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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο πλουραλισμός των οντοτήτων που ενυπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική
αλυσίδα συντελούν στη διαρκή αύξηση της πολυπλοκότητας του κλάδου. Απώτερος στόχος
των επιμέρους παρόχων υπηρεσιών logistics (ΠΥL) αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω οντότητες εστιάζουν στη διαρκή διεύρυνση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, καθιστώντας δυσδιάκριτη τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των
διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών logistics. Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται ο καταλυτικός
ρόλος του παρόχου 4PL υπηρεσιών για την ενοποίηση, διαχείριση και συντονισμό των
επιμέρους παρόχων. Ο πάροχος 4PL υπηρεσιών καλείται να διαμορφώσει το κατάλληλο
δίκτυο συνεργατών ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προσδοκίες των πελατών του.
Αυτό προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση μίας δομημένης και συστηματικής διαδικασίας επιλογής
συνεργατών. Οι διαχρονικές ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν στον καθορισμό των
κριτηρίων επιλογής συνεργατών, χωρίς να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ εκείνων που
χρησιμοποιούνται στη φάση της προ-επιλογής και τελικής επιλογής συνεργατών. Η
πλειοψηφία των ερευνητών προτείνει υποκειμενικά κριτήρια για την επιλογή των
συνεργατών, ενώ δεν έχει προταθεί κάποια μέθοδος αναφορικά με την ομαδοποίηση των
κριτηρίων προ-επιλογής.
Κατά συνέπεια, η πρωτοτυπία και ταυτόχρονα ο βασικός σκοπός της διατριβής είναι (α) να
προτείνει μία διαδικασία προ-επιλογής συνεργατών, η οποία να διακρίνεται για την
αντικειμενικότητα των κριτηρίων που θα χρησιμοποιεί και (β) να ελέγξει την καταλληλότητά
της, τη δυνατότητά της να αποτελέσει για τους 4PL ένα εργαλείο για την προ-επιλογή και
διαχείριση των δυνητικών συνεργατών τους.
Ειδικότερα, η παρούσα διατριβή προτείνει την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) από τους 4PL παρόχους ως μεθόδου προ-επιλογής δυνητικών
συνεργατών, με την αξιοποίηση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ευρωπαϊκού Μοντέλου
Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM). Στη συνέχεια, η καταλληλότητα της προτεινόμενης
διαδικασίας ελέγχεται με την αξιοποίηση του βαθμού ενσωμάτωσης (από τους ΠΥL) των
κριτηρίων του EFQM, ώστε να καταλήξει η διαδικασία προ-επιλογής στη διαλογή/
τμηματοποίηση των ΠΥL, με τρόπο ώστε να παρέχει σημαντικά στοιχεία αναφορικά με την
κουλτούρα και τη στάση τους απέναντι στην ποιότητα.
Η συμβολή της παρούσας διατριβής μπορεί αναφέρεται (α) στη διερεύνηση του επίκαιρου,
για τη χώρα μας, φαινομένου της δραστηριοποίησης 4PL εταιριών, οι οποίες εισάγονται
σταδιακά στον κλάδο των logistics, επιδιώκοντας να διαδραματίσουν το ρόλο του ενοποιητή
της εφοδιαστικής αλυσίδας, (β) στην αποτύπωση των δομικών στοιχείων της συνεργασίας
στην εφοδιαστική αλυσίδα, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία επιλογής συνεργατών, αλλά και
(γ) στη χαρτογράφηση της ελληνικής αγοράς των ΠΥL αναφορικά με τις διαφορετικές

