέντευξη ο Robert Conner μετά από παρότρυνση για να κάνει 

κάποια προτροπή στους διευθυντές άλλων επιχειρήσεων, είπε συγκεκριμένα: “ Πολύ απλά, 

σιγουρευτείτε ότι γνωρίζεται τι ακριβώς θέλουν οι πελάτες σας, τι μπορείτε να τους 

προμηθεύσετε και ποια είναι η παρούσα πρακτική της επιχείρησης σας σε θέματα 

εξυπηρέτησης πελατών”.

    Ο Mike Letcher, στο άρθρο του “ Focus on Customer Service Inside and Out”, 

επισημαίνει ότι: “ Η σωστή εξυπηρέτηση πελατών δεν μπορεί να επιτευχθεί με βιαστικές 

διαδικασίες ή  με μια διαισθητικά καλή εκπαίδευση. Αντίθετα,  είναι μια διαδικασία 

μάθησης που βασίζεται στην εμπειρία και την επιτυχία”. Μάλιστα, αναφέρει και κάποια 

απλά μαθήματα-συμβουλές, τα οποία αν και αναφέρονται άμεσα στην διοίκηση των 

κοινωνιών, ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο των επιχειρήσεων.

-“ Φιλικότητα προς τον πελάτη” (customer-friendliness).  Γιατί θεωρείτε πρέπον, να 

εξυπηρετήσεις σωστά τους πολίτες ; Διότι αυτοί ψηφίζουν και εκλέγουν. Για την βέλτιστη 

εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, είναι απαραίτητο τα εσωτερικά 

συστήματα της επιχείρησης να είναι φιλικά προς τον πελάτη. Οι διαπροσωπικές σχέσεις 

και οι οικονομικές διαδικασίες που δεν είναι οι πρέπουσες ή που είναι παρωχημένες ή που 

παράγουν γραφειοκράτες αντί για μαχητές, θα πρέπει να απομακρυνθούν ως περιττές”.

- “ Ενδυνάμωση (empowerment). Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν τη 

σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζουν στην επιτυχή εξυπηρέτηση των πελατών. 

Θα πρέπει να επιδιώκουμε την ενδυνάμωση των εργαζομένων μας. Αυτό μπορεί να 

εμπεριέχεται σε μία απλή σχέση: αν δεν καταπατά κάποια νομική ρύθμιση, ή δεν εκθέτει 

σε πιθανή οικονομική απώλεια την  επιχείρηση ή δεν είναι ανήθικο, τότε απλά « κάνε-το» 

( just do-it)”.

-“ Πάθος για καινοτομία (Passion for innovation). Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να σκέφτονται « outside the box ». Θα πρέπει να καινοτομούμε, όχι απλά 

για να δημιουργήσουμε κάτι νέο, αλλά για την επίτευξη κάποιον συγκεκριμένων 

αντικειμενικών στόχων”.
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-“Επικοινωνία (communication). Η επικοινωνία είναι ένας κοινός παρονομαστής που 

καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Η έλλειψη επικοινωνίας επιταχύνει την πορεία 

κατάπτωσης του ηθικού των εργαζομένων, καταστρεπτικών θυμών, χαμηλού επιπέδου 

εξυπηρέτησης”.

-“ Πρόσληψη κατάλληλων ηγετών (Hiring good leaders). Οι ηγέτες είναι οι αρχιτέκτονες 

της βελτιστοποίησης. Προσέλαβε σωστούς ηγέτες και άφησε τους να κάνουν τη δουλειά 

τους. Οι ηγέτες είναι εκείνοι που παρέχουν το όραμα για να κινηθεί η επιχείρηση προς τα 

εμπρός  και για συνεχή και αδιάκοπη πρόκληση του κατεστημένου”.

-“ Συναισθηματική κατανόηση (empathy). Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του πελάτη. Ένα 

βασικό μέρος πριν τη κατάστρωση της στρατηγικής θα πρέπει να αναφέρεται στο « τι 

θέλουν οι πελάτες»”.
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2.2   ΟΡΙΣΜΟΣ LOGISTICS

Το 1993 η αλυσίδα ‘γίγαντας’ SEARS προσέλαβε ως υπεύθυνο του τμήματος Logistics 

τον αντιστράτηγο William G. ‘Gus’ Pagonis, (ελληνικής καταγωγής από την Χίο), τον 

άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για τις κινήσεις των στρατευμάτων και των εφοδίων στη 

επιχείρηση ‘Καταιγίδα της Ερήμου’. Η πρόσληψη του έστειλε ένα σαφές μήνυμα: ότι η 

SEARS θεωρεί τα Logistics πάρα πολύ κρίσιμης σημασίας στην προσπάθεια της να 

επανέλθει στις επιτυχίες στο χώρο των λιανικών πωλήσεων. Πριν από την πρόσληψη του η 

SEARS διέθετε 50 περιφερειακά κέντρα διανομής τα οποία διατηρούσαν αποθέματα 

επίπλων και οικιακών συσκευών που θα αποστέλλονταν στα σπίτια πελατών. Σήμερα η 

εταιρία διατηρεί αποθέματα μόνο σε 6 σημεία και έχει εξαλείψει τα έξοδα διατήρησης 

αποθεμάτων ύψους 350 εκατ. δολαρίων, μειώνοντας παράλληλα κατά 70% τα αποθέματα.

    Ο Ingvar Kamprad, ο ιδρυτής της αλυσίδας λιανικών πωλήσεων επίπλων ΙΚΕΑ, βρήκε 

έναν τρόπο να φτιάχνει έπιπλα καλής ποιότητας με πολύ χαμηλότερο κόστος από ότι οι 

ανταγωνιστές του. Οι εξοικονομήσεις κόστους της ΙΚΕΑ προέρχονται από πολλές πηγές : 

1) η εταιρία αγοράζει τόσο μεγάλες ποσότητες επίπλων, που εξασφαλίζει χαμηλότερες 

τιμές, 2) τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ‘λύνονται’, να καταλαμβάνουν 

λιγότερο χώρο και συνεπώς να μεταφέρονται με χαμηλότερο κόστος, 3) ο πελάτης μπορεί 

να μεταφέρει με το αυτοκίνητο του τα έπιπλα σπίτι του, πράγμα που εξοικονομεί κόστος 

παράδοσης, 4) την συναρμολόγηση των επίπλων την αναλαμβάνει ο πελάτης μάλλον παρά 

το κατάστημα, και 5)η ΙΚΕΑ λειτουργεί με μικρές αυξήσεις τιμών και υψηλό όγκο 

πωλήσεων, σε αντίθεση με πολλούς από τους ανταγωνιστές της. Συνολικά, η ΙΚΕΑ μπορεί 

να χρεώσει 20% λιγότερα, από ότι οι ανταγωνιστές της για αντίστοιχης ποιότητας έπιπλα.

    Η συλλογιστική των Logistics μπορεί να οδηγήσει σε ιδέες που αυξάνουν την 

παραγωγικότητα. Η εταιρία WHIRLPOOL μπορεί να προβλέψει την λιανική ζήτηση για 

κάθε πλυντήριο που διαθέτει η γκάμα της. Μπορεί να καταστρώσει πρόγραμμα παραγωγής 

και να παράγει τόσα πλυντήρια κάθε φορά ώστε να εφοδιάζει σταθερά την αγορά μέσα 

από το γνωστό κανάλι, δηλαδή εργοστάσιο, αποθήκες, κέντρα διανομής και λιανοπωλητές. 

Η Whirlpool στη συνέχεια μπορεί να ελπίζει ότι θα επαληθευτεί η προβλεφθείσα ζήτηση. 

Αν δεν επαληθευτεί, η εταιρία θα επωμιστεί ένα υψηλό κόστος αποθήκευσης.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Χ. ΤΣΙΑΟΥΣΗ 18



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  MARKETING ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΛΥΣΙΔΑΣ:  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

    Μία καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να ζητήσει η Whirlpool από τους dealers της να 

έχουν στα καταστήματα τους δείγματα μόνο από τα πλυντήρια της. Οι dealers θα μπορούν 

με ηλεκτρονικά μέσα να ενημερώνουν την εταιρία ποιοι τύποι πλυντηρίων και με ποια 

χαρακτηριστικά παραγγέλθηκαν. Η Whirlpool θα καταστρώνει ημερήσιο πρόγραμμα 

παραγωγής σύμφωνα με τη ζήτηση που προκύπτει από τις παραγγελίες των πελατών. Κάθε 

πλυντήριο θα κατασκευάζεται μέσα σε λίγες μέρες και θα αποστέλλεται κατευθείαν στον 

πελάτη. Αυτό το σύστημα έγκαιρης παραγωγής θα μειώσει το κόστος αποθεματοποίησης 

που θα μπορούσε να προκύψει από την κακή πρόβλεψη. Για να αποδώσει καρπούς αυτή η 

φιλοσοφία logistics απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

    Η Whirlpool είναι σε θέση να λάβει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις 

παραγγελίες που δόθηκαν από τους λιανοπωλητές.

    Η Whirlpool μπορεί να παράγει και να αποστείλει τα παραγγελθέντα πλυντήρια ρούχων 

μέσα σε λίγες μέρες. Στην προκειμένη περίπτωση το μυστικό για την Whirlpool θα είναι 

να κατασκευάζει την ‘βάση’ από το προϊόν και να αφήνει τα ειδικά χαρακτηριστικά του να 

προστίθενται στο τέλος. Η λύση είναι να παράγει το 90% του προϊόντος προκαταβολικά 

και το υπόλοιπο 10% να το κατασκευάζει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη. 

    Ο πελάτης είναι πρόθυμος να περιμένει μερικές μέρες μέχρι να γίνει η παράδοση του 

προϊόντος.

    Στο παρελθόν όλα τα μπλουζάκια της LAURA ASHLEY που κατασκευάζονταν στο 

Χονγκ Κονγκ για όλα τα καταστήματα της αλυσίδας μεταφέρονταν στο κέντρο διανομής 

της εταιρίας, στην Ουαλία. Στην συνεχεία, όταν κάποιο κατάστημα της Ιαπωνίας έδινε 

παραγγελία για μπλούζες έπρεπε πρώτα να βρεθούν, να συσκευασθούν πάλι και να 

ξανασταλθούν στην Άπω Ανατολή. Λόγω αυτών των χρονοβόρων μεταφορών η  LAURA 

ASHLEY συχνά είχε τις αποθήκες της γεμάτες ενώ στα ιαπωνικά καταστήματα 

παρατηρούνταν έλλειψη της τάξεως του 15-20% σε είδη υψηλής ζήτησης. Για να μειωθεί 

η αναποτελεσματικότητα και τα έξοδα ( και η οργή των πελατών), η εταιρία ζήτησε από 

την Federal Express να συνεννοηθεί με τα καταστήματα LAURA ASHLEY και να 

αποφασίσει την μέθοδο διεκπεραίωσης των παραγγελιών. Σήμερα, τα προϊόντα της 

LAURA ASHLEY πηγαίνουν απευθείας από τον κατασκευαστή στα καταστήματα σε όλο 

τον κόσμο, μειώνοντας έτσι τα έξοδα διανομής και επιταχύνοντας την διαδικασία 

αναπλήρωσης των αποθεμάτων. 

    Η εταιρία GENERAL ELECTRIC λειτουργεί ένα σύστημα πληροφοριών το οποίο 

ελέγχει την πιστοληπτική δυνατότητα του πελάτη μόλις λάβει την παραγγελία του και 
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αποφασίζει αν και που υπάρχουν αποθέματα των ειδών που παρήγγειλε. Ο Η/Υ εκδίδει μία 

εντολή για αποστολή, χρεώνει τον πελάτη, ενημερώνει το ύψος των αποθεμάτων της, 

στέλνει μία παραγγελία για παραγωγή νέου αποθέματος και ενημερώνει τον αντιπρόσωπο 

πωλήσεων ότι η παραγγελία του πελάτη βρίσκεται καθ’οδόν. Και όλα αυτά σε 15 

δευτερόλεπτα. 

    Η TESCO,η μεγάλη βρετανική αλυσίδα σουπερμάρκετ, έχει καθιερώσει ένα 

καινοτομικό σύστημα φυσικής διανομής όταν και όσο χρειάζεται. Η διοίκηση της TESCO 

ήθελε να μειώσει σημαντικά τα έξοδα χρησιμοποίησης αποθηκευτικών χώρων. Αυτό το 

πέτυχε καθιερώνοντας την αναπλήρωση του αποθέματος δύο φορές την ημέρα. Κανονικά, 

θα χρειαζόταν τρία διαφορετικά φορτηγά για την παράδοση των κατεψυγμένων 

προϊόντων, των προϊόντων που χρειάζονται ψυγείο και των απλών προϊόντων σε κάθε 

διαδρομή. Η Tesco, όμως, σχεδίασε τα φορτηγά της έτσι ώστε να διαθέτουν τρία 

διαφορετικά τμήματα και να μπορούν να μεταφέρουν και τα τρία είδη αγαθών.

    Η εταιρία WAL-MART ήταν ένας από τους πρώτους λιανοπωλητές που έκαναν 

σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία πληροφοριών. Εφοδίασε τα ταμεία των 

καταστημάτων της με μηχανήματα scanner. Τα μηχανήματα αυτά δίνουν στην εταιρία την 

δυνατότητα να γνωρίζει τι αγοράζουν οι πελάτες και συνεπώς να λέει στους παραγωγούς τι 

να παράγουν και που να στείλουν τα προϊόντα. Η WAL-MART ζητάει από τους 

προμηθευτές της να στείλουν τα προϊόντα τους σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να 

μεταφερθούν απευθείας στον χώρο πωλήσεων του καταστήματος, μειώνοντας έτσι τα 

έξοδα αποθήκευσης και επεξεργασίας στοιχείων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα 

καταστήματα της WAL-MART να χρησιμοποιούν μόλις το 10% του χώρου τους για την 

αποθήκευση των προϊόντων τους σε αντίθεση με το 25% που διαθέτουν κατά μέσο όρο οι 

ανταγωνιστές στα καταστήματά τους. Ένα άλλο αποτέλεσμα του μηχανογραφημένου 

συστήματος παραγγελιών της WAL-MART είναι ότι η εταιρία επιμένει να συνδέει τους 

Η/Υ της απευθείας με τους προμηθευτές της, παρακάμπτοντας τους πράκτορες και άλλους 

ενδιάμεσου φορείς. Προμηθευτές όπως η Procter & Gamble, η Kraft και άλλες εταιρίες 

αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποφασίσουν τι θα ξαναστείλουν σύμφωνα με το 

πληροφορικό σύστημα της WAL-MART. Για να αποθαρρύνει την υπερπροσφορά η WAL-

MART πληρώνει τους προμηθευτές της μόνο αφού πωληθούν τα προϊόντα τους.  

   Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση περιπτώσεων εταιρειών, μπορούμε να δώσουμε τον 

εξής ορισμό για τα logistics:
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 Logistics είναι η επιστήμη που ασχολείται με την μελέτη και ανάλυση των θεμάτων που 

σχετίζονται με τον Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τον Προγραμματισμό της φυσικής Ροής 

των Αγαθών καθώς και τον Έλεγχο και Συντονισμό όλων των σχετικών Εργασιών κι 

Πληροφοριών της.

Αντικείμενο και Περιβάλλον των Logistics

Lambert et al.1999
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2.3   Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΑ LOGISTICS

Τα Logistics αποτελούν ουσιαστικά κατεύθυνση και πλαίσιο οργάνωσης, το οποίο 

επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ενιαίο σχέδιο για τη ροή προϊόντων και πληροφοριών μέσα 

στην επιχείρηση. Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στηρίζεται στο πλαίσιο αυτό και 

θέλει να επιτύχει τη σύνδεση και το συντονισμό ανάμεσα στις λειτουργίες των άλλων 

ατόμων των καναλιών διανομής, δηλαδή των προμηθευτών και των πελατών και στην ίδια 

την επιχείρηση. Έτσι, για παράδειγμα, ένας από τους σκοπούς της διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η μείωση ή η εξάλειψη των ενδιάμεσων επιπέδων 

αποθεμάτων που υπάρχουν στις επιχειρήσεις μέσω της διανομής πληροφόρησης σχετικής 

με τη ζήτηση και τα τρέχοντα επίπεδα αποθέματος. Αυτή είναι η έννοια της « Συν-

Διαχείρισης Αποθεμάτων» (Co-Managed Inventory – CMI), η οποία θα συζητηθεί 

λεπτομερώς παρακάτω.

    Είναι φανερό ότι η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας συνεπάγεται μία σημαντική 

μεταστροφή από τις παραδοσιακές σχέσεις, απόμακρες και ενίοτε ανταγωνιστικές, οι 

οποίες χαρακτήριζαν στο παρελθόν τη σχέση ανάμεσα σε αγοραστή και προμηθευτή. Το 

σημείο στο οποίο εστιάζει η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η συνεργασία αλλά 

και η εμπιστοσύνη και παραδοχή ότι, με σωστή διαχείριση, το «όλον μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο από το άθροισμα των Μερών του».

    Ο ορισμός της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, έννοια ευρύτερη από τα Logistics, 

είναι:

   Η διαχείριση των σχέσεων και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή τόσο με τους 

προμηθευτές όσο και με τους πελάτες, γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί ανώτερη 

αξία πελάτη με λιγότερο κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της.

    Το σημείο, λοιπόν, στο οποίο εστιάζεται η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η 

διαχείριση των σχέσεων με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται ένα πιο κερδοφόρο 

αποτέλεσμα για όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Ωστόσο, αυτή η αντιμετώπιση θέτει 

σημαντικές προκλήσεις, αφού μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου το στενό ατομικό 

συμφέρον ενός τμήματος πρέπει να υποταχθεί στο όφελος της αλυσίδας ως ενιαίου 

συνόλου.
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    Ενώ, η φράση «διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας» (supply chain management) 

χρησιμοποιείται σήμερα ευρύτατα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι θα έπρεπε, στην 

πραγματικότητα, να αποκαλείται «διαχείριση αλυσίδας ζήτησης» (demand chain 

management), ώστε να αποδίδεται το γεγονός ότι η αλυσίδα κατευθύνεται από την αγορά 

και όχι από τους προμηθευτές. Αλλά και η λέξη «αλυσίδα» θα μπορούσε να 

αντικατασταθεί από τη λέξη «δίκτυο». Αυτό συμβαίνει γιατί στο συνολικό σύστημα, 

υπάρχουν κανονικά πολλοί προμηθευτές και, στην πραγματικότητα, προμηθευτές των 

προμηθευτών, όπως και πολλοί πελάτες και πελάτες πελατών.

    Στο σχήμα απεικονίζεται αυτή η ιδέα της επιχείρησης που βρίσκεται στο κέντρο ενός 

δικτύου προμηθευτών και πελατών.

Επεκτείνοντας την ιδέα αυτή, η εφοδιαστική αλυσίδα θα μπορούσε να οριστεί 

ακριβέστερα ως εξής:

   Ένα δίκτυο συνδεδεμένων και αλληλεξαρτημένων οργανώσεων, που λειτουργούν από 

κοινού σε ένα κλίμα συνεργασίας για να ελέγξουν, να διευθύνουν και να βελτιώσουν τη ροή 

υλικών και πληροφοριών από τους προμηθευτές στους τελικούς χρήστες.( J. Aitken)
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2.4   Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

1. Τα οφέλη της αποτελεσματικής διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας 

 Τα οφέλη της αποτελεσματικής διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας παρουσιάζονται 

περιληπτικά πολύ καλά από διάφορους ερευνητές όπως ο Εllram. Συγκεκριμένα, τρία 

κύρια πιθανά οφέλη αναφέρονται στη βιβλιογραφία.

• Βελτιωμένη εξυπηρέτηση στον τελικό καταναλωτή

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του τελικού καταναλωτή πέρα από τα όρια των επιμέρους 

εταιρειών, συνεισφέρει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της προμηθευτικής αλυσίδας 

σαν σύνολο. Συνεπώς, η εφαρμογή των ιδεών της διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το βελτιωμένο επίπεδο εξυπηρέτησης στον τελικό 

καταναλωτή (ενώ μειώνει το συνολικό κόστος).

• Αυξημένη συμβατότητα μέσα στις λειτουργίες της προμηθευτικής αλυσίδας

Οι αποκαλούμενες ‘win-win’ σχέσεις πετυχαίνονται μέσω συμβατών επιχειρησιακών 

αποστολών που δίνουν έμφαση στους συμμετοχικούς στόχους στρατηγικής επίδοσης για 

τις λειτουργίες της προμηθευτικής αλυσίδας. Συνεπώς, «οι ιδέες της διοίκησης της 

προμηθευτικής αλυσίδας προωθούν την ανοικτή επικοινωνία και τα αποδοτικά logistics 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα bottlenecks, οι χρόνοι και τα συνολικά επίπεδα 

αποθεμάτων».(Ellram,1991)

• Ταχεία ροή

Μικροί χρόνοι διαδικασιών μέσα στην προμηθευτική αλυσίδα εξασφαλίζει την ικανότητα 

γρήγορης και παραγωγικής αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των τελικών 

πελατών. Προτείνονται πολιτικές λειτουργιών βασισμένες στο χρόνο, διαδικασίες και 

μηχανισμοί που επιτρέπουν τη διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας σαν μία μοναδική 

οντότητα. ».(Ellram,1991)
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Τελικά, η διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας μπορεί να περιγραφεί σαν μία 

ολοκληρωτική συστημική προσέγγιση στη διοίκηση αποθεμάτων μέσα στην προμηθευτική 

αλυσίδα. Για παράδειγμα, προσδιορίζει που να τοποθετηθούν τα αποθέματα μέσα στην 

προμηθευτική αλυσίδα και πόσο να αποθηκευτεί στο κάθε σημείο.

ΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Η τάση προς πιο πολύπλοκες αλυσίδες δημιουργείται από την ανάπτυξη των παγκόσμιων 

αγορών και των αντίστοιχης πρακτικής παγκόσμιας προμήθειας. Από πλευράς 

προμηθειών, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις, παρατηρείται να αλλάζουν την πολιτική 

προμηθειών τους από πολλές τοπικές πηγές σε μοναδικές διεθνείς πηγές, έτσι ώστε να 

συγκεντρωθούν σε μερικούς προμηθευτές – κλειδιά. Δρώντας κατά αυτόν τον τρόπο, 

σκοπεύουν να δυναμώσουν την αξιοπιστία των προμηθευτών τους.

    Ακόμα, επιχειρηματολογείται ότι η παγκόσμια προμήθεια μπορεί να εξασφαλίσει τη 

διαθεσιμότητα των πρώτων και ενδιάμεσων υλών για τη συμπλήρωση των εγχώριων 

πηγών έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται σε κάθε πιθανή αύξηση στη ζήτηση του προϊόντος. Σε 

αυτήν τη λογική, η γενική έννοια της ‘ευελιξίας’ εφαρμόζεται σε παγκόσμιες στρατηγικές 

προμηθειών. Οι διδασκαλίες στη σύγχρονη διοίκηση προμηθειών, δίνουν έμφαση στην 

ευελιξία της εναλλαγής των προμηθευτών ή στην ευελιξία της παγκόσμιας έκτασης του 

δικτύου προμηθειών της επιχείρησης. Πάντως, άλλοι συγγραφείς συγκεκριμένα θεωρούν 

μεγαλύτερη την ‘ευελιξία’ σαν ένα πιθανό όφελος-κλειδί που σχετίζεται με την προμήθεια 

από μοναδικές πηγές. Συνολικά, η διαχείριση διεθνών προμηθευτικών αλυσίδων έχει 

αναπτυχθεί σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για τις επιχειρήσεις. Ο Porter (1986) 

υπογραμμίζει αυτό το επιχείρημα δηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις: «… δεν μπορούν πλέον 

να βλέπουν την εγχώρια και την αλλοδαπή αγορά σαν ξεχωριστές και διαφορετικές και 

πρέπει να δουν το σύνολο…».

     Πάντως, οι διεθνείς προμηθευτικές αλυσίδες είναι δύσκολο να διαχειριστούν. 

Συγκρινόμενες με τις διεθνείς προμηθευτικές αλυσίδες, οι διεθνείς είναι ‘μακρύτερες’, 

‘ανώμαλες’ και πολύ λιγότερο προβλέψιμες. Ακόμα, συγκρούσεις μπορούν να 

παρουσιαστούν με συχνές παραδόσεις, με το σύστημα “ just in time” (JIT), μικρών 

ποσοτήτων διαμέσου μιας παγκόσμιας προμηθευτικής αλυσίδας. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις 
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χρειάζεται να εγκαθιδρύσουν αποστολές παγκόσμια προμηθευόμενων υλικών και 

προϊόντων σε μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων (containers) σε ένα συχνό πρόγραμμα, έτσι 

ώστε να εξασφαλίσουν συχνές παραδόσεις σχετικά μικρών αποστολών. Προφανώς, αυτή η 

πρακτική έχει καλά αποτελέσματα όταν οι προμήθειες γίνονται από ένα μοναδικό 

προμηθευτή ή όταν διαφορετικά φορτία από διάφορους προμηθευτές μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε ένα φορτίο με container. Ακόμα, το σωστό μίγμα μέσων μεταφοράς 

στη διεθνή διανομή (π.χ. αεροπορικές μεταφορές φορτίων είτε θαλάσσιες) θα πρέπει να 

εξασφαλιστούν, καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται προς το JIT και στόχους επιθετικών 

μειώσεων στα αποθέματα. Προσθετικά, σαν αποτέλεσμα της οικονομικής των 

αποστάσεων και των μεταφορών, αρκετοί συγγραφείς διαβλέπουν ένα σημαντικό θέμα 

στην εγγύτητα “ αγοραστή-προμηθευτή” που είναι σπάνια επιτεύξιμη μέσα στις διεθνείς 

προμηθευτικές αλυσίδες. Έτσι, φαίνεται σημαντική η εγκαθίδρυση συνεταιρικών σχέσεων 

μεταξύ όλων των μελών μιας διεθνούς προμηθευτικής αλυσίδας έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν γερές και καινοτομικές πρακτικές διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας. 

    Πάντως, λίγες είναι οι εταιρίες που προσεγγίζουν τα διεθνή logistics με ένα τρόπο 

ολοκλήρωσης. Συχνά, τα αγαθά συσσωρεύονται μέσα στις παγκόσμιες προμηθευτικές 

αλυσίδες για να καλύψουν τις επιπρόσθετες αβεβαιότητες, καθώς οι operations managers 

δεν βλέπουν την διεθνή διανομή σαν ένα μοναδικό σύστημα άξιο να διαχειριστεί στο 

σύνολό του. Τέλος, είναι κρίσιμο, στο θέμα της διεθνούς διανομής, να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η ιδέα “ της ευελιξίας στην προμηθευτική γραμμή”.     
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2.5   ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας ως ευκαιρία

Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ανταγωνισμού, η διοίκηση προμηθευτικής 

αλυσίδας παίζει σημαντικό ρόλο στην σημερινή παγκόσμια οικονομία. «Η διαχείριση 

προμηθευτικής αλυσίδας αποτελεί μια μορφή ανταγωνισμού, που αναπτύχθηκε από το 

σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και στηρίζεται πάνω σε αυτό. Η διαχείριση 

προμηθευτικής αλυσίδας δίνει την ευκαιρία στις εταιρίες να χρησιμοποιήσουν τα 

κεφάλαια τους, ιδιαίτερα τα αποθέματά τους, με τρόπο αποτελεσματικό». (Ellram,1991).

    Παραδοσιακά οι οργανισμοί αντιμετωπίζονταν ως μονάδες που υπήρχαν ανεξάρτητα 

από άλλες. Η θεωρία αυτή πρέσβευε ότι οι μονάδες αυτές, προκειμένου να επιβιώσουν 

έπρεπε, υποχρεωτικά, να ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Μία τέτοια όμως αντίληψη 

οδηγεί σε δική τους ήττα, επειδή εξυπακούεται  απροθυμία συνεργασίας με σκοπό τον 

ανταγωνισμό. Πίσω από αυτή την παράδοξη αντίληψη βρίσκεται η ιδέα της ολοκλήρωσης 

προμηθευτικής αλυσίδας.

    Προμηθευτική αλυσίδα είναι το δίκτυο οργανισμών, που συνδέονται μεταξύ τους προς 

τα πάνω και προς τα κάτω, και συμμετέχουν σε διαφορετικές διαδικασίες και 

δραστηριότητες για να παράγουν αξίες, υπό μορφή προϊόντων και υπηρεσιών για τον 

τελικό καταναλωτή. Για παράδειγμα, λοιπόν, η βιομηχανία πουκαμίσων αποτελεί μέρος 

μίας προμηθευτικής αλυσίδας που εξαπλώνεται προς τα πάνω μέσω των υφαντών μέχρι 

των κατασκευαστή ινών, και προς τα κάτω μέσω των αντιπροσώπων και τον εμπόρων 

λιανικής πώλησης μέχρι το τελικό καταναλωτή. Κάθε οργανισμός στην αλυσίδα 

εξαρτάται, εξ’ορισμού, από τον άλλο και όμως, κατά παράδοξο τρόπο, παραδοσιακά, δεν 

σχετίζεται στενά ο ένας με τον άλλον. 

    Κατά το παρελθόν σε αρκετές περιπτώσεις οι σχέσεις με τους προμηθευτές και τους 

καταναλωτές προς τα κάτω (π.χ. αντιπρόσωποι και έμποροι λιανικής πώλησης) ήταν 

μάλλον εχθρικές παρά σχέσεις συνεργασίας. Ακόμη και σήμερα οι εταιρίες προσπαθούν 

να επιτύχουν μείωση του κόστους ή βελτίωση του κέρδους εις βάρος των συνεργατών τους 

στην προμηθευτική αλυσίδα. «Τέτοιες εταιρίες όμως δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν 

ότι η απλή μεταφορά κόστους προς τα πάνω ή προς τα κάτω δεν τις κάνει πιο 
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ανταγωνιστικές. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι τελικά όλα τα κόστη θα κάνουν την 

εμφάνιση τους στην τελική αγορά  και θα αποτυπωθούν στη τιμή που θα κλιθεί να 

πληρώσει ο τελικός καταναλωτής».(Christopher,1992).

Κέρδη που προκύπτουν από τον ανταγωνισμό

Πρώτον, μία εταιρία χρησιμοποιώντας την έννοια της διαχείρισης προμηθευτικής 

αλυσίδας με στρατηγικά επιλεγμένη σειρά συνεργατών, έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε 

παγκόσμιες αγορές στις οποίες δεν θα είχε πρόσβαση ή θα αντιμετώπιζε πρακτικές 

δυσκολίες, λόγω ανάγκης κεφαλαίων, τζίρου ή γνώσεων.

Δεύτερον, μία εταιρία αποκτά  τη δυνατότητα να μπει σε αγορές, πολύ πιο γρήγορα, μέσα 

από την προμηθευτική αλυσίδα, επειδή οι συνεργάτες στην προμηθευτική αλυσίδα έχουν 

μεγαλύτερη εμπειρία και καλύτερο εξοπλισμό για τις αγορές αυτές.

Τρίτον, οι συνεργάτες της προμηθευτικής αλυσίδας, επειδή ασχολούνται με τον τελικό 

καταναλωτή, δίνουν την δυνατότητα στην εταιρία να αποκτήσει ανταγωνιστική επιρροή 

μέσα από το service των πελατών. Μία εταιρία μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες της, 

μέσα από πωλήσεις, προμήθειες ή στήριξη ταχυδρομικών πωλήσεων.

    Οι σοβαρές εταιρίες σήμερα αναγνωρίζουν το λάθος της παραδοσιακής προσέγγισης και 

προσπαθούν να καταστήσουν την προμηθευτική αλυσίδα σε ένα ανταγωνιστικό σύνολο, 

που θα αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη και θα μειώσει τα κόστη. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι 

ο πραγματικός ανταγωνισμός δεν εντοπίζεται στην πολιτική “ εταιρία εναντίον  εταιρίας”, 

αλλά μάλλον στην πολιτική “προμηθευτική αλυσίδα εναντίον προμηθευτικής αλυσίδας”.

Προοπτική για τη βιομηχανία 

Εξάλλου, περαιτέρω έρευνα για τη διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας έχει τονίσει 

μία σειρά τύπων σχέσεων. Κυμαίνονται από διακριτικές σχέσεις συναλλαγής μέχρι 

κατανόηση συνεργασίας και μακρόπνοα συμβόλαια. Για παράδειγμα η Ellram μίλησε για 

συμβατικές σχέσεις, τις οποίες διαχειρίζονται μέρη της προμηθευτικής αλυσίδας μέσα από 

επίσημες συμφωνίες και τις αποκαλεί « υποχρεωτικές συμβάσεις» ή «ανταλλαγή 

σχέσεων». Η ίδια συγγραφέας βλέπει τον μεγαλύτερο κίνδυνο της διοίκησης της 
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προμηθευτικής αλυσίδας ως τη δυνατότητα για κερδοσκοπία και πιστεύει ότι τρία 

σημαντικά θέματα συντείνουν στην καταστολή της. Πρώτα η ανάγκη προσεκτικής 

επιλογής συνεργατών στην προμηθευτική αλυσίδα. Δεύτερο επίγνωση ότι πρόκειται για 

μακροχρόνια δέσμευση διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας. Τρίτον, ανάπτυξη 

μηχανισμών που θα ελέγχουν την επίδοση. 

    Ειδικότερα, η Ellram ανέπτυξε μία θεωρητική βάση για την ανταγωνιστική βάση της 

διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας, δοκιμάζοντας την έννοια της προμηθευτικής 

αλυσίδας με σχετικά ισχυρή βάση της θεωρίας περί βιομηχανικής οργάνωσης και κόστος 

συναλλαγών. Η κάθετη ολοκλήρωση (για να διαχειριστούμε και να ελέγξουμε την 

προμηθευτική αλυσίδα μέσα από την ιδιοκτησία) και οι συμβατικές σχέσεις (για να 

διαχειριστούμε μέρη της προμηθευτικής αλυσίδας μέσα από επίσημες συμφωνίες) στην 

βιομηχανική οργάνωση, σχετίζονται στενά με την αντίληψη της διαχείρισης της 

προμηθευτικής αλυσίδας. Η Ellram θεωρεί και τονίζει ότι το όφελος που προκύπτει για 

όλα τα συμμετέχοντα μέρη, μαζί με την αξιόπιστη αφοσίωση, είναι σημαντικά στοιχεία για 

μακροπρόθεσμη επιτυχία.   
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2.6   Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

Το αρχικό βήμα στη σχεδίαση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η διατύπωση 

συγκεκριμένης στρατηγικής για την αλυσίδα. Αφού, λοιπόν, ετοιμαστεί η στρατηγική, το 

επόμενο βήμα είναι η ανάλυση της υπάρχουσας εφοδιαστικής αλυσίδας και ο εντοπισμός 

των επιλογών για την βελτίωση της. Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η χρήση 

μαθηματικών μοντέλων και μοντέλων προσομοίωσης για την αξιολόγηση των επιλογών 

στις οποίες έχουμε καταλήξει. Ωστόσο το ισχυρότερο εργαλείο σχεδίασης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας παραμένουν οι ιδέες των στελεχών των επιχειρήσεων και έχει 

ζωτική σημασία η ενεργή συμμετοχή σε όλη την διαδικασία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον των εφοδιαστικών αλυσίδων, η επιτυχία εξαρτάται από 

τη διατύπωση και εκτέλεση μιας σαφούς στρατηγικής για την αλυσίδα. Αυτό δεν είναι 

διαδεδομένη άποψη και μόνο η ιδέα ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες απαιτούν στρατηγική θα 

προκαλούσε έκπληξη σε πολλούς μάνατζερς.  Όμως στο νέο ανταγωνισμό οι 

προτεραιότητες αντιστρέφονται: αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε και να παραδώσετε 

προϊόντα με έγκαιρο και οικονομικό τρόπο, δεν έχει μεγάλη σημασία το πόσο καλά τα 

σχεδιάσατε και τα εμπορευθήκατε. Αυτή η αντιστροφή τοποθετεί τις αποφάσεις για τις 

εφοδιαστικές αλυσίδες στην ίδια την καρδιά της εταιρικής στρατηγικής.

    Είναι γεγονός ότι το 91% των διευθυντικών στελεχών των μεταποιητικών εταιρειών 

αξιολογούσαν τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως ζωτική για την επιτυχία τους, 

ωστόσο το 59% από αυτούς δήλωσε ότι οι εταιρίες τους δεν διέθεταν στρατηγική για 

βελτίωση των εφοδιαστικών αλυσίδων τους. Τέλος, ανακαλύφθηκε ότι μόνο το 2% των 

στελεχών αξιολόγησαν τις αλυσίδες τους ως “ άψογες “.

     Αυτή η διαδεδομένη έλλειψη στρατηγικής είναι που κάνει τη διαχείριση εφοδιαστικής 

αλυσίδας τομέα έντονης δραστηριότητας σήμερα. Το στοίχημα είναι μεγάλο και ο πήχης 

βρίσκεται χαμηλά, άρα η επιχειρηματική ευκαιρία τεράστια. Αν δηλαδή χαράξετε απλώς 
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μια αρκετά καλή στρατηγική και την εφαρμόσετε με συνέπεια, θα εκτοξευθείτε θεαματικά 

μπροστά από τον ανταγωνισμό. 

    Πολλοί παράγοντες υπεισέρχονται στον σχεδιασμό μιας στρατηγικής εφοδιαστικής 

αλυσίδας, αλλά ένας είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας όλων, ο συμψηφισμός μεταξύ 

ευελιξίας και αποδοτικότητας. Η αύξηση της ευελιξίας, γενικά, απαιτεί αύξηση του 

αποθέματος ασφαλείας και δέσμευση δυναμικότητας για το ενδεχόμενο απρόβλεπτης 

ζήτησης, ενώ από την άλλη η άνοδος της αποδοτικότητας απαιτεί την όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη ελάττωση και των δύο. Παρατηρείται, λοιπόν, μία έντονη αντίφαση. 

     Ωστόσο, η αντίθεση δεν είναι απόλυτη. Υπάρχουν ενδιάμεσες θέσεις αμοιβαίου 

οφέλους που επιτρέπουν στις δύο ιδιότητες να συνδυάζονται σε ορισμένο βαθμό. Υπάρχει 

επίσης ένα ανώτατο όριο που ονομάζεται αποδοτικό σύνορο (efficient frontier) και 

περιορίζει το άθροισμα των δύο ιδιοτήτων. Καθώς νέες πρακτικές αυξάνουν τις 

δυνατότητες των εφοδιαστικών αλυσίδων, το σύνορο αυτό ωθείται προς τα έξω βαθμιαία.

    Το σημαντικότερο μέλημα αναφορικά με το σημείο τοποθέτησης της εταιρίας είναι η 

εταιρική στρατηγική τοποθέτησης. Στο μεταποιητικό τομέα, η τοποθέτηση βασίζεται 

κυρίως σε τρεις παράγοντες: προϊόν, τιμή, εξυπηρέτηση. Ο στόχος της εταιρίας πρέπει να 

είναι να διεκδικήσει μια υπερασπίσιμη θέση στην αγορά, στηριγμένη σε κάποιο 

συνδυασμό αυτών των παραγόντων. Για παράδειγμα, αν μία εταιρία στον κλάδο είχε 

εδραιωθεί σταθερά ως πάροχος χαμηλού κόστους, το πιθανότερο είναι πως θα έπρεπε μια 

άλλη εταιρία να διαφοροποιηθεί βασισμένη στην ποιότητα των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών της. 

    Υπήρξε μία τάση τα τελευταία χρόνια να θεωρείται ότι είναι εφικτό μια εταιρία να είναι 

η καλύτερη και στις τρεις ιδιότητες, όπως εκφράζεται από την έκφραση “ ταχύτερα, 

καλύτερα, φθηνότερα”, αλλά η επιχειρηματική πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι 

ιδιότητες αντισταθμίζουν η μία την άλλη. Το καλύτερο προϊόν κοστίζει περισσότερο να 

κατασκευαστεί και η καλύτερη υπηρεσία κοστίζει περισσότερα για να παραχθεί. 

Εξετάζοντας το ρεαλιστικά, λοιπόν, είναι εντελώς αδύνατο να προσφέρεται είτε το ένα 

είτε το άλλο σε συνδυασμό με χαμηλότερη τιμή και να ελπίζουν σε κέρδη. Κατά συνέπεια, 

μία στρατηγική που επαγγέλλεται την υπεροχή και στις τρεις ιδιότητες ισοδυναμεί 

ουσιαστικά με ανυπαρξία στρατηγικής.

    Η επιλογή στρατηγικής για την τοποθέτηση θέτει ισχυρούς περιορισμούς στον τρόπο με 

τον οποίο κάνετε το συνδυασμό μεταξύ ευελιξίας και αποδοτικότητας. Αν θέλετε να 

ηγείστε στις χαμηλές τιμές, η μόνη βιώσιμη επιλογή είναι η δημιουργία μια όσο το 
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δυνατόν αποδοτικότερης και οικονομικότερης αλυσίδας. Αν αντίθετα δοθεί έμφαση στην 

ποιότητα των υπηρεσιών, απαιτείται τότε μία εξαιρετικά ευέλικτη αλυσίδα ικανή να 

παραδίδει τα προϊόντα γρήγορα και αξιόπιστα ακόμη και κάτω από τις πιο απρόβλεπτες 

συνθήκες. Αν επιλέξετε την μέση οδό και δοθεί έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων, η 

επιλογή θα εξαρτάται από τη φύση αυτών των προϊόντων. Αν είναι καινοτόμα, πρέπει αν 

αντιμετωπιστεί η απρόβλεπτη ζήτηση, οπότε χρειάζεται μια πιο ευέλικτη αλυσίδα.

    Γίνεται κατανοητό ότι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προμηθευτικής αλυσίδας 

σημαίνει την αντιμετώπιση της διοίκησης της ροής των υλικών από τρεις όψεις: τη 

στρατηγική, την τακτική και τη λειτουργική. “ Κάθε επίπεδο απαιτεί διαφορετική 

προσέγγιση. Εξαιτίας του μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα, η στρατηγική δουλεύει με 

δεδομένα που είναι αποδεκτά όταν είναι λογικά κοντά στο βέλτιστο. Από την άλλη μεριά, 

η τακτική και η λειτουργική όψη, απαιτούν προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στο κάθε 

ξεχωριστό πρόβλημα και για αυτό απαιτούν ειδικές γνώσεις πάνω σε αυτό” (Ballou,1992).

Η στρατηγική διάσταση

Οι εταιρίες συχνά καταναλώνουν πολύ χρόνο και χρήμα σε στρατηγικά θέματα σε θέματα 

παραγωγής, μάρκετινγκ κ.ά. Όμως εάν τα θέματα της προμήθειας δεν ληφθούν υπόψη στις 

συζητήσεις στρατηγικής, θα υπάρξει ανισορροπία, θα χαθούν εξαιρετικές ευκαιρίες και το 

αντίκτυπο της απειλής του ανταγωνισμού θα αυξάνεται.

Η τακτική διάσταση

Η τακτική όψη θα πρέπει να εστιάζει στα μέσα με τα οποία οι στρατηγικοί στόχοι μπορούν 

να πραγματοποιηθούν. Περιλαμβάνει τα εργαλεία, τις προσεγγίσεις, και τις απαραίτητες 

πηγές για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, συγκεκριμένα το πιο κατάλληλο μίγμα 

συστημάτων που είναι απαραίτητο για τη διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας.

Η λειτουργική διάσταση
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Η λειτουργική όψη θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την αποδοτική λειτουργία της 

προμηθευτικής αλυσίδας. Εστιάζει σε λεπτομερή συστήματα και διαδικασίες και 

εξασφαλίζει ότι οι κατάλληλοι έλεγχοι και τα μέτρα επίδοσης είναι στη θέση τους.

Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες αποφάσεων στη διαχέιριση της προμηθευτικής 

αλυσίδας: 1) τοποθεσία,2) παραγωγή, 3) αποθέματα, 4) διανομή.

Αποφάσεις τοποθεσίας 

Η γεωγραφική τοποθέτηση των εγκαταστάσεων παραγωγής, των σημείων διατήρησης 

αποθεμάτων και των σημείων προμηθειών, είναι ένα από τα βασικά βήματα, όπως 

προανέφερα, στη δημιουργία μιας προμηθευτικής αλυσίδας. Η τοποθεσία των 

εγκαταστάσεων προϋποθέτει μια δέσμευση πηγών για ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Αυτές οι αποφάσεις είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για μία εταιρία διότι αντιπροσωπεύουν τη 

βασική στρατηγική αξιολόγησης αγορών και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα έσοδα, 

στο κόστος και στο επίπεδο εξυπηρέτησης. “Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να 

προσδιορίζονται από μία φόρμουλα βελτιστοποίησης που θα λαμβάνει υπόψη το κόστος 

παραγωγής, τους δασμούς, το κόστος διανομής, τους περιορισμούς παραγωγής κλπ.”( 

Arntzen, Brown, Harrison and Trafton, 1995)

Αποφάσεις παραγωγής

Οι αποφάσεις παραγωγής περιλαμβάνουν τι προϊόντα να παραχθούν και σε ποια 

εργοστάσια να γίνει η παραγωγή, την κατανομή των προμηθευτών στα εργοστάσια, των 

εργοστασίων στα κέντρα διανομής και των κέντρων διανομής στις διάφορες αγορές. Όπως 

και προηγουμένως, αυτές οι αποφάσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα έσοδα, στο κόστος 

και στο επίπεδο εξυπηρέτησης της εταιρίας. Αυτές οι αποφάσεις καθορίζουν την ακριβή “ 

πορεία” μέσα από την οποία ένα προϊόν διακινείται από και προς αυτές τις εγκαταστάσεις. 

Οι λειτουργικές αποφάσεις εστιάζουν στον λεπτομερή προγραμματισμό παραγωγής.
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Αποφάσεις αποθέματος

Οι αποφάσεις αποθέματος αναφέρονται στα μέσα με τα οποία τα αποθέματα διοικούνται. 

Απόθεμα υπάρχει σε όλα τα στάδια της προμηθευτικής αλυσίδας. Ο πρωταρχικός σκοπός 

είναι να απορροφήσει οποιαδήποτε αβεβαιότητα μπορεί να υπάρξει στην προμηθευτική 

αλυσίδα. Αφού η  διατήρηση αποθεμάτων μπορεί να κοστίσει από 20% έως 30% της αξίας 

τους, η αποτελεσματική διοίκηση τους είναι κρίσιμη στις λειτουργίες της προμηθευτικής 

αλυσίδας. Είναι στρατηγικής φύσεως αποφάσεις, από την άποψη ότι η διοίκηση θέτει 

στόχους. Όμως οι περισσότεροι μελετητές έχουν προσεγγίσει τη διοίκηση αποθεμάτων 

από λειτουργική πλευρά. Αυτές οι αποφάσεις περιλαμβάνουν στρατηγικές ανάπτυξης 

(push ή pull), πολιτικές ελέγχου.

Αποφάσεις διανομής

Η απόφαση επιλογής του μέσου μεταφοράς αποτελεί την περισσότερη στρατηγική 

απόφαση. Αυτές οι αποφάσεις είναι έντονα συνδεδεμένες με τις αποφάσεις αποθεμάτων, 

αφού η καλύτερη επιλογή του μέσου συχνά βρίσκεται με τον συνυπολογισμό του κόστους 

της χρήσης του συγκεκριμένου μέσου με το έμμεσο κόστος  του αποθέματος που 

σχετίζεται με αυτό το μέσο. Ενώ, λοιπόν, οι αερομεταφορές είναι ταχείς , αξιόπιστες και 

απαιτούν μικρότερα αποθέματα ασφαλείας, προϋποθέτουν υψηλότερο κόστος. Επιπλέον, 

οι μεταφορές μέσω θαλάσσης ή οι σιδηροδρομικές γραμμές μπορεί να είναι φθηνότερες, 

αλλά απαιτούν τη διατήρηση μεγαλύτερης ποσότητας αποθεμάτων για την κάλυψη 

υπάρχουσας αβεβαιότητας που σχετίζεται με αυτά. Οι μεταφορές αποτελούν περισσότερο 

από το 30% του συνολικού κόστους logistics, η αποτελεσματικότητα κατά συνέπεια των 

παραπάνω είναι πολύ σημαντική από οικονομικής απόψεως.
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Είναι δύσκολο, λοιπόν, να χαράξετε και να διατηρήσετε μία συγκεκριμένη, σαφή 

στρατηγική για την εφοδιαστική αλυσίδα. Παρ’όλα αυτά, είναι πιθανό να μην έχετε 

επιλογή: αν έχετε ένα μίγμα πελατών και προϊόντων που απλώς δεν ταιριάζουν σε μία 

συγκεκριμένη στρατηγική και δεν είστε σε θέση να απαλλαγείτε από αυτή τη δυσαρμονία, 

θα χρειαστεί να εφαρμόσετε δύο ή περισσότερες στρατηγικές.

    Μερικές πολύ επιτυχημένες εταιρίες χρησιμοποιούν πολλαπλές στρατηγικές 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Wal-Mart διακινεί τα προϊόντα της μέσω ενός μείγματος 

κέντρων διανομής, διαμεταφοράς και άμεσων παραγγελιών ανάλογα με το προϊόν. Βέβαια 

πρέπει να αναφέρουμε ότι η Wal-Mart ανέπτυξε τις επικαλυπτόμενες στρατηγικές της 

μόνο αφού επικράτησε αφού επικράτησε μέσω μιας συγκεκριμένης στρατηγικής, που 

βασιζόταν στην αδυσώπητη επιδίωξη της αποδοτικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Στο παρόν κεφάλαιο, αναδεικνύεται η σημασία την οποία έχει η διασύνδεση της 

διαχείρισης Marketing και Logistics σε μία ολοκληρωμένη βάση. Ενώ παράλληλα, 

αναλύονται οι αρμοδιότητες του Marketing και του Logistics. Τέλος, εξηγείται η σημασία 

της δημιουργίας αξίας του πελάτη. 
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3.1   LOGISTICS ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ MARKETING

Μια σωστή επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει υψηλά επίπεδα υπηρεσιών logistics στους 

πελάτες της. Η βαθιά γνώση των απαιτήσεων και των επιθυμιών των πελατών, καθώς και 

η κατανόηση του κατά πόσο βελτιώνεται η απόδοση της επιχείρησης σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες logistics, είναι ζωτικής σημασίας για την 

επίτευξη άριστου επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες. Καθώς τα επίπεδα του εγχώριου 

και του διεθνούς ανταγωνισμού  αλλά και της αναζήτησης πελατών αυξάνουν, οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα logistics ως ένα “ ‘όπλο-

εργαλείο” για να δημιουργήσουν ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 

αγορά.

    Ο κυριότερος στόχος κάθε συστήματος logistics είναι η ικανοποίηση των πελατών. 

Αυτό αποτελεί μία απλή ιδέα, η οποία όμως πολλές φορές δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή, 

ιδίως από κάποιους εργαζομένους. Ωστόσο είναι γεγονός ότι κάθε εργαζόμενος στην 

επιχείρηση έχει “το μερίδιό του “ στην εξυπηρέτηση των πελατών. Ορισμένες επιχειρήσεις 

έχουν αρχίσει να εξετάζουν ακόμη και την ικανοποίηση <των εσωτερικών πελατών τους>. 

Ο στόχος, λοιπόν, είναι να δημιουργηθεί μία αλυσίδα με τους πελάτες η οποία θα συνδέει 

τους ανθρώπους όλων των επιπέδων της επιχείρησης άμεσα ή έμμεσα στην αγορά.

     Η σημασία του marketing όσον αφορά στην επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης είναι 

γνωστή και απολύτως κατανοητή. Ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση κατανέμει τους 

πόρους της σε κάθε ένα από τα στοιχεία του μίγματος marketing ( προϊόν, τιμή, 

προώθηση, διανομή) καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία και την επιτυχία της 

επιχείρησης. Η διοίκηση είναι ικανή να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της 

επιχείρησης είτε τοποθετώντας μεγαλύτερους χρηματικούς πόρους στο μίγμα marketing, 

είτε ανακατανέμοντας τους πόρους αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα μεταξύ των 

στοιχείων του μίγματος marketing, είτε αλλάζοντας κάποιο στοιχείο του μίγματος 

marketing έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα. 
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3.2   Η ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ MARKETING KAI LOGISTICS

Το στοιχείο του μίγματος marketing, η διανομή, αντιπροσωπεύει την δαπάνη του 

κατασκευαστή για την εξυπηρέτηση των πελατών, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως προϊόν 

του συστήματος logistics. H εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί την διεπιφάνεια του 

τμήματος logistics με το αντίστοιχο του marketing. Παρ’όλο το ότι η εξυπηρέτηση 

πελατών είναι το εξαγόμενο του συστήματος logistics, η ικανοποίηση των πελατών 

έρχεται ως συνέπεια της συνολικά καλής απόδοσης της επιχείρησης και στα τέσσερα 

στοιχεία του μίγματος marketing. 

    Για αρκετές επιχειρήσεις η εξυπηρέτηση πελατών θεωρείται ως η πλέον ενδεδειγμένη 

μέθοδος απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η επιχείρηση είναι πιθανό να 

αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά και να βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία της 

τοποθετώντας περισσότερους χρηματικούς πόρους από τους ανταγωνιστές της στην 

εξυπηρέτηση πελατών/logistics. 
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    Μολονότι τα εγχειρίδια περιγράφουν το marketing ως τη διοίκηση των «τεσσάρων P» 

( του προϊόντος (product), της τιμής (price), της προώθησης ( promotion), και της 

τοποθεσίας ( place)), στην πράξη έμφαση δίνεται κυρίως στα τρία πρώτα. Η «τοποθεσία» 

η οποία περιγράφεται καλύτερα με το παλαιό στερεότυπο: « το σωστό προϊόν, στο σωστό 

τόπο, τη σωστή στιγμή», σπάνια θεωρήθηκε ως μέρος της κυρίαρχης τάσης του marketing. 

    Σήμερα όμως αυτή η άποψη έχει μεταβληθεί, αφού έχει αναγνωρισθεί ότι η 

εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να αποτελέσει δυνητικό μέσο διαφοροποίησης. Συνεχώς 

αυξάνονται οι αγορές στις οποίες η ισχύ του brand name φθίνει και οι πελάτες είναι 

πρόθυμοι να προτιμήσουν υποκατάστατα. Σε καταστάσεις σαν αυτές, η εξυπηρέτηση του 

πελάτη είναι εκείνη που θα διαφοροποιήσει έντονα την επιχείρηση ανάμεσα στην 

προσφορά της σε σχέση με αυτή των ανταγωνιστών.

    Κυρίως, δύο στοιχεία έχουν συμβάλει περισσότερο στην αυξανόμενη σπουδαιότητα της 

εξυπηρέτησης πελατών ως ανταγωνιστικού όπλου. Το πρώτο στοιχείο είναι η 

συνεχιζόμενη αύξηση των προσδοκιών του πελάτη. Σχεδόν σε κάθε αγορά, ο πελάτης 

σήμερα είναι πιο απαιτητικός και ο τρόπος σκέψης του και επιλογών πιο πολύπλοκος. 

Επιπλέον, στις βιομηχανικές αγορές παρατηρούμε ότι οι αγοραστές περιμένουν 

υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης από τους προμηθευτές τους, ιδιαίτερα τη σημερινή 

εποχή που όλο και περισσότερες εταιρίες στρέφονται σε συστήματα logistics « 

κατάλληλης στιγμής».

    Το δεύτερο στοιχείο είναι η αναπόφευκτη μετάβαση προς αγορές τύπου « 

χρηματιστηρίου εμπορευμάτων». Αυτό σημαίνει ότι η ισχύς του brand name φθίνει 

συνεχώς καθώς οι τεχνολογίες των ανταγωνιστικών προϊόντων συγκλίνουν. Κατά 

συνέπεια, οι διαφορές των προϊόντων είναι δυσδιάκριτες, τουλάχιστον για τον μέσο 

καταναλωτή. Ας δούμε για παράδειγμα την κατάσταση στην αγορά υπολογιστών για 

προσωπική χρήση: υπάρχουν πολλά προϊόντα που είναι στην πραγματικότητα 

υποκατάστατα στις προτιμήσεις των αγοραστών.

     Αντιμέτωπος σε μία τέτοια κατάσταση ο πελάτης μπορεί να επηρεαστεί και από την 

τιμή και από την εικόνα, αν και ο παράγοντας που υπερισχύει όλων είναι η διαθεσιμότητα 

του προϊόντος. Με άλλα λόγια, υπάρχει απόθεμα του προϊόντος; Μπορεί ο πελάτης να το 

έχει τη στιγμή που το θέλει; Αφού η διαθεσιμότητα αποτελεί μία από τις πλευρές της 

εξυπηρέτησης του πελάτη, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε και υποστηρίζουμε είναι ότι 

η ικανότητα εξυπηρέτησης του πελάτη σε μία τέτοια κατάσταση είναι υψίστης σημασίας. 

Παρ’όλα αυτά, δεν εμφανίζεται μόνο
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 σε καταναλωτικές αγορές η ικανότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη ως καθοριστικός 

παράγοντας. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις 

βιομηχανικές αγορές.

    Βέβαια, είναι αναμενόμενο ότι αυξήσεις δαπανών για τα διάφορα στοιχεία του μίγματος 

marketing απαιτούν αύξηση πωλήσεων μόνο και μόνο για να καλυφθούν τα επιπλέον 

έξοδα. Οι επιχειρήσεις που έχουν περιορισμένους χρηματικούς πόρους θα πρέπει να τους 

κατανείμουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά και να 

μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους. Μεταφέροντας χρηματικούς πόρους που αφορούν 

το marketing, στην εξυπηρέτηση πελατών από άλλες περιοχές της επιχείρησης στις οποίες 

οι πόροι αυτοί δεν προσφέρουν τις αναμενόμενες πωλήσεις, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση του κόστους αλλά και την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης πελατών. 

Το πλεονέκτημα αυτής της μεταβολής είναι ότι το περιθώριο συνεισφοράς της αύξησης 

των πωλήσεων φαίνεται κατευθείαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της 

επιχείρησης. Η επίδραση στα καθαρά κέρδη είναι σημαντικότατη, διότι οι μειώσεις στα 

άλλα στοιχεία του μίγματος marketing εξισορροπούν το αυξημένο κόστος της 

εξυπηρέτησης πελατών και έτσι δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσουμε το επιπλέον κόστος 

εξυπηρέτησης από το επιπλέον περιθώριο συνεισφοράς. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να τονίσουμε ότι οι βελτιώσεις στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση πελατών δεν 

είναι τόσο εύκολο να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές, όσο κάποιες αλλαγές στα 

υπόλοιπα συστατικά του μίγματος marketing όπως είναι η προώθηση, η τιμολόγηση και η 

διαφήμιση του προϊόντος.

    Η συνολική ανάλυση του κόστους αποτελεί το «κλειδί» για την διαχείριση της 

λειτουργίας των logistics. Η διοίκηση θα πρέπει να βρει τρόπους μείωσης του συνολικού 

κόστους των logistics παρά του κόστους κάθε δραστηριότητας ξεχωριστά.
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Η σχέση Marketing και Logistics
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3.3   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΤΟΥ LOGISTICS

ΤΜΗΜΑ   MARKETING                                       ΤΜΗΜΑ   LOGISTICS     

↓ ↓

  Δημιουργία Ζήτησης                                                   Ικανοποίηση

↓ ↓

Επίπεδο Εξυπηρέτησης Πελατών

Ανάπτυξη Προϊόντων Αγορές υλικών

Διαφήμιση Μεταφορές

Προώθηση Πωλήσεων Έλεγχος Αποθεμάτων

Merchandising Αποθήκευση

Τιμές/ Εκπτώσεις Διανομές

Παραγγελιοληψία Παράδοση Παραγγελιών

Πολλά στελέχη που εργάζονται στο χώρο του marketing έχουν την τάση να ταυτίζουν τη 

μεγιστοποίηση των πωλήσεων με τη μεγιστοποίηση των κερδών. Η συνεχής αύξηση των 

πωλήσεων είναι, για αυτούς, ο πιο σημαντικός στόχος. 

    Αυτός ο στόχος όμως, έχει ως αποτέλεσμα την κάθετη αύξηση του κόστους 

εξασφάλισης ενός υπερβολικά υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης, γιατί για να επιτευχθούν 

μεγάλες πωλήσεις και για να αυξηθούν οι πωλήσεις με μεγάλους ρυθμούς, πρέπει τα 
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επίπεδα εξυπηρέτησης της πελατείας να είναι πολύ μεγάλα ή να βελτιωθούν πάρα πολύ, με 

αποτέλεσμα να κοστίζουν υπερβολικά σε σχέση με την αξία του προϊόντος.

    Ο υπεύθυνος του logistics management  πρέπει συνεχώς να υπενθυμίζει στον υπεύθυνο 

του marketing, τη σημασία του κόστους, γιατί η αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

οδηγεί μεν σε μεγαλύτερες πωλήσεις, αλλά και η αύξηση του κόστους (αρά και της τιμής 

πώλησης) οδηγεί σε μείωση των πωλήσεων.

    Η επιχείρηση θα πρέπει να μεριμνήσει για κάποια συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του πελάτη και που οδηγούν στην 

ικανοποίηση του από τις υπηρεσίες που του παρέχονται.

Οι πιο σημαντικοί, από τους παράγοντες αυτούς, είναι οι παρακάτω:

• Συχνότητα παραδόσεων

• Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας

• Συνέπεια στην παράδοση

• Έκτακτες παραδόσεις, όταν ζητείται

• Διαθέσιμα αποθέματα και συνεχής τροφοδοσία

• Συντονισμός μεταξύ παραγωγής και διανομής

• Πληρότητα παραγγελιών

• Πληροφόρηση για ελλείψεις

• Αποδοχή παραγγελίας

• Ποιότητα πωλητών / αντιπροσώπων

• Τακτικές επισκέψεις πωλητών / αντιπροσώπων

• Παρακολούθηση των αποθεμάτων των λιανοπωλητών από προμηθευτές

• Όροι πληρωμής

• Ανταπόκριση στις ερωτήσεις, απορίες, παράπονα

• Ποιότητα εξωτερικής συσκευασίας

• Καλοφτιαγμένες παλέτες
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Βέβαια, οι πελάτες δε θεωρούν όλα τα παραπάνω εξίσου, σημαντικά. Οι πελάτες κάθε 

επιχείρησης θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες και έχουν διαφορετικές ανάγκες και 

διαφορετικές προτιμήσεις. Για αυτό κάθε εταιρία, ύστερα από κατάλληλες έρευνες ( 

market research) θα πρέπει να καταλάβει, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των πελατών 

της. Έπειτα, θα είναι σε θέση να εφαρμόσει μια αποτελεσματική πελατοκεντρική 

στρατηγική, που θα φέρνει τον πελάτη και τις ανάγκες του, σε πρώτο πλάνο. Επίσης, θα 

διαμορφώσει και το κύκλωμα  του logistics, έτσι ώστε να εξυπηρετεί αυτή τη στρατηγική 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δραστηριότητες του κυκλώματος logistics

    Για την ακριβέστερη και συστηματικότερη παρακολούθηση, ανάλυση και έλεγχο του 

κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας γίνεται αναγνώριση, οριοθέτηση διαδικασιών και 

καθορισμός των δραστηριοτήτων της. Έτσι καθορίζονται οι διαδικασίες που 

πραγματοποιούνται στην εταιρία, οι οποίες επιβαρύνουν καθόλου, λιγότερο ή περισσότερο 

το κόστος logistics του προϊόντος. Καθορίζονται, λοιπόν, ποιες διαδικασίες θα θεωρηθούν 

¨διαδικασίες κορμού¨ με την έννοια ότι παίζουν πρωταρχικό ρόλο στο κόστος. Οι 

υπόλοιπες υποστηρικτικές διαδικασίες επιβαρύνουν με τα κόστη τους τις ¨διαδικασίες 

κορμού¨.

    Οι δραστηριότητες, λοιπόν, που απαιτούν προσεκτική μελέτη στο κύκλωμα logistics 

είναι:

 Η αποθήκευση των προϊόντων

 Η διακίνηση των προϊόντων

 Η ροή των πληροφοριών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας

 Η συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης

 Η συνεργασία με τους προμηθευτές και τους πελάτες
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Πηγή: Porter M.E., Competitive advantage, The Free Press, 1985.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Στο παρόν κεφάλαιο, τονίζεται η ανάγκη να κατανοηθούν οι πολλαπλοί παράγοντες 

εξυπηρέτησης όσον αφορά την πλευρά του πελάτη. Επίσης, εξηγείται η σπουδαιότητα 

διατήρησης του πελάτη και η διαχρονικότητα της αξίας του. Παράλληλα, ορίζονται οι 

αντικειμενικοί στόχοι εξυπηρέτησης του πελάτη. Τέλος, αναφέρονται οι επιπτώσεις 

εξάντλησης αποθέματος στους πελάτες.
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4.1   LOGISTICS ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού, όπου είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί μία 

ουσιαστική διαφοροποίηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, και η ανταγωνιστικότητα με 

βάση τις τιμές οδηγεί μόνο σε δραματικές μειώσεις των κερδών με ολέθριες συνέπειες για 

τις επιχειρήσεις, η αναμέτρηση μετατοπίζεται στο επίπεδο customer service που 

παρέχεται. Η συμβολή των logistics στην διαμόρφωση και παροχή διαφορετικών 

πολιτικών customer service eείναι πολυδιάστατη: προσφέρουν μία πλατφόρμα πάνω στην 

οποία θα στηριχθεί η όλη προσπάθεια για την επίτευξη customer service υψηλού επιπέδου, 

αποτελούν το εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό και παράλληλα είναι το μέσο που 

θα κάνει δυνατή την υλοποίηση της στρατηγικής που επιλέχθηκε.

    Αν και σύμφωνα με την κοινή λογική η απάντηση στο ερώτημα τι είναι αυτό που 

συμβάλει στην επιτυχία μιας επιχείρησης φαίνεται απλή, πολλά υψηλόβαθμα στελέχη 

επιχειρήσεων εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν πως η απάντηση είναι οι Πελάτες. Μία 

επιχείρηση θα επιβιώσει και θα αναπτυχθεί μόνο όταν προσελκύει συνεχώς νέους πελάτες 

και παράλληλα φροντίζει για την ικανοποίηση των ήδη υφισταμένων της πελατών, ώστε 

να συνεχίζουν να ζητούν τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της.

    Τι είναι όμως αυτό που θα κάνει τους ήδη υπάρχοντες πελάτες να παραμείνουν πιστοί 

και τους υπόλοιπους να δοκιμάσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας άλλης επιχείρησης; 

Όταν όλα τα ομοειδή ανταγωνιστικά προϊόντα βρίσκονται σε περίπου ίδια επίπεδα 

ποιότητας, αξιοπιστίας, τεχνολογικής εξέλιξης και τιμής, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το 

ένα από το άλλο; Η απάντηση είναι η εξυπηρέτηση πελατών ( customer service). To 

customer service μπορεί να μην είναι από μόνο του ικανό να καταστήσει ανταγωνιστικό 

ένα αδύναμο προϊόν, αλλά δεδομένου ότι ένα προϊόν έχει τις απαραίτητες προϋπόθεσης να 

είναι ανταγωνιστικό (σωστό marketing mix), το επιτυχημένο customer service είναι που θα 

αφήσει ικανοποιημένους τους ήδη υπάρχοντες πελάτες και θα προσελκύσει νέους.
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4.2   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ 

Έχουμε αντιληφθεί ότι η επιτυχία κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας καθορίζεται από 

την αξία που προσδίδουμε στον καταναλωτή-αγοραστή. Η αξία για τον καταναλωτή 

μπορεί να οριστεί ως η διαφορά ανάμεσα στα οφέλη που απορρέουν από μια αγορά και 

από το κόστος που τους βαρύνει. Ένας μαθηματικός τρόπος έκφρασης της έννοιας αυτής 

είναι ο εξής:

ΑΞΙΑ ΠΕΛΑΤΗ = οφέλη/ ολικό κόστος

Χρησιμοποιούμε την έννοια ολικό κόστος αντί την έννοια της τιμής, επειδή συχνά μία 

αγορά μπορεί να συνεπάγεται κόστος διαφορετικό από εκείνο της τιμής. Επιπλέον, τα 

οφέλη που απορρέουν από μία αγορά είναι συχνά μεγαλύτερα από τα απτά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ελάχιστες οι διαφορές 

ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά το ένα μπορεί να είναι ανώτερο από το 

άλλο εξαιτίας της υποστήριξης και της εξυπηρέτησης των πελατώνΈνας τρόπος να 

ορίσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ότι οι επιτυχημένες εταιρίες είναι εκείνες 

που αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στον πελάτη από ότι οι ανταγωνιστικές τους εταιρίες.

     Η διαχείριση των logistics αποτελεί το μοναδικό παράγοντα που επηρεάζει τόσο τον 

αριθμητή όσο και τον παρονομαστή του λόγου της αξίας του πελάτη. Πιο αναλυτικά ο 

λόγος της αξίας πελάτη μπορεί να οριστεί ως εξής:  

ΑΞΙΑ ΠΕΛΑΤΗ= Ποιότητα* Εξυπηρέτηση / Κόστος * Χρόνος 

Καθένα από τα στοιχεία αυτά μπορούν να οριστούν ως εξής:

Ποιότητα ->Η λειτουργικότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.
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Εξυπηρέτηση -> Η υποστήριξη και η αφοσίωση προς τον πελάτη

Κόστος -> Το κόστος αγοράς του πελάτη, συμπεριλαμβάνοντας τόσο την τιμή όσο και το 

κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος

Χρόνος -> Ο χρόνος απόκρισης της επιχείρησης προς τις απαιτήσεις των πελατών

Και τα τέσσερα αυτά στοιχεία όπως είναι φυσικό πρέπει να εφαρμόζονται συνεχώς ώστε 

να διασφαλιστεί η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

    Μία εταιρία η οποία έχει κατακτήσει την θέση του ηγέτη στις αγορές είναι η Caterpillar. 

Διαθέτει στην αγορά μηχανές και κινητήρες πετρελαίου για το κλάδο των τεχνικών 

εταιριών, των ορυχείων και των μεταλλείων. Η Caterpillar έχει εστιάσει την προσοχή της 

όχι μόνο στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων αλλά και στην ικανότητα άμεσης 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών της. Η επίτευξη των παραπάνω στηρίζεται 

στην βελτίωση των μεθόδων logistics και στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

Caterpillar έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη ιδιαίτερα εξαιτίας της δέσμευσης ότι εντός 48 

ωρών είναι δυνατή η αποστολή οποιουδήποτε ανταλλακτικού ζητηθεί. Για τις επιχειρήσεις 

που εφοδιάζει η Caterpillar, το κόστος του «χρόνου εκτός παραγωγής» είναι πολύ 

σημαντικό, εξ ου και η σπουδαιότητα της γρήγορης εξυπηρέτησης. Η στενή συνεργασία 

που έχει η Caterpillar με το δίκτυο μεταπωλητών της προσφέρει υψηλά επίπεδα 

εξυπηρέτησης του πελάτη, σε τέτοιο επίπεδο που πολύ ελάχιστες εταιρίες είναι ικανές να 

το προσεγγίσουν.
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ; 

Είναι γνωστό ότι το προϊόν δεν έχει καμία ουσιαστική αξία παρά μόνον όταν φθάσει στα 

χέρια του πελάτη ή του καταναλωτή. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι το βασικότερο στη 

λειτουργία της διανομής για μία επιχείρηση είναι να καθιστά «διαθέσιμο» το προϊόν το 

συντομότερο δυνατόν. Η «διαθεσιμότητα» βέβαια είναι μία σύνθετη έννοια που επηρεάζει 

ένα σύνολο παραγόντων. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται: η συχνότητα, η 

αξιοπιστία παράδοσης, τα επίπεδα αποθέματος κ.ά. Άρα η εξυπηρέτηση του πελάτη 

εξαρτάται από την αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων που επηρεάζουν τον τρόπο με 

τον οποίο τα προϊόντα καθίστανται διαθέσιμα στον αγοραστή.

    Οι LaLonde και Zinszer, σε μία μεγάλη έρευνα τους σχετικά με τις πρακτικές 

εξυπηρέτησης πελατών, υποστηρίζουν ότι μπορούν να εξεταστούν ως προς τα εξής 

στοιχεία : 

1. Στοιχεία πριν την συναλλαγή

2. Στοιχεία συναλλαγής

3. Στοιχεία μετά την συναλλαγή

Τα πριν τη συναλλαγή στοιχεία αφορούν πολιτικές και προγράμματα της εταιρίας. Τα 

στοιχεία συναλλαγής είναι οι μεταβλητές εξυπηρέτησης του πελάτη που αφορούν τη 

λειτουργία διανομής. Τα στοιχεία μετά την συναλλαγή είναι τα υποστηρικτικά 

στοιχεία της πώλησης όπως για παράδειγμα η εγγύηση, τα ανταλλακτικά κλπ.

   « Επειδή ακριβώς είναι σύνθετη η φύση εξυπηρέτησης πελάτη, αλλά και επειδή είναι 

πολύ διαφορετικές οι απαιτήσεις των αγορών, είναι ουσιώδες για κάθε επιχείρηση να 

έχει μια σαφώς καθορισμένη πολιτική όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελάτη.»( Martin 

Christopher, 2007).Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου παρατηρείται ότι εάν το 

προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη την ώρα που το χρειάζεται ο πελάτης, ενώ 

αντιθέτως είναι άμεσα διαθέσιμο κάποιο υποκατάστατό του τότε η πώληση αυτή θα 

χαθεί και θα κερδηθεί από τον ανταγωνισμό. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η 

προσήλωση στο brand name είναι ισχυρή, η έλλειψη διαθεσιμότητας ενός προϊόντος 

ίσως είναι ικανή να προκαλέσει στροφή σε άλλο brand name. 
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Πηγή: Ballou H.Ronald, Business Logistics Management, 2nd ed., Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, 1985.

4.3   ΣΧΕΣΗ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το customer service επηρεάζεται από διάφορους τομείς της λειτουργίας μίας επιχείρησης 

και λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά στάδια σε σχέση με την πώληση ενός προϊόντος. Το 

κρίσιμο ερώτημα που τίθεται σε αυτό το σημείο είναι ποιος είναι υπεύθυνος για το 

customer service;

    Από μελέτες σε διαφορετικές επιχειρήσεις έχει διαπιστωθεί ότι ενώ όλοι ασκούν κριτική 

στις περιπτώσεις αναποτελεσματικότητας του customer service, κανείς δεν αναλαμβάνει 

την ευθύνη. Από μερικούς ακόμη θεωρείται ότι υπεύθυνο είναι το τμήμα του marketing. 

Αυτό όμως είναι λάθος. Το έργο του marketing είναι όντως πολυδιάστατο και καλύπτει 

πολλούς τομείς επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών μίας 

επιχείρησης, όμως η κύρια επιδίωξη του είναι η δημιουργία, η αύξηση και η διατήρηση 

ζήτησης για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Αντίθετα, η ικανοποίηση της ζήτησης αποτελεί 

ευθύνη του τμήματος Logistics. Κατά συνέπεια, το customer service, είναι αποτέλεσμα της 

λειτουργίας του κυκλώματος Logistics και ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών είναι ο 

βαθμός επιτυχίας του κυκλώματος αυτού.

    Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες των Logistics συνεπάγονται σημαντικές 

συμψηφιστικές πράξεις, οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται στην βάση ενός συνολικού 

συστήματος εξυπηρέτησης και απόδοσης. Το σημείο εκκίνησης για τον σχεδιασμό του 
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συστήματος Logistics είναι να μελετηθεί τι θέλουν οι πελάτες και τι προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές. Οι πελάτες ενδιαφέρονται για έγκαιρη παράδοση, προθυμία του 

προμηθευτή να ικανοποιήσει τις έκτακτες ανάγκες τους, προσεκτική μεταφορά του 

εμπορεύματος, προθυμία του προμηθευτή να πάρει πίσω τα ελαττωματικά προϊόντα και να 

τα αντικαταστήσει γρήγορα με καινούργια και, τέλος, προθυμία του προμηθευτή να 

διατηρεί αποθέματα για τον Πελάτη.

    Η εταιρία πρέπει να ερευνήσει την σχετική σπουδαιότητα που έχουν αυτές οι υπηρεσίες 

για τους πελάτες. Για παράδειγμα, ο χρόνος που απαιτείται για συντήρηση-επισκευή είναι 

πολύ σημαντικός για τους αγοραστές lap top μηχανημάτων. Για αυτό και η DELL 

καθιέρωσε ένα πρόγραμμα παροχής service στο οποίο μπορεί να αντικαταστήσει την κάθε 

βλάβη σε κάθε lap top σε οποιοδήποτε μέρος εντός της Αθήνας μέσα σε οκτώ, τέσσερις ή 

και δύο ώρες σε διάρκεια εικοσιτετραώρου από την αναγγελία της βλάβης. Στη συνέχεια, 

η DELL δημιούργησε ένα τμήμα service με προσωπικό και εξαρτήματα και καθόρισε τους 

τομείς ευθύνης κάθε στελέχους του τμήματος αυτού.

    Η εταιρία πρέπει, επίσης, να μελετήσει τα πρότυπα service των ανταγωνιστών για να 

καθορίσει το δικό της. Συνήθως, επιθυμεί να προσφέρει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 

εξυπηρέτησης με εκείνο των ανταγωνιστών της. Ο στόχος όμως είναι η μεγιστοποίηση των 

κερδών και όχι των πωλήσεων. Η εταιρία πρέπει να παρακολουθεί το κόστος παροχής 

υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών. Μερικές εταιρίες προσφέρουν λιγότερη εξυπηρέτηση, 

αλλά χρεώνουν χαμηλότερη τιμή. Άλλες εταιρίες προσφέρουν περισσότερη εξυπηρέτηση 

από τους ανταγωνιστές τους και χρεώνουν υψηλότερη τιμή. Στο παράδειγμα της DELL, οι 

τρεις διαφορετικές κλιμακωτές ώρες εξυπηρέτησης χρεώνονται ανάλογα στο κάθε 

αντίστοιχο συμβόλαιο που έχει με τους πελάτες της.
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4.4   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ CUSTOMER SERVICE

Έχοντας αναγνωρίσει την σημασία του customer service ως βασικό στοιχείο 

ανταγωνισμού εξίσου σοβαρό με το ίδιο το προϊόν, είναι πλέον φανερό ότι από αυτό  θα 

διαμορφωθεί η εικόνα μιας επιχείρησης στην αγορά και από αυτό θα εξαρτηθεί η 

ανάπτυξη ή η εξαφάνισή της. Θα πρέπει λοιπόν η επιχείρηση να προβεί σε στρατηγικό 

σχεδιασμό για την πολιτική customer service που θα υιοθετηθεί.

 

Τι χρειάζονται οι πελάτες ;

Το πρώτο στάδιο στην ανάπτυξη μιας τέτοιας στρατηγικής είναι η βαθιά κατανόηση των 

αναγκών του πελάτη. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική 

συμπεριφορά του, ποιο ή ποια από τα στοιχεία logistics που διαμορφώνουν το customer 

service έχουν μεγαλύτερη σημασία για αυτόν ;

Αυτοί, λοιπόν, οι παράγοντες μπορούν να περιληφθούν στην εξής λίστα:

 Συχνότητα παραδόσεων

 Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας
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 Συνέπεια παραδόσεων

 Έκτακτες παραδόσεις όταν ζητείται

 Διαθέσιμα αποθέματα και συνεχής τροφοδοσία

 Πληρότητα παραγγελιών

 Πληροφόρηση για ελλείψεις

 Ευκολία τοποθέτησης παραγγελίας

 Αποδοχή παραγγελίας

 Ακρίβεια τιμολογίων

 Ποιότητα πωλητών / αντιπροσώπων

 Υποστήριξη τοποθέτησης εμπορευμάτων στο κατάστημα (merchandising)

 Τακτικές επισκέψεις πωλητών / αντιπροσώπων

 Παρακολούθηση των αποθεμάτων των λιανοπωλητών από προμηθευτές

 Όροι πληρωμής

 Ανταπόκριση στις ερωτήσεις, απορίες, παράπονα

 Ποιότητα εξωτερικής συσκευασίας

 Σωστή παλετοποίηση προϊόντων

 Ευανάγνωστες ημερομηνίες λήξης στην εξωτερική συσκευασία

 Ποιότητα συσκευασίας τεμαχίου για διακίνηση στο κατάστημα

 Συνεργασία στην εισαγωγή νέου προϊόντος / συσκευασίας

 Τακτικές αναφορές για την γκάμα των προϊόντων

 Συντονισμός μεταξύ παραγωγής, marketing και διανομής

Είναι αναμενόμενο ότι όλοι οι πελάτες δεν θεωρούν όλα τα παραπάνω στοιχεία εξίσου 

σημαντικά, όπως επίσης και ότι αυτά που θεωρούν σημαντικά σε κάποια δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα. Κάθε πελάτης είναι μοναδικός και οι ανάγκες του είναι αυτές που 

θα καθορίσουν ποια στοιχεία είναι σημαντικότερα από κάποια άλλα.

    Οι περισσότερες επιτυχημένες επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 

αντιμετώπιση του συνόλου της αγοράς όχι ως ένα ομογενές σύνολο αλλά τμηματικά 

επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Όπως το marketing βοηθάει την επιχείρηση να χωρίσει 

την αγορά σε υπο-αγορές και να διαφοροποιήσει τα προϊόντα της ώστε να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κάθε υπο-αγοράς, υπερτερώντας έτσι έναντι 

των ανταγωνιστικών προϊόντων, αντίστοιχα το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με το 
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customer service. Όπως τονίσθηκε παραπάνω, τα στοιχεία κλειδιά του customer service 

διαφέρουν από πελάτη σε πελάτη. Επομένως, αν μία επιχείρηση καταλήξει στο να 

προσφέρει ίδιο επίπεδο customer service σε όλους τους πελάτες του ανεξάρτητα, είναι 

βέβαιο ότι αυτό θα αποδειχθεί ότι είναι πολύ χαμηλό για να επιτευχθεί μία πώληση σε 

έναν πελάτη ή πολύ υψηλό σε κάποιον άλλο, με αποτέλεσμα στην πρώτη περίπτωση να 

χαθεί ο πελάτης και στη δεύτερη να εξυπηρετηθεί με υψηλότερο κόστος. Επειδή είναι 

αδύνατον να υπάρχει διαφοροποιήσει του customer service για κάθε πελάτη ξεχωριστά, θα 

πρέπει να πρέπει να γίνει μία προσπάθεια ομαδοποίησης των πελατών με βάση τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για αυτούς. 
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4.5   ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Έχει γίνει φανερό ότι αποθηκεύουμε ένα είδος υλικού μόνο αν πρόκειται να το 

χρησιμοποιήσουμε. Κάθε φορά, λοιπόν, που δεν έχουμε απόθεμα ενώ το χρειαζόμαστε, 

χάνουμε τουλάχιστον εκείνο που θα κερδίζαμε άμεσα αν το είχαμε. Αυτό βέβαια μόνον αν 

εκείνος που χρειάζεται το απόθεμα δεν μπορεί ή δεν θέλει να περιμένει και αναζητά 

απόθεμα από άλλη πηγή. Υπάρχει όμως και η περίπτωση που κάποιος περιμένει μέχρι να 

έρθει νέο απόθεμα, οπότε δεν υπάρχει άμεση οικονομική συνεπεία. Το ποσό που χάνουμε 

αν δεν έχουμε απόθεμα διαφέρει πολύ από περίπτωση σε περίπτωση. Για να γίνει αυτό 

φανερό αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα. Αν τελειώσει το απόθεμα, έστω και ενός 

είδους πρώτης ύλης σε ένα εργοστάσιο, διακόπτεται η λειτουργία του, το κόστος της 

ελλείψεως του αποθέματος είναι το κόστος του νεκρού χρόνου του εργοστασίου. Η 

έλλειψη ενός ανταλλακτικού, από την άλλη, για την επισκευή ενός αεροσκάφους 

δημιουργεί το κόστος της ακινησίας του, ώσπου να υπάρξει ανταλλακτικό, κτλ.

    Πάρα πολλές φορές το κόστος της ελλείψεως του αποθέματος δεν είναι μόνο το κέρδος 

που χάσαμε επειδή δεν είχαμε απόθεμα, δηλαδή η άμεση οικονομική συνέπεια που μας 

απασχόλησε παραπάνω, αλλά και η μακρόχρονη οικονομική συνέπεια που δημιουργεί η 

δυσαρέσκεια των πελατών, η οποία πολλές φορές τους οδηγεί σε αναζήτηση άλλων πηγών 

αποθέματος. Το μέρος αυτό του κόστους της ελλείψεως του αποθέματος, που το λέμε και 

το κόστος απώλειας της «καλής πίστεως», είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, αλλά δυστυχώς 

είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να το εκτιμήσουμε στην πράξη. Αντιλαμβανόμαστε, 
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λοιπόν, ότι το κόστος ελλείψεως του αποθέματος εξαρτάται από το είδος του αποθέματος 

που δεν έχουμε και από την διάρκεια κατά την οποία δεν το έχουμε.

    Σύμφωνα με μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, υποστηρίζεται ότι είναι 

σημαντική η ποινή κόστους που υφίστανται οι παραγωγοί και οι λιανοπωλητές όταν το 

απόθεμα εξαντλείται και δεν είναι διαθέσιμο το προϊόν στα ράφια των καταστημάτων. 

Βάσει ερευνών, διαπιστώθηκε ότι ένας αγοραστής σε καθημερινή βάση θα διαπιστώσει 

ελλείψεις της τάξεως του 8% στα ράφια ενός τυπικού super market. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες πάνω από το ¼ των καταναλωτών αγοράζει αναγκαστικά κάποιο υποκατάστατο 

του προϊόντος , διαφορετικού εμπορικού σήματος. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνει 

ότι θα πάει σε κάποιο άλλο κατάστημα προκείμενου να αγοράσει το προϊόν που επιθυμεί. 

Επιπλέον, είναι διαπιστωμένο ότι τα 2/3 των αποφάσεων για την αγορά κάποιου προϊόντος 

λαμβάνονται στο σημείο αγοράς, κατά συνέπεια διαπιστώνουμε το πόσο σημαντικό είναι 

το λανσάρισμα των προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων. Αν το προϊόν δεν είναι στο 

ράφι τότε η αγορά δεν θα γίνει. Συνεχείς ελλείψεις του προϊόντος είναι δυνατόν να 

απομακρύνουν τους αγοραστές από το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα ή ακόμη και από το 

συγκεκριμένο κατάστημα. Οι διαπιστώσεις αυτές που προαναφέρθηκαν δεν είναι ιδιαίτερα 

ευχάριστες τόσο για τους  προμηθευτές όσο και για τους λιανοπωλητές.

    Αυτό δεν παρατηρείται μόνο στις εμπορικές αγορές αλλά εμφανίζεται έντονα και στις 

βιομηχανικές αγορές. Είναι λογικό ότι οι εταιρίες, οι οποίες υιοθετούν ολοένα και 

περισσότερο στρατηγικές κατάλληλης στιγμής, με ελάχιστα αποθέματα να απαιτούν από 

τους προμηθευτές τους υψηλότερο βαθμό απόκρισης. Η πίεση για τους προμηθευτές είναι 

όλο και μεγαλύτερη αφού σκοπός τους είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του 

χρόνου παράδοσης. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι για να κερδίσει σήμερα ένας προμηθευτής 

την προτίμηση των αγοραστών-εταιρειών απαιτείται να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στην 

παροχή υψηλού βαθμού εξυπηρέτησης στον αγοραστή. 

    Αρκετές εταιρίες δυσκολεύονταν σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον διότι 

επικεντρώνονταν κατά κύριο λόγο στις παραδοσιακές πρακτικές του marketing 

εστιάζοντας για παράδειγμα στην ανάπτυξη του προϊόντος, στον ανταγωνισμό των τιμών, 

στις δραστηριότητες προώθησης κλπ. Ωστόσο ενώ όλες αυτές οι διαστάσεις είναι 

απαραίτητες για μία επιτυχημένη στρατηγική marketing δεν αρκούν. Επίσης, επιζήμια 

θεωρήθηκε η στρατηγική χαμηλού κόστους σε πολλές επιχειρήσεις, αφού οδηγούσε στην 

ύφεση της στρατηγικής της παραγωγής και των logistics. « Οι στρατηγικές χαμηλού 

κόστους μπορούν να οδηγήσουν σε αποδοτικά, όχι όμως σε αποτελεσματικά Logistics. 
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Κριτήρια για να κερδίσει κανείς σήμερα μία παραγγελία αποτελούν, ολοένα και 

περισσότερο, τα στοιχεία της προσφοράς που επιδρούν θετικά στις ίδιες τις διαδικασίες 

δημιουργίας αξίας για τον καταναλωτή.» ( Martin Christopher, 2001)

    Η εξυπηρέτηση του πελάτη, όπως έχει διαπιστωθεί, δεν επηρεάζει μόνο τον τελικό 

χρήστη, αλλά και τους ενδιάμεσους πελάτες όπως για παράδειγμα τους διανομείς. 

Κλασσικά, το marketing επικεντρωνόταν στον τελικό καταναλωτή θέλοντας να τονίσει τη 

σημασία του εμπορικού σήματος και να δημιουργήσει μία ζήτηση για τα προϊόντα της 

εταιρίας. Τη σημερινή εποχή, όμως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυχθούν όσο το 

δυνατόν ισχυρότερες σχέσεις με τους ενδιάμεσους. Με άλλα λόγια είναι πολύ χρήσιμο να 

δημιουργηθεί customer franchise όπως και consumer franchise. 

    Η επίδραση του customer franchise και του consumer franchise μπορεί να αυξηθεί ή να 

μειωθεί ανάλογα από την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

αποτελεσματικότητα του marketing μεγιστοποιείται όταν αυτοί οι παράγοντες βρίσκονται 

στο βέλτιστο σημείο. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η σχέση αυτή δίνει πολλαπλάσιο 

αποτέλεσμα. Πιο αναλυτικά προκύπτει η εξής «μαθηματική» σχέση:

customer franchise * consumer franchise*αποδοτικότητα logistics= αποτελεσματικότητα 

marketing
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4.6   ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ( CUSTOMER RETENTION)

Ένας από τους πρωτοπόρους στοχαστές του marketing o Theodore Levitt, είναι εκείνος 

που για πρώτη φορά είπε: « οι άνθρωποι δεν αγοράζουν προϊόντα, αγοράζουν οφέλη». 

Συμπεραίνουμε ότι πίσω από αυτή την φράση εννοείται ότι αυτό που προσδίδει αξία στον 

πελάτη είναι το « συνολικό πακέτο», δηλαδή η « συνολική προσφορά». Ένα τελικό προϊόν 

στην αποθήκη είναι το ίδιο με ένα τελικό προϊόν στα χέρια του καταναλωτή, έχει τα ίδια 

απτά χαρακτηριστικά. Όμως το προϊόν στα χέρια του καταναλωτή έχει μεγαλύτερη αξία 

και η υπηρεσία της διανομής συνετέλεσε στην προστιθέμενη αυτή αξία. 

    Είναι λογικό ότι δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση του πελάτη και τα logistics που 

παρέχουν αυτή την προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές. Η διαφήμιση, τα εμπορικά 

σήματα ενισχύουν την αξία του προϊόντος για τον πελάτη. Βέβαιο, είναι διαπιστωμένο ότι 

η εξυπηρέτηση και η δραστηριότητες του συστήματος logistics προσφέρουν περισσότερο 

στη διαφοροποίηση του προϊόντος.

    Η απόκτηση και διατήρηση του πελάτη αποτελεί έναν από τους κλασσικούς ορισμούς 

marketing. Στην πράξη, όμως θα παρατηρήσουμέ ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν 

στόχο την απόκτηση και όχι τόσο την διατήρηση των πελατών τους. Σύμφωνα με ένα 

παραδοσιακό σχέδιο marketing έμφαση δίνεται στην αύξηση του μεριδίου αγοράς και όχι 

τόσο στην διατήρηση του πελάτη. Η απόκτηση ενός πελάτη σήμερα μπορεί να έχει μεγάλη 

συνεισφορά στα επιχειρησιακά κέρδη μελλοντικά λόγω της συχνότητας των αγορών που 

θα πραγματοποιήσει.
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    Η σημασία διατήρησης ενός πελάτη εκφράζεται από την αξία διαρκείας ζωής του 

πελάτη. Εάν οι πελάτες παραμείνουν πιστοί σε έναν προμηθευτή τότε η αξία διάρκειας 

των πελατών θα αυξηθεί σημαντικά. Βάσει μελετών, όσο περισσότερο πιστός μένει ένας 

πελάτης τόσο πιο κερδοφόρος είναι. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι το κόστος εξυπηρέτησης 

και το κόστος πωλήσεων είναι πολύ μικρότερο γι την υφιστάμενη πελατεία. Επιπλέον, οι 

ικανοποιημένοι πελάτες μιλούν και σε άλλους με αποτέλεσμα να προκύψουν και άλλες 

εργασίες από την πηγή αυτή.

    Τη σημερινή εποχή εφαρμόζεται όλο και περισσότερο η τάση επικέντρωσης του 

marketing και του logistics στη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες. Πρέπει να 

δημιουργήσουμε τέτοια ικανοποίηση στους πελάτες ώστε μη θεωρούν αναγκαίο ούτε καν 

να εξετάσουν προσφορές από άλλους προμηθευτές. Πολλές αγορές χαρακτηρίζονται από 

έντονο κλίμα ‘ αβεβαιότητας’. Σε τέτοιες αγορές οι πελάτες είναι πιθανόν να αγοράσουν 

ένα εμπορικό σήμα τη μία φορά και στη συνέχεια να αγοράσουν άλλο εμπορικό σήμα.

    Σύμφωνα με το marketing σχέσεων, η επιχείρηση πρέπει συνειδητά να αναπτύσσει 

στρατηγικές προσέλκυσης και διατήρησης της πελατείας και να προσπαθεί να ενισχύει την 

αφοσίωση τους σε αυτήν. Για παράδειγμα μία γνωστή αεροπορική εταιρία ( Aegean 

airlines) εφαρμόζει ένα πρόγραμμα για τους επιβάτες που ταξιδεύουν συχνά, θέτοντας σε 

κυκλοφορία μία πιστωτική κάρτα που δίνει πόντους στους πελάτες ανάλογα με την αξία 

των αγορών που πραγματοποιούν με την κάρτα. Τους πόντους αυτούς μπορεί να 

εξαργυρώσει είτε με πτήσεις είτε με δώρα. 

   Είναι φανερό, λοιπόν, πως η εξυπηρέτηση του πελάτη στον οποιοδήποτε βαθμό 

επιτυγχάνεται και πραγματοποιείται, είναι το αποτέλεσμα των logistics. Για πολλές 

επιχειρήσεις, η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους, 

προκειμένου να παραμείνουν στην αγορά κερδοφόρες. Ρυθμίζοντας το επίπεδο 

εξυπηρέτησης, με βάση την ευελιξία της εταιρίας, τις επιθυμίες του πελάτη και τις 

οικονομικές του δυνατότητες, η επιχείρηση μπορεί εύκολα να επιτύχει την αύξηση του 

επιπέδου εξυπηρέτησης με ταυτόχρονη μείωση του κόστους της.

Συνοπτικά μπορούμε να τονίσουμε τα εξής:

 Η επιβίωση της επιχείρησης είναι εφικτή μόνο όταν έχει ικανοποιημένους πελάτες

 Marketing και Logistics: δύο έννοιες αλληλένδετες
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 Marketing: επιδιώκει τη δημιουργία, διατήρηση και αύξηση της ζήτησης

 Logistics: επιδιώκει την ικανοποίηση της ζήτησης

 Marketing: μεταφορά προϊόντων από τους καταναλωτές προς την επιχείρηση

 Logistics: μεταφορά των προϊόντων / υπηρεσιών από την επιχείρηση προς τους 

πελάτες

 Σημαντικές οι επιπτώσεις του επιπέδου εξυπηρέτησης στη δημιουργία 

αφοσιωμένων πελατών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Στο παρόν κεφάλαιο συσχετίζονται τα θέματα που αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια με τα αποτελέσματα των εφαρμογών τους στις επιχειρήσεις. Για αυτό, κάποια 

παραδείγματα παρουσιάζονται με τη μορφή της μελέτης περίπτωσης (case studies). Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρεται η περίπτωση της εταιρίας DELL Inc., η οποία αποτελεί ένα 

παράδειγμα επιτυχημένης ανάπτυξης και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί η περίπτωση της εταιρίας ZARA, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα επιτυχούς εξυπηρέτησης πελατών μέσω των μεθόδων εφοδιαστικής αλυσίδας 

που χρησιμοποιεί. Το case study της NIKE επίσης τονίζει την επιτυχημένη ανάπτυξη, 

διοίκηση και σχεδίαση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως και η μελέτη περίπτωσης της 

εταιρίας XEROX.
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5.1   DELL Inc.: Εφοδιατική αλυσίδα σε ανταγωνιστικό πλαίσιο

Η περίπτωση βασίζεται σε περιπτώσεις που μελετήθηκαν στο Harvard Business School και 

εκθέτει τις απόψεις του Martin Christopher, όπως εκφράστηκαν στο βιβλίο του ‘Logistics  

and Supply Chain Management’.

5.1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Το 1983, ο τομέας των προσωπικών υπολογιστών γνωστά ως PC βρισκόταν σε νηπιακή 

ηλικία. Την εποχή εκείνη ένας σπουδαστής Ιατρικής, ο Michael Del ( Μαίκλ Ντελ), άρχισε 

να αγοράζει απαρχαιωμένους προσωπικούς υπολογιστές της IBM από τοπικούς μικρο-

λιανοπωλητές. Ο Dell αναβάθμιζε τους υπολογιστές του στον κολεγιακό ξενώνα και τους 

πουλούσε σε πρόθυμους πελάτες. Γρήγορα, ο Dell εγκατέλειψε τις σπουδές και 

ασχολήθηκε ενεργά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Από το 1986, η Dell Computer 

στράφηκε από την αναβάθμιση απαρχαιωμένων υπολογιστών της IBM στην κατασκευή 

δικών της υπολογιστών. Οι υπολογιστές που κατασκεύαζε ήταν τεχνολογικά απλοί, όμως ο 

τρόπος πώλησης, απευθείας στον πελάτη, ήταν αυτός που προσέφερε το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη Dell Computer.

    Μέχρι τότε, οι ηγέτες του κλάδου των ηλεκτρονικών υπολογιστών ανταγωνίζονταν 

μεταξύ τους για το ποιος θα εισαγάγει τους πιο εξελιγμένους τεχνολογικά υπολογιστές, 

ελάχιστη σημασία έδιναν στην άχαρη δουλειά της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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Οι υπολογιστές και τα βασικά εξαρτήματα τους ήταν κατά κύριο λόγο όμοια και εξ’αιτίας 

του τρόπου πώλησης παρέμεναν κατά μέσο όρο δύο μήνες στα ράφια προτού αγοραστούν 

από κάποιον πελάτη. Με τον τρόπο αυτό οι κατασκευαστές ήταν διπλά εκτεθειμένοι στον 

κίνδυνο. Καταρχήν, διότι το κόστος των εξαρτημάτων τους έπεφτε καθημερινά, ιδιαίτερα 

των επεξεργαστών, η τιμή των οποίων μειωνόταν κατά 30%, κατά μέσο όρο. Όσο 

περισσότερο καιρό έμεναν στα ράφια των καταστημάτων αυτά τα προϊόντα τόσο 

περισσότερο έφθινε η αξία τους. Επιπλέον, υπήρχε ο κίνδυνος ότι μια απότομη αλλαγή 

στην τεχνολογία θα απαξίωνε οικονομικά, μέσα σε μία νύκτα, τα τελικά αυτά προϊόντα 

αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, αναγκάζοντας έτσι τους κατασκευαστές να αποζημιώνουν 

τους μεταπωλητές που είχαν υποχρεωθεί να αδειάσουν τα ράφια τους από τα ξεπερασμένα 

προϊόντα, προκαλώντας τους φυσικά σοβαρή οικονομική ζημία.

    Η Dell πουλώντας κατευθείαν στον πελάτη, μπορούσε να κατασκευάσει και να 

δημιουργήσει PC κατά παραγγελία. Αυτό της επέτρεπε να διατηρεί ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα κόστους έναντι των ανταγωνιστικών εταιριών. Οι φτηνοί υπολογιστές της 

Dell ήταν μία σίγουρη επιλογή για τους αγοραστές που γνώριζαν καλά τι ήθελαν και ήταν 

διαθέσιμοι να το αγοράσουν αμέσως. Παρ’όλα αυτά, για πολλά χρόνια η κυρίαρχη άποψη 

του κλάδου ήταν ότι η Dell ήταν ένας επιτυχημένος παίκτης σε ένα μικρό και ειδικό τμήμα 

της αγοράς. Επικρατούσε η πεποίθηση ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων- 

πελατών, αλλά και των καταναλωτών που αγόραζαν PC για το σπίτι θα προτιμούσαν 

πάντοτε να αγοράζουν τους υπολογιστές από τα κλασσικά κανάλια διανομής. Οι 

επιχειρήσεις και οι λιανοπωλητές επιβεβαίωναν τους πελάτες τους ότι θα είχαν άμεσα 

βοήθεια εάν παρουσιαζόταν πρόβλημα με τους υπολογιστές τους. Επιπρόσθετα, οι πελάτες 

θα είχαν την δυνατότητα να δουν και να αγγίζουν το προϊόν προτού το αγοράσουν. 

    Η Dell προσπάθησε να δραπετεύσει από το μικρό και εξειδικευμένο τμήμα αγορά στο 

οποίο είχε εδραιωθεί, έτσι στις αρχές του 1990 πλησίασε τα κλασσικά κανάλια διανομής. 

Η κίνηση αυτή της εταιρία όμως θεωρήθηκε λανθασμένη αφού οι πωλήσεις πήραν την 

κατιούσα αμέσως μετά τη προσφορά ενός νέου PC μέσω του άμεσου καναλιού διανομής 

της. Η Dell φυσικά ήταν υποχρεωμένη να αποζημιώσει τους λιανοπωλητές για τη ζημία 

που υπέστησαν. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγράψει για πρώτη φορά στην ιστορία της η 

Dell ζημία ύψους 36 εκατομμυρίων δολαρίων. Το αποτέλεσμα της εισόδου αυτής της Dell 

ήταν ένα ωφέλιμο μάθημα για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις προσπάθειες 

δραστηριοποίησης μέσω αλληλοσυγκρουόμενων καναλιών διανομής και επίσης μία 

επιβεβαίωση της αρχικής στρατηγικής της για άμεσες πωλήσεις (direct sales) χαμηλού 
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κόστους. Η Dell φυσικά αποσύρθηκε αμέσως από τις λιανικές πωλήσεις το 1994 και με 

σωστή οικονομική διαχείριση κατάφερε να εμφανίσει κέρδη το 1994 ύψους 194 

εκατομμυρίων δολαρίων. Από το σημείο αυτό και μετά η Dell προσπαθούσε να βρει 

τρόπους ώστε να ενεργοποιήσει εντονότερα τις άμεσες πωλήσεις, την αρχική δηλαδή 

στρατηγική της. 

    Η εμφάνιση του διαδικτύου προσέφερε στην Dell την ευκαιρία να αναπτύξει μία ακόμη 

πιο οικονομική πρακτική της μεθόδου. Η εταιρία, βέβαια, δεν ήταν ο πρώτος 

λιανοπωλητής ηλεκτρονικών υπολογιστών που τόλμησε να δραστηριοποιηθεί στον 

κυβερνοχώρο, αν και κανένας άλλος κατασκευαστής δεν ήταν καλύτερα προετοιμασμένος 

για μία τέτοια κίνηση. Μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη των πωλήσεων μέσω 

διαδικτύου, η Dell κατάφερε να έχει ημερήσιες πωλήσεις της τάξεως του ενός 

εκατομμυρίου δολαρίων. Ο ρυθμός δηλαδή αύξησής τους ήταν 20% το μήνα. Έτσι, αντί να 

καταλαμβάνουν ένα μικρό τμήμα της αγοράς, οι άμεσες πωλήσεις έφθασαν να 

προσεγγίζουν το 1/3 όλων των πωλήσεων PC στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε 36 ώρες 

από τη στιγμή που δίνονταν μία παραγγελία μέσω του διαδικτύου τα PC που είχαν 

παραγγελθεί από κάθε πελάτη έβγαιναν από τις γραμμές παραγωγής και φορτώνονταν στα 

φορτηγά τα οποία θα τα παρέδιδαν στους αγοραστές. Στην πραγματικότητα, περίπου το 

80% των PC της Dell κατασκευάζονταν, προσαρμόζοντας και μεταφέρονταν στους 

καταναλωτές μέσα σε οκτώ ώρες. Περισσότερο χρόνος καταναλώνονταν για να ελεγχθεί ο 

υπολογιστής και να φορτωθεί το λογισμικό παρά για την συναρμολόγηση του. Για τις 

περισσότερες πωλήσεις η Dell εισέπραττε το αντίτιμο του PC μέσα σε 24 ώρες από την 

παραγγελία, ενώ η Compaq ( ο ηγέτης της αγοράς εκείνη την περίοδο) έπρεπε να περιμένει 

35 ημέρες περίπου για να εισπράξει αυτό το αντίτιμο μέσω των κύριων μεταπωλητών της. 

Η Dell προσπαθούσε να επανεξετάζει και να αναπτύσσει συνεχώς τις λειτουργίες τις 

προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση χρόνου ο οποίος δεν προσθέτει αξία τόσο στις 

προμήθειες όσο στις διαδικασίες συναρμολόγησης. Ως αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός 

παρεμβάσεων ή ξεχωριστών πράξεων στη συναρμολόγηση ενός PC να μειωθεί στις 60, 

ενώ η μέση τιμή για τον κλάδο ήταν 130. Η απλοποίηση αυτή διευκολύνθηκε εν μέρει, 

από την εστίαση της Dell σε κοινά εξαρτήματα και στη διαμόρφωση μακροχρόνιων 

σχέσεων με τους προμηθευτές της συμπεριλαμβανομένου και των ανταγωνιστών της όπως 

η IBM και η Toshiba.

    H Dell όσον αφορά τον τομέα των εισερχόμενων υλικών, προσπάθησε να 

ελαχιστοποιήσει τα αποθέματά της και να αυξήσει την απόδοση των κεφαλαίων της. 
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Πολλά εξαρτήματα δεν παραγγέλνονταν από την Dell εάν πρώτα δεν λάμβανε παραγγελία 

από πελάτη της. Φυσικά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο η Dell μείωσε τους προμηθευτές 

της.

     Οι περισσότεροι προμηθευτές της Dell διατηρούσαν αποθέματα για οκτώ έως 

δεκαπέντε μέρες σε δικές τους αποθήκες, κοντά στις μονάδες συναρμολόγησης της Dell 

στο Τέξας, την Ιρλανδία και τη Μαλαισία. Η εταιρία είχε υιοθετήσει την στρατηγική να 

προμηθεύεται υλικά από προμηθευτές που βρίσκονταν κοντά στα εργοστάσια της και όχι 

από προμηθευτές που είχαν αποθήκες υλικών σε μακρινές τοποθεσίες ακόμη και αν το 

τοπικό βιομηχανικό κόστος ήταν υψηλότερο. Η σύνδεση μέσω πληροφοριακών 

συστημάτων με τους προμηθευτές της, επέτρεπε στην Dell να προγραμματίζει χρονικά τις 

γραμμές παραγωγής στα εργοστάσια της κάθε δύο ώρες.

    « Δεν διατηρούμε αποθέματα και δεν έχουμε αποθήκες σε κανένα από τα εργοστάσια μας.  

Μπορούμε ,εντούτοις, να έχουμε τα υλικά που χρειαζόμαστε στα εργοστάσια μας, σύμφωνα 

με τις πραγματικές παραγγελίες (orders) που δεχόμαστε…Κυριολεκτικά απλώς πατάμε ένα 

πλήκτρο και αμέσως συμβαίνουν δύο πράγματα. Κλειδώνουμε το πρόγραμμα μας σύμφωνα 

με τις πραγματικές παραγγελίες που έχουν φθάσει στο εργοστάσιο. Ταυτόχρονα, στέλνουμε 

ένα μήνυμα μέσω του διαδικτύου στους δικούς μας προμηθευτές logistics.»( Dick Hunter, 

αντιπρόεδρος βιομηχανικών λειτουργιών της Dell στην Αμερική).

Οι προμηθευτές έχουν στην διάθεση τους 90 λεπτά για να συγκεντρώσουν το υλικό από τις 

αποθήκες και να το παραδώσουν στην πόρτα του εργοστασίου της Dell. Τα ογκώδη 

λειτουργικά συστήματα, όπως οι οθόνες και τα ηχεία, έχουν διαφορετική μεταχείριση. Δεν 

μεταφέρονται από τις αποθήκες των προμηθευτών στα εργοστάσια της Dell αλλά 

αποστέλλονται κατευθείαν στους πελάτες από τους κεντρικούς σταθμούς των 

προμηθευτών (που βρίσκονται κοντά στην αγορά και όχι κοντά στο εργοστάσιο της Dell), 

με αποτέλεσμα η εταιρία να εξοικονομεί χάρις στη μείωση του κόστος μεταφοράς.

    Η Dell δύο προμηθευτές κατά κύριο λόγο για τα περισσότερα εξαρτήματα των 

υπολογιστών που συναρμολογεί, αλλά έχει έναν μόνο προμηθευτεί για ορισμένα είδη όπως 

τους επεξεργαστές, τους οποίους προμηθεύεται από την Intel. Σε περιπτώσεις ουσιωδών 

εξαρτημάτων ενός PC η Dell συνεργάζεται με προμηθευτές προκειμένου να βελτιώσει 

τους δικούς της χρόνους απόκρισης. Βέβαια, η ζήτηση για εξαρτήματα είναι πιο 

προβλέψιμη από τη ζήτηση για τελικά προϊόντα, αν και μερικές φορές οι ελλείψεις 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Χ. ΤΣΙΑΟΥΣΗ 66



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  MARKETING ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΛΥΣΙΔΑΣ:  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ορισμένων εξαρτημάτων μπορούν να απασχολούν όλο τον κλάδο. Ακόμη και σε τέτοιες 

περιπτώσεις, η μέθοδος των άμεσων πωλήσεων τοποθετεί την Dell σε πλεονεκτική θέση 

έναντι των κατασκευαστών που χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά κανάλια διανομής προς 

την αγορά. Επειδή η Dell επικοινωνεί άμεσα με τους πελάτες της έχει την δυνατότητα να 

αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και να τους οδηγεί σε επιλογές υπολογιστών για την 

συναρμολόγηση των οποίων χρησιμοποιούνται τα αμέσως διαθέσιμα εξαρτήματα.

5.1.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Η κατανόηση και γνώση του δικού της επιχειρησιακού μοντέλου , επέτρεψε την Dell να 

αναπτυχθεί με ρυθμό που ήταν υπερτριπλάσιος του μέσου όρου του κλάδου. Η Dell 

έφθασε σε σημείο να αμφισβητηθεί η ηγεσία της Compaq στις παγκόσμιες αγορές, καθώς 

είχε γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής PC στον κόσμο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι 

η Dell κατόρθωσε να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους της παρά την έντονη συμπίεση των 

τιμών. Παρ’όλα αυτά, τα δεδομένα μεταβλήθηκαν έντονα το 2001 όταν δημοσιοποιήθηκαν 

τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Η δημοσιοποίηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση για την απόλυση εργαζομένων για 

πρώτη φορά στην δεκαεξάχρονη πορεία της επιχείρησης. Απολύθηκαν 1.700 εργαζόμενοι, 

που αντιπροσώπευαν το 4% του εργατικού δυναμικού της εταιρίας.

    Στις Ηνωμένες Πολιτείες που εξακολουθούσε να είναι η χώρα στην οποία η Dell 

πραγματοποιούσε το ένα μεγάλο ποσοστό των πωλήσεων της, η ζήτηση για το βασικό 

προϊόν της μειωνόταν έντονα. Ο Michael Dell εξακολουθούσε να πιστεύει ότι η αγορά και 

η ζήτηση για το κλασσικό PC  θα ανακάμψει. Ωστόσο, ήταν φανερό ότι η ζήτηση για PC 

είχε μειωθεί δραματικά, σε όλο τον κλάδο όλοι ήταν έντονα προβληματισμένοι. Η Dell 

μπροστά σε αυτή την κατάσταση μείωσε τις τιμές στα PC προκειμένου να αυξήσει το 

μερίδιο της στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Dell εκ νέου προχώρησε σε νέες 

απολύσεις εργαζομένων, καθώς ο κλάδος κατέφευγε σε έναν ισχυρό πόλεμο τιμών.

    Από την άλλη μεριά, η μονάδα παραγωγής PC της IBM λειτουργούσε με ζημία, όμως η 

εστίαση της εταιρίας στις επιχειρήσεις-πελάτες του κλάδου της επέτρεψε να ανακτήσει τα 
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περιθώρια κέρδους της, με τα πακέτα υπηρεσιών που προσέφερε. Ορισμένοι, όμως 

μικρότεροι του κλάδου όπως η Micron Electronics, είχαν εγκαταλείψει ήδη τον τομέα των 

PC. Επιπλέον, οι επικείμενες συγχωνεύσεις έβλαψαν το κλίμα που επικρατούσε στην 

αγορά του κλάδου. Δόθηκε η ευκαιρία, λοιπόν, στην Dell να επωφεληθεί από την σύγχυση 

στην αγορά. Το αποτέλεσμα ήταν η Dell να κατακτήσει το 31% της αγοράς των ΗΠΑ, σε 

βάρος των ανταγωνιστών της. Ωστόσο, στο κλίμα της γενικής δυσφορίας μετά την 11η 

Σεπτεμβρίου, κυκλοφορούσαν κακόβουλοι  ψίθυροι ότι η Dell εφάρμοζε παράξενες 

λογιστικές πρακτικές και φήμες ότι επέβαλε στους προμηθευτές της να κρατούν 

αποθέματα στο τέλος του τριμήνου για να βελτιώνει τα λογιστικά αποτελέσματα της.

    Η συγχώνευση μεταξύ Hewlett Packard και Compaq είχε σχεδιαστεί προκειμένου να 

προστατευθούν οι εταιρίες από την εξασθένιση των περιθωρίων κερδών. Ωστόσο, η μετά 

τη συγχώνευση ενσωμάτωση δεν προχώρησε ομαλά. Οι προσπάθειες για την μείωση του 

κόστους εκτός των ΗΠΑ ερχόταν σε σύγκρουση με τη νομοθεσία ,την φορολογία και τις 

απαιτήσεις που υπήρχαν για προϊόντα από τις διάφορες αγορές εκτός των ΗΠΑ. 

     Το 2001 ήταν αδιαμφισβήτητα η Dell ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς PC, η οποία όμως 

συνέχιζε να συρρικνώνεται. Η εταιρία επεκτεινόταν στο εξωτερικό για μερικά χρόνια, 

όμως συνάντησε δυσκολίες στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην επέκταση της προς τη 

Γερμανία, όπου είχε συναντήσει δυσκολίες στη δημιουργία διοικητικής ομάδας 

καταρτισμένης και ικανής να αναπαράγει σωστά το πρότυπο της Dell. Από την άποψη του 

μεριδίου αγοράς η Dell κατάφερε να βελτιώσει τη θέση της όμως το υπόδειγμα των 

άμεσων πωλήσεων της Dell δεν είχε την αποδοχή που είχε στις ΗΠΑ και τη Μ.Βρετανία. 

Το 2001, πάνω από το 50% αγόραζαν μηχανικό εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή 

μέσω διαδικτύου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία ήταν μόνο το 27% και στην 

Ιταλία ακόμη χαμηλότερο μόλις 17%.

    « Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο, αλλά έχουμε μόνο το 13% της αγοράς έπειτα από μία 

επιθετική ανάπτυξη, χρόνο με το χρόνο …Ο Michael Dell έχει δηλώσει ότι θέλει το 40% 

της παγκόσμιας αγοράς, και για αυτό δεν πρόκειται να μετριάσουμε τις προσπάθειες μας…

Αποσκοπούμε στο 25%, τουλάχιστον, της παγκόσμιας αγοράς. Θα περάσουν αρκετά 

χρόνια για να φθάσουμε εκεί.» (Paul Bell, διευθυντής παραγωγής της Dell στην Ευρώπη)

    « Χωρίς αλλαγή του επιχειρησιακού υποδείγματος, ο στόχος της Dell είναι ανέφικτος. Ο 

ρυθμός ανάπτυξης εξαρτάται από το ρυθμό αλλαγής της επιχειρησιακής αγοραστικής 

κουλτούρας. Η Dell έχει καταφέρει να ελέγξει περίπου τις μισές άμεσες πωλήσεις στην 

Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι οι προοπτικές της για περαιτέρω ανάπτυξη 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Χ. ΤΣΙΑΟΥΣΗ 68



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  MARKETING ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΛΥΣΙΔΑΣ:  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

περιορίζονται από το συνολικό μέγεθος της άμεσης αγοράς…Το αγγλοσαξονικό 

υπόδειγμα της Dell ταιριάζει πιο άμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία. Αλλά 

η Dell γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κατακτήσει όλο τον κόσμο αν δεν λάβει υπόψη της τις 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης.» ( Brian Gammage, 

αναλυτής Gartner Dataquest)

   Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία αυξάνονταν, 

ωστόσο οι αναλυτές απορούσαν μήπως η Dell ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξη. Για να οδηγηθεί 

σε μία τέτοια επιτυχία έπρεπε να λάβει υπόψη της και την αγορά της Κίνας. Η Dell ίδρυσε 

αρχικά στην Κίνα μία μονάδα συναρμολόγησης που κατασκεύαζε τα « smart PC», σε 

συνεργασία με έναν εργολήπτη από την Ταϊβάν. Το 2002 άρχισε να κατασκευάζει δικό της 

εργοστάσιο στη Νότια Κίνα, αλλά και πάλι κινδύνευε να απομακρυνθεί από το 

δοκιμασμένο μοντέλο της. Η Κίνα δεν διέθετε ούτε την υποδομή των άμεσων πωλήσεων 

ούτε τη χρήση του διαδικτύου. Για αυτό το λόγο η Dell δεν ανέπτυξε ιδιαίτερα τις άμεσες 

πωλήσεις της στην Κίνα. Τα smart PC επιδεικνύονταν στους επίδοξους πελάτες από 

ομάδες πωλητών στους εμπορικούς δρόμους, στις πλουσιότερες κινέζικες πόλεις. Οι 

πελάτες μπορούσαν να το δουν το προϊόν και να το αγγίξουν προτού το αγοράσουν.
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5.2   NIKE: η εφαρμογή των logistics

Η περίπτωση βασίζεται σε περιπτώσεις που μελετήθηκαν στο περιοδικό Logistics & 

Management και εκθέτει τις απόψεις logisticians σχετικά με τη σχεδίαση μίας επιτυχημένης 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

5.2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρία NIKE  Inc., που έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόρθωσε να 

επαναπροσδιορίσει την έννοια των αθλητικών παπουτσιών και ρούχων και να την 

μετατρέψει σε τάση. Μεταμόρφωσε το φθηνότερο παπούτσι μαζικής αγοράς σε ένα προϊόν 

υψηλής απόδοσης, καθιστώντας τα αθλητικά παπούτσια, κυρίως, σε προϊόντα υψηλής 

μόδας. Τεχνολογικά, σαφώς, τα προϊόντα της NIKE υπερέχουν, όπως και η πολιτική 

marketing της εταιρίας, η οποία βασίζεται στο εμπορικό σήμα, που χρησιμοποίησε 

μεγάλες αστέρες του αθλητισμού να επιδοκιμάζουν και να φορούν αυτά τα προϊόντα 

δημιουργώντας έτσι έμμεσα μία νέα στάση που εξέφραζε τους νέους και καθιερώνοντας το 

εμπορικό σήμα της NIKE ως σύμβολο της κουλτούρας των νέων. Βέβαια, όπως σε κάθε 

επιχείρηση έτσι και στη NIKE τα Logistics και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι ένα από τα κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα.

    Τα διοικητικά γραφεία της NIKE βρίσκονται στο Όρεγκον από όπου η NIKE διευθύνει 

μία παγκόσμια επιχείρηση. Τα προϊόντα της συνδυάζουν τις προηγμένες ικανότητες 
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έρευνας και ανάπτυξης ( R & D) με μία βίαια επιθετική βιομηχανική στρατηγική χαμηλού 

κόστους. Η εταιρία αναθέτει σε τρίτους ουσιαστικά το 100% της παραγωγής παπουτσιών 

της. Εντός της επιχείρησης διατηρεί την κατασκευή μέρους συστατικών στοιχείων, όπως 

το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Nike Air System. Τα παπούτσια ποδοσφαίρου 

της Nike, για παράδειγμα, έχουν σχεδιαστεί στο Όρεγκον και αναπτύχθηκαν από κοινού 

με ασιάτες και κορεάτες  τεχνικούς στο Όρεγκον, την Ταϊβάν και την Κορέα. Τα 

παπούτσια αυτά αποτελούνται από 72 συστατικά μέρη τα οποία η NIKE προμηθεύεται 

από εταιρίες στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν, την Ινδονησία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Βέβαια, η πολυπλοκότητα του προϊόντος σημαίνει ότι το κάθε παπούτσι περνάει 

τουλάχιστον από 120 ζευγάρι χέρια κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν να είναι πολύ μεγάλοι οι χρόνοι απόκρισης.

5.2.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

       Η κατάλληλη υποδομή logistics, η οποία είναι ικανή να συγκεντρώσει την κατάλληλη 

στιγμή τα συστατικά μέρη είναι ένα βασικό στοιχείο της επιχείρησης NIKE. Το σημαντικό 

είναι ότι τόσο τα συστήματα πληροφόρησης όσο και τα logistics είναι αρκετά ευέλικτα 

ώστε να μπορεί η εταιρία να  προχωράει σταθερά σε καινοτομίες προϊόντων, υλικών και 

διαδικασίας πράγμα που τις επιτρέπει να παρουσιάζει στην αγορά ετησίως πάνω από 300 

μοντέλα παπουτσιών. Ωστόσο, ο υψηλός αυτός δείκτης καινοτομίας μπορεί να επιφέρει 

υψηλά επίπεδα αποθεμάτων στην περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι σωστές 

προβλέψεις πωλήσεων.

    Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, η πρωταρχική διανομή ανατίθεται σε 

ειδικούς εκτός επιχείρησης. Αυτοί ορίζουν την προτεραιότητα στις αποστολές προϊόντων 

και διαχειρίζονται τις παραγγελίες όσο πιο οικονομικά γίνεται. Είναι σημαντικό, ότι αυτές 

οι οργανωσιακές ικανότητες βοηθούν την NIKE να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες σε 

περίπτωση που οι νέοι απομακρυνθούν από τα αθλητικά παπούτσια πράγμα που θα 

αναγκάσει την εταιρία να στηριχθεί περισσότερο σε πωλήσεις άλλων προϊόντων από το 

ευρύ χαρτοφυλάκιο αθλητικού εξοπλισμού, ρούχων, γυαλιών. Η διαχείριση των logistics 

μετατρέπεται σε καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας μίας επιχείρησης όταν οι εφοδιαστικές 

αλυσίδες είναι παγκόσμιες και τα προϊόντα είναι προσανατολισμένα στη μόδα.  
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5.3   XEROX : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η περίπτωση βασίζεται σε περιπτώσεις που μελετήθηκαν στο Harvard Business School και 

εκθέτει τις απόψεις του Martin Christopher, όπως εκφράστηκαν στο βιβλίο του ‘Logistics  

and Supply Chain Management’.

5.3.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας εγγράφων της Xerox ασχολούνται κυρίως με την ανάπτυξη, 

κατασκευή, πωλήσεις και σερβις  μίας ευρείας κλίμακας επεξεργασίας αρχείων ανάμεσα 

στα οποία συγκαταλέγονται οι πολύγραφοι, ηλεκτρονικοί εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα, σταθμοί εργασίας, φαξ, μηχανολογικά προϊόντα και υλικά που σχετίζονται 

με αυτά τα προϊόντα. Με άμεσο δυναμικό πωλήσεων 15.000 και δίκτυο ντίλερ, 

αντιπροσώπων και μεσαζόντων, αυτά τα προϊόντα πωλούνται σε 130 και πλέον χώρες. 

Εκτός τούτου ένα τεχνικό δυναμικό 30.000 τεχνικών σε ολόκληρο τον κόσμο ασχολείται 

με τις πωλήσεις, που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες πωλήσεων. Το 1990 το κέρδος της 

εταιρίας, από επεξεργασία αρχείων, άγγιξε τα 599 εκατ.δολάρια από εισόδημα της τάξης 

των 13,6 δις.δολαρίων.

     Στην Ευρώπη υπάρχουν 22 μεγάλα εργοστάσια κατασκευών, στη Βόρεια και Νότια 

Αμερική και στην Άπω Ανατολή. Από τα εργοστάσια αυτά τα προϊόντα στέλνονται σε 

διάφορους οργανισμούς μάρκετινγκ, είναι γεωγραφικά οργανωμένοι και καλύπτουν όλη 
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την γκάμα προϊόντων. Εξάλλου μέσα σε αυτές τις οργανώσεις, υπάρχουν στις πωλήσεις, 

ομάδες τεχνικής υποστήριξης και διανομής. 

    Στους στόχους της Xerox συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: ικανοποίηση των 

καταναλωτών, απόδοση με βάση τα στοιχεία του ενεργητικού, μερίδιο αγοράς και 

ικανοποίηση πελατών.

    Μπορούμε να περιγράψουμε την προμηθευτική αλυσίδα της Xerox ως εταιρία που οι 

αγορές καινούργιων υλικών εξισορροπούνται με την ανακύκλωση των εξαρτημάτων και 

των μηχανών που επιστρέφονται, πράγμα που καλύπτει σημαντικό ποσοστό από τις 

απαιτήσεις κεφαλαίου για τα ανταλλακτικά και τις μηχανές.

    Το 1989, σε μία προσπάθεια απογραφής, η εταιρία εξέτασε τα αποθέματα της σε σχέση 

με άλλες διαφοροποιημένες ηλεκτρονικές εταιρίες που βασίζονται στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Αποδείχτηκε ότι οι μεγάλες εταιρίες χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο κενό και 

έγινε καταφανής η ανάγκη για μείωση των αναγκών μετρητών για αποθέματα. Οι 

δυνητικές αποταμιεύσεις θα έδιναν στην εταιρία μετρητά που είναι απαραίτητα για την 

ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων. Επίσης benchmarking προσπάθειες αποκάλυψαν ότι η 

απόδοση της υπάρχουσας διανομής, στα logistics, των υλικώνκαι των οργανισμών 

κατασκευής δεν ήταν τα βασικά της προβλήματα. Οι αντικειμενικοί στόχοι της μονάδας 

λειτουργίας περιόριζαν τη συνολική απόδοση των αποθεμάτων της εταιρίας.

    Το 1989 ιδρύθηκε το Central Logistics of Asset Management group, με φιλοδοξία να 

βελτιώσει την απόδοση διαχείρισης κεφαλαίων μέσα από την προμηθευτική αλυσίδα, 

συνδράμοντας στις εταιρίες με επιχορηγήσεις για την διαχείριση αποθεμάτων και των 

logistics μέσα από την ανάπτυξη και την προσθήκη ολοκληρωμένων στρατηγικών και 

διαδικασιών. Καθώς η ομάδα μοιράζεται την ευθύνη για την βελτίωση των υπηρεσιών που 

προσφέρεται στους πελάτες, για τα logistic κόστη, για την οργάνωση ευθείας γραμμής, η 

αποστολή κατέληξε σε κάτι περισσότερο από μείωση των αποθεμάτων και ενσωματώθηκε 

στους συνολικούς αντικειμενικούς στόχους της εταιρίας.

¨Πρώτα έπρεπε να δημιουργηθεί το όραμα. Η ολοκλήρωση της προμηθευτικής αλυσίδας 

δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  για την εταιρία. Στόχος θα ήταν η παροχή 

άριστου σέρβις, χρησιμοποίηση κεφαλαίων και κόστους logistics. To όραμα θα 

παρουσιαζόταν με κάθε λεπτομέρεια, μέσα από την ανάπτυξη ενός στρατηγικού χάρτη, 

στον οποίο θα ορίζονταν συγκεκριμένοι στόχοι, για τα υψίστης σημασίας θέματα που 

αφορούν στην ικανοποίηση των πελατών, τη χρήση κεφαλαίων και το κόστος logistics της 
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προμηθευτικής αλυσίδας. Οι ιδέες ολοκλήρωσης θα πρέπει να ελεγχθούν πρώτα ως 

¨μελέτη περιπτώσεων¨ και πριν εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα, θα υποστούν τις 

αναγκαίες επιδιορθώσεις.

Για να ελέγξουμε τη συνολική πρόοδο, θα πρέπει να ενσωματώσουμε την επιμέτρηση 

απόδοσης της προμηθευτικής αλυσίδας. Τέλος, την γνώση που θα αποκομίσουμε θα την 

εφαρμόσουμε κατά τη διαδικασία αναδιοργάνωσης, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε 

αναθεώρηση του συστήματος της βάσης πληροφοριών. (Christopher, 1992) 

H ανάπτυξη ενός στρατηγικού χάρτη απόδοσης θα περιελάμβανε τη σημερινή και τη 

μελλοντική κατάσταση και θα καταδείκνυε τους ετήσιους στόχους με ανάληψη 

απαιτήσεων που αφορούν σε αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν, καθώς αναπτύσσεται η 

προμηθευτική αλυσίδα. Οι στόχοι αφορούσαν τα 4 επόμενα χρόνια και βασίζονταν σε 

πρότυπα σύγκρισης τόσο για την επίδοση όσο και την πρόοδο.

Επιπλέον, εισήχθησαν καινούργια μέτρα. Για παράδειγμα, μέχρι τώρα κάθε οργανισμός 

μετρούσε  τα αποθεματικά του με βάση την εκροή των υλικών σε σχέση με το πόσο 

αποθεματικό διέθετε. Τώρα εισήχθηκε η συνολική μέτρηση των αποθεμάτων της 

προμηθευτικής αλυσίδας ως ποσοστό εισοδήματος για όλους τους οργανισμούς, τόσο στον 

τομέα της κατασκευής όσο και στον τομέα του μάρκετινγκ.

Επιπλέον, καθώς το κόστος logistics ανέκαθεν εκλαμβάνεται ως κόστος διανομής των 

προϊόντων, θεωρήθηκε ότι κυμαίνεται από 4 με 5 τοις εκατό. Σήμερα λαμβάνοντας υπόψη 

μας την συνολική όψη της προμηθευτικής αλυσίδας, το κόστος λειτουργίας της 

προμηθευτικής αλυσίδας έφθασε το 11 τοις εκατό περίπου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

ενσωμάτωση των κοστών, όπως το κόστος μεταφοράς και το κόστος του χρήματος για τις 

απογραφές.

Τέλος, στην ομάδα των US logistics έδωσαν μεγάλη σημασία στις ανάγκες των πελατών, 

που αφορούσαν κυρίως την παράδοση των εμπορευμάτων τη συγκεκριμένη ημερομηνία, 

σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν, όταν η παράδοση των εμπορευμάτων 

βασιζόταν σε εσωτερικούς παράγοντες ΄όπως είναι ο χρόνος που χρειαζόταν για την 

ανάκτηση, πακετάρισμα και αποστολή της παραγγελίας στην αποθήκη.
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Οι στόχοι χαρακτηρίστηκαν ως επιθετικοί: Η Xerox έθεσε στόχο να ικανοποιήσει τους 

πελάτες της στον απόλυτο βαθμό, σε ποσοστό 100%, μέσα από τα logistics, ενώ 

ταυτοχρόνως μειώνοντας  στο ήμισυ τις ανάγκες για απογραφές, πέτυχε μείωση που 

ισοδυναμούσε με ένα εκατομμύριο δολάρια.

5.3.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Όπως ισχυρίζεται και ο Christopher: “η ολοκληρωμένη στρατηγική οδήγησε σε ένα 

επιθυμητό εξοπλισμένο δίκτυο για την επιχείρηση. Η παραγωγή θα έπρεπε να 

ανασυγκροτηθεί για να  καλύψει τις ανάγκες κάθε τύπου αγοράς. Τα προϊόντα τύπου 

εμπορευμάτων, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα προσωπικής χρήσης ή για κάλυψη αναγκών 

μικρών γραφείων, έπρεπε να σχεδιαστούν με τρόπο που θα εξασφάλισαν εύκολη 

εγκατάσταση, ώστε να είναι στη διάθεση του πελάτη όταν τα χρειαστεί. Σε υψηλής 

κίνησης αποθέματα του φάσματος προϊόντων τέθηκε στόχος να σχεδιαστούν για 

αποκλειστική ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Για να το επιτύχει αυτό η εταιρία 

έπρεπε να ανταλλάξει πληροφορίες με τον κατασκευαστή του προϊόντος και να 

προμηθεύσει τα κομμάτια για κατασκευή.¨

    Η Xerox σήμερα ετοιμάζεται να κάνει το βήμα προς την ολοκλήρωση της αλυσίδας 

πελατών. Τα μέτρα απόδοσης των ανώτερων διευθυντών των μονάδων μάρκετινγκ και οι 

μονάδες κατασκευής έχουν αλλάξει για να συμπεριλάβουν το σύνολο του ενεργητικού 

στην προμηθευτική αλυσίδα. Αυτό κινείται από τα λειτουργικά προς τα δια-λειτουργικά 

μέτρα. Οι μάνατζερς μάρκετινγκ, κατασκευής και ανάπτυξης μετρούν σήμερα τη συνολική 

απογραφή της αποθεματικής αλυσίδας ως μέρος του εισοδήματος και ως συνολική 

ικανοποίηση των πελατών. Καθώς αυτά τα μέτρα αποτελούν  μέρος του τρόπου 

διεξαγωγής των επιχειρήσεων μέσα στην εταιρία, το επόμενο βήμα θα είναι να 

μετρήσουμε, με τον ίδιο τρόπο, το κόστος logistics, καθώς τα κόστη προστίθενται κατά 

μήκος της προμηθευτικής αλυσίδας κατά τη διαδικασία παράδοσης μίας τεκμηριωμένης 

λύσης στον πελάτη, όχι ως τα κόστη που επηρεάζουν μόνο στο κέντρο κόστους.
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5.4   ZARA

Η περίπτωση βασίζεται σε περιπτώσεις που μελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν από τους 

Ghemawat P.και Nueno J. στο ZARA; Fast fashion, Harvard Business School Publishing,  

Boston, MA, 2002, σ.15

5.4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

     Η ZARA είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και πιο δυναμικές επιχειρήσεις ειδών 

ένδυσης και υπόδησης σε όλο τον κόσμο. Είναι η ναυαρχίδα της Inditex, ενός ομίλου 

λιανικής και μεταποίησης, που έχει τη βάση της στη Γαλικία, στη βορειοδυτική Ισπανία. 

Το πρώτο κατάστημα ιδρύθηκε το 1975 από τον Amanico Ortega, ιδιοκτήτη μίας μικρής 

βιοτεχνίας ρούχων. Ο Ortega επιθυμούσε να ανακαλύψει έναν τρόπο ώστε να αποφεύγει 

να κατασκευάζει ρούχα που δεν θα μπορούσε κατόπιν να πουλήσει. Στις δεκαετίες που 

ακολούθησαν, πάνω από 600 καταστήματα ZARA άνοιξαν στην Ισπανία και σε άλλες 43 

χώρες.

    Η ZARA κατασκευάζει και πουλάει ρούχα υψηλής μόδας για άνδρες γυναίκες και 

παιδιά. Οι βασικοί πελάτες της είναι γυναίκες ηλικίας από 18 έως 35 ετών, οι οποίες 

ακολουθούν πιστά τη μόδα. Η ZARA τους προσφέρει ρούχα σύμφωνα με τις τελευταίες 

τάσεις της μόδας, σε προσιτές τιμές που δεν διαφέρουν από εκείνες της αγοράς μαζικής 

κατανάλωσης. Η ποιότητα των ρούχων είναι αρκετά καλή για να φοριούνται όσο 

παραμένουν στην μόδα, αλλά όχι και για πολύ περισσότερο. Έχει πολλούς πιστούς 

πελάτες, οι οποίοι επισκέπτονται τα καταστήματα ZARA πολύ συχνά, 17 φορές κατά μέσο 
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όρο, στη διάρκεια ενός έτους. Για να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των πελατών, το 

απόθεμα αλλάζει και ανανεώνεται πολύ τακτικά. Νέες παραλαβές προϊόντων 

πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο. Ελάχιστα προϊόντα κρατούνται σε απόθεμα πάνω 

από ένα μήνα. Τα καταστήματα ZARA βρίσκονται σε ιδιαίτερα εμπορικές περιοχές και 

δρόμους, ενώ το εσωτερικό τους είναι κομψό, μοντέρνο και ανακαινίζεται τακτικά για να 

διατηρεί τη μοντέρνα του εικόνα.

    Η ZARA είναι ευαίσθητη απέναντι στη μόδα, αλλά δεν είναι πρωτοπόρος στη μόδα. Η 

εταιρία δεν δημιουργεί από μόνη της τις τάσεις, στοχεύει αντιθέτως να την παρακολουθεί 

και να την ακολουθεί άμεσα. Απασχολεί πολλούς σχεδιαστές που ακολουθούν τις 

τελευταίες τάσεις της μόδας, εμπνέονται από επισκέψεις σε επιδείξεις μόδας, σε 

ανταγωνιστικά καταστήματα, σε μπαράκια, σε νεανικά καφέ και σε κάθε τόπο 

συγκέντρωσης και εκδηλώσεων που θεωρούν ότι είναι συναφείς με τον τρόπο που 

ντύνονται οι πελάτες που ενδιαφέρουν την εταιρία.

    Η ZARA ανταγωνίζεται γνωστές επιχειρήσεις στη βιομηχανία ένδυσης, όπως η GAP η 

οποία έχει την έδρα της στην Αμερική, οι εξαιρετικά πετυχημένες ευρωπαϊκές Mango, 

Mexx και η Βenetton.

    Όλες αυτές οι εταιρίες είναι πρωτοπόροι των Logistics γρήγορης ανταπόκρισης. 

Παρ’όλα αυτά η ταχεία και επιτυχημένη ανάπτυξη της ZARA αποτελεί απόδειξη της 

ικανότητας της να εφαρμόζει μία στρατηγική, η οποία προσανατολίζεται στην 

ελαχιστοποίηση του αποθέματος και στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς, 

σε βαθμό μάλιστα πιο γρήγορο από ότι οι ανταγωνιστές της.

    Ειδικές ομάδες που απαρτίζονται από ειδικούς της μόδας, του εμπορίου και της λιανικής 

φροντίζουν για τον εφοδιασμό των καταστημάτων. Αυτές οι μικτές ομάδες λειτουργούν 

στο τμήμα σχεδίου στα διοικητικά της επιχείρησης στη Λα Κορούνια. Οι ειδικοί όσον 

αφορά τη μόδα στο τμήμα Σχεδίου είναι υπεύθυνοι για τα αρχικά σχέδια, την επιλογή 

υφασμάτων, σχεδίων και χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα ρούχα. Κατόπιν, 

συμμετέχουν οι ειδικοί του εμπορικού τμήματος που κρίνουν πια από τα προϊόντα θα 

έχουν ανταπόκριση και πιθανότητες εμπορικής επιτυχίας. Όταν ένα σχέδιο γίνεται δεκτό 

( περίπου τα 2/3 των σχεδίων απορρίπτονται από το εμπορικό τμήμα), οι ειδικοί του 

εμπορικό τομέα αρχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές τους, συμφωνούν την 

τιμή αγοράς υπολογίζουν τα περιθώρια κέρδους κλπ. Οι τιμές στα καταστήματα, 

περιλαμβάνουν την τιμή για την Ισπανία συν το κόστος μεταφοράς των προϊόντων. Για 
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παράδειγμα, ένας καταναλωτής στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αγοράσει 50% ακριβότερο το 

ίδιο είδος από ότι ένας καταναλωτής στην Ισπανία.

    Τα μεγέθη παραγωγής δηλαδή ο αριθμός των ενδυμάτων που απαιτούνται και οι 

ημερομηνίες λανσαρίσματος( που διαφέρουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις 

κλιματολογικές συνθήκες) καθορίζονται επίσης στο σημείο αυτό.

    Περίπου το 20% των εμπορευμάτων (πρόκειται κυρίως για τα κλασσικά κομμάτια που 

έχουν λιγότερο παροδικό χαρακτήρα) εισάγονται ως τελικά προϊόντα από βιομηχανίες 

χαμηλού κόστους όπως η Ασία. Τα υπόλοιπα παράγονται με διαδικασίες γρήγορης και 

άμεσης ανταπόκρισης κυρίως στα εργοστάσια τους στην Ισπανία. Πρόκειται για 

εξαιρετικά αυτοματοποιημένα εργοστάσια της εταιρίας και ένα δίκτυο μικρότερων 

συνεργατών  που είναι εγκατεστημένοι γύρω από τη Λα Κορούνια.

    Οι πρώτες ύλες εξασφαλίζονται μέσω  των γραφείων προμηθειών της εταιρίας που 

βρίσκονται στην Ευρώπη  και την Ασία, με υλικά που προέρχονται από το Μαυρίκιο, την 

Κίνα, την Κορέα, την Ιταλία, την Γερμανία κ.ά. Η πολιτική αυτή αξιοποίησης των πηγών 

προμηθειών από όλο τον κόσμο προσφέρει στη ZARA μεγάλες δυνατότητες επιλογής 

υφασμάτων μόδας, ενώ μειώνει τον κίνδυνο εξάρτησης από έναν προμηθευτή. Τα μισά 

από τα υλικά τα προμηθεύεται μη-επεξεργασμένα για να τα βάψει και να τα διαμορφώσει 

στις εγκαταστάσεις της στην Ισπανία. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας τέτοιας διαδικασίας 

είναι μόλις μία εβδομάδα. Αυτό αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το υψηλό κόστος 

παραγωγής στην Ευρώπη μπορεί να αντισταθμιστεί από τα οφέλη της εγγύτητας του τόπου 

παραγωγής και του ελέγχου.

    Τα συστήματα που χρησιμοποιεί η ZARA είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιεί η 

Benetton στην Ιταλία. Η ZARA όμως ανέπτυξε τα συστήματα της τελειοποιώντας τα με 

ιδέες από την Toyota. Μόνο οι λειτουργίες εκείνες που βελτιώνουν που βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα κόστους , μέσω των οικονομιών κλίμακας, πραγματοποιούνται εντός της 

επιχείρησης. Όλες οι άλλες εργασίες πραγματοποιούνται από δίκτυα εκατοντάδων μικρών 

υπεργολάβων. Οι υπεργολάβοι αυτοί εργάζονται αποκλειστικά με την μητρική εταιρία 

Inditex S.A. Ως αντάλλαγμα τους παρέχεται η τεχνολογική, οικονομική υποστήριξη καθώς 

και η υποστήριξη logistics που απαιτείται για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι 

απαραίτητοι χρονικοί και ποιοτικοί στόχοι.

    Τα τελικά προϊόντα, εν τέλει, προωθούνται στα δύο κέντρα διανομής στη Λα Κορούνια 

και στη Σαραγόσα. Εκεί τοποθετούνται οι απαραίτητες ετικέτες και οι ετικέτες τιμής και 

συσκευάζονται. Από εκεί μεταφέρονται από τρίτους υπεργολάβους, είτε οδικά είτε 
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αεροπορικά, στους προτελευταίους προορισμούς. Οι οδικές μεταφορές χρησιμοποιούνται 

για μεταφορές που πραγματοποιούνται σε 24 ώρες ενώ οι αεροπορικές μεταφορές 

χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερες αποστάσεις. Όλες οι παραδόσεις πραγματοποιούνται 

εντός 48 ωρών.   

  

5.4.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

      Ολόκληρος ο κύκλος του σχεδιασμού, της παραγωγής και της παράδοσης χρειάζεται 

μόνο τέσσερις με πέντε εβδομάδες. Τροποποιήσεις του αποθέματος εάν των υφιστάμενων 

προϊόντων ολοκληρώνονται μέσα σε δύο εβδομάδες. Το σύστημα αυτό είναι αρκετά 

ευέλικτο ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει αιφνίδιες αλλαγές ζήτησης. Η δε διανομή των 

εμπορευμάτων στα καταστήματα αποφασίζεται από τα κεντρικά και όχι από το κάθε 

κατάστημα. Η παραγωγή σκοπίμως διατηρείται κάτω από το επίπεδο των αναμενόμενων 

πωλήσεων και αυτό για να διακινείται το απόθεμα. Η επιλογή της εταιρίας αυτή είναι 

συνειδητή, διότι πιστεύουν ότι η πολιτική αυτή είναι καλύτερη από το να διατηρείται 

απόθεμα που κινείται αργά ή απαξιώνεται με το χρόνο.
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5.5   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο 21ος αιώνας συνοδεύεται από υψηλότερα από ποτέ επίπεδα ταραχώδους επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Ο αυξανόμενος ρυθμός μεταβολής στην τεχνολογία και στην αγορά έχει 

οδηγήσει πολλές εταιρίες σε μία νέα εστίαση στη στρατηγική των logistics και της 

διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν και 

εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που μπορούν να κερδηθούν από την αποτελεσματική 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας από τον προμηθευτή έως τον τελικό πελάτη.

    Την σημερινή εποχή, οι κανόνες του ανταγωνισμού είναι πολύ διαφορετικοί από 

εκείνων του παρελθόντος. Ένα νέο μοντέλο ανταγωνισμού αναδύεται όπου η διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα προσδώσει πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις, μέσω της 

ενίσχυσης της αξίας για τον πελάτη. 

    Η ικανοποίηση του πελάτη ,λοιπόν, έχει μετατραπεί σε κυρίαρχο στόχο των 

επιχειρήσεων. Η απόλυτη κατανόηση των αναγκών του πελάτη αποτελεί την απαρχή της 

διαμόρφωσης logistics στρατηγικής. 

    Ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι οι εταιρίες που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν τις 

δουλειές τους όπως τις έκαναν πάντα, θα δουν τις προοπτικές τους για επιτυχία στην 

αυριανή αγορά να γίνονται ολοένα και πιο προβληματικές.

    Σε όλη τη διπλωματική εργασία υπάρχει ένα κυρίαρχο μήνυμα: Η εξυπηρέτηση του 

πελάτη είναι η απόλυτη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για αυτό οι επιχειρήσεις 

πρέπει να δουν τα logistics σαν ένα μέρος της συνολικής τους στρατηγικής και να 

καταλάβουν τη σημασία της αποτελεσματικής διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας.
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    Εν κατακλείδι, σε όλη τη διπλωματική εργασία έχει τονιστεί ότι η εστίαση της logistics 

στρατηγικής θα πρέπει να είναι σε όλη την προμηθευτική αλυσίδα και εκτεινόμενη προς 

τα πίσω στους προμηθευτές και προς τα εμπρός στους πελάτες. 

    «Δεν είναι το ισχυρότερο των ειδών που επιβιώνει, ούτε το ευφυέστερο, αλλά εκείνο 

που ανταποκρίνεται καλύτερα στην αλλαγή.»
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