οντότητες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και το βαθμό ενδο-επιχειρησιακής
ενσωμάτωσης της ΔΟΠ.
Λέξεις κλειδιά: 4PL, 3PL, Διαμεταφορείς, Πάροχοι Υπηρεσιών Logistics,
Προ-επιλογή συνεργατών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, EFQM
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
E.1 Εισαγωγικά Στοιχεία
Ο κλάδος των logistics συνιστά ένα πεδίο με σαφώς οριοθετημένες λειτουργίες, μέσα στα
πλαίσια του οποίου δραστηριοποιούνται και εξελίσσονται δυναμικά επιμέρους οντότητες, οι
Πάροχοι Υπηρεσιών Logistics (ΠΥL). Στη σημερινή εποχή, οι τεχνολογικές εφαρμογές και τα
πληροφοριακά συστήματα αποτελούν την κινητήρια δύναμη του κλάδου, διευκολύνοντας
την απρόσκοπτη ροή των εμπορευμάτων, πληροφοριών και χρήματος. Η αναγκαιότητα των
πληροφοριακών συστημάτων είναι προφανής για την ανάπτυξη και λειτουργία τόσο των
επιμέρους οντοτήτων του κλάδου (διαμεταφορείς, 3PL εταιρίες κλπ), όσο και για την
ενοποίησή τους υπό το πρίσμα ενός συντονιστή (4PL πάροχος).
Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει σημαντικές προσπάθειες κατηγοριοποίησης των ΠΥL, με
βασικό κριτήριο διαχωρισμού την κατοχή ή μη των μέσων για την παροχή των υπηρεσιών
(Mueller 1993α, Mueller 1993β, Africk & Calkins 1994), οπότε από τη μία πλευρά
προκύπτουν οι κατηγορίες των μεταφορέων, οι οποίοι διαθέτουν το στόλο για τη διεξαγωγή
της μεταφορικής διαδικασίας, μαζί με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών logistics (3PL), οι
οποίοι διαθέτουν τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, ενώ από την άλλη πλευρά εντοπίζονται
οι διαμεταφορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη μεταπώληση χώρου και ναύλου που
αποκτήθηκε από τους μεταφορείς, καθώς και οι τέταρτοι πάροχοι υπηρεσιών logistics (4PL),
οι οποίοι εμφανίζονται ως διαχειριστές/ ενοποιητές της εφοδιαστικής αλυσίδας, και
εφαρμόζουν επιχειρηματικές πρακτικές, με τρόπο ώστε να προσθέτουν αξία στον πελάτη
(Win 2008).
Κατά συνέπεια, η πολυπλοκότητα που ενυπάρχει στον κλάδο είναι εμφανής, ενώ
απαιτούνται σαφείς και λιτές δομές για την επιτυχή διαχείριση των διαδικασιών logistics.
Λόγω της διαρκούς εξέλιξης του κλάδου έχει ανακύψει η ανάγκη για την ύπαρξη του 4PL
παρόχου, ώστε να διαχειριστεί το σημαντικό αριθμό των διαφορετικών οντοτήτων (Wycisk
κ.ά. 2008), τον πλουραλισμό των φυσικών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών δομών,
καθώς και τη διαφορετικότητα που ενυπάρχει στη δυναμική των οντοτήτων (Nilsson &
Waidringer 2006). Επιπρόσθετα, ο πλουραλισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών, η
υλοποίηση επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίου, η διεθνοποίηση, οι πολιτικές, οικονομικές και
νομοθετικές αλλαγές, σε συνδυασμό με την ανάγκη για διαρκή βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς, της αξιοπιστίας των οντοτήτων (Crainic & Laporte
1997), προσθέτουν, μαζί με τη διαφορετικότητα που ενυπάρχει στην κουλτούρα των
επιμέρους οντοτήτων, ένα λόγο για την ύπαρξη του 4PL, ο οποίος αναλαμβάνει το σημαντικό
ρόλο της επιλογής των κατάλληλων συνεργατών τόσο σε τακτικό, όσο και σε στρατηγικό
επίπεδο (Barratt 2004).
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Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός πολυπλοκότητας, τόσο πιο σημαντική κρίνεται η ενοποίηση
μέσω ενός παρόχου 4PL υπηρεσιών, ο οποίος αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα πολλαπλά
σημεία επαφής κάτω από ένα ενοποιημένο σχήμα, διαχέοντας την απαραίτητη
πληροφόρηση σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο (Papadopoulou κ.ά. 2010). Για την επιτυχή
ενοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίνεται επιτακτική η ανάπτυξη και ενσωμάτωση
πληροφοριακών συστημάτων (Masqood κ.ά. 2007), τα οποία καλούνται να υποστηρίξουν τις
διαχειριστικές ικανότητες του 4PL. Βασικό εργαλείο του 4PL αποτελεί η ανάπτυξη
πλατφόρμας υψηλού τεχνολογικού επιπέδου, πάνω στην οποία ενοποιούνται τα
πληροφοριακά συστήματα των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας, διασφαλίζοντας την
ανταλλαγή πληροφοριών, ορατότητα (visibility) και παρακολούθηση των εμπορευμάτων σε
πραγματικό χρόνο (Zeng & Rossetti 2003).
Επιπρόσθετα, η ουδετερότητα του 4PL παρόχου (Mukhopadhyay & Setaputra 2006) που
στοιχειοθετείται από τη μη κατοχή πάγιων στοιχείων και εξοπλισμού,
αντικειμενικότητα

ενισχύει την

στην επιλογή των καλύτερων (best-of-breed) συνεργατών ανά

παρεχόμενη υπηρεσία, καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσή τους, με
μοναδικό γνώμονα τις πελατειακές ανάγκες.
Συνεργασία μεταξύ των οντοτήτων οφείλει να ενυπάρχει σε πολλούς τομείς, όπως, στο
διαμοιρασμό πληροφοριών, στον από κοινού σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων, στην
πρόγνωση, σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντος, στη διανομή, στο σχεδιασμό του δικτύου,
στην εκτέλεση παραγγελίας, στο σχεδιασμό χωρητικότητας, στο σχεδιασμό διαδικασιών
logistics, στον προγραμματισμό παραγωγής, και στη θέσπιση κοινών στόχων και
επενδύσεων (McLaren κ.ά. 2002, Sahay 2003, Simatupang & Sridharan 2005, Sila κ.ά.
2006, Stefansson 2006).
επιτυχημένων

σχέσεων

Ενισχυτικοί παράγοντες της σύναψης και διατήρησης

συνεργασίας

αποτελούν

η

ύπαρξη

κατάλληλων

τεχνικών

προδιαγραφών, ο συντονισμός μεταξύ των εταίρων, η ύπαρξη κατάλληλων εργαλείων,
εξοπλισμού, επαρκών διαδικασιών και συναλλακτικών μηχανισμών, παράλληλα με την
ισχυρή εταιρική κουλτούρα, τη διαρκή εκπαίδευση, την αναβάθμιση των υποδομών, την
επαναξιολόγηση των οργανωσιακών συστημάτων και την από κοινού επίλυση διαδικαστικών
προβλημάτων (Seth κ.ά. 2006).
Κατά συνέπεια, βασικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η διαδικασία που ακολουθείται
κατά την επιλογή συνεργατών. Ερευνητικά, έχουν διεξαχθεί σημαντικές μελέτες για τον
προσδιορισμό της διαδικασίας επιλογής συνεργατών, με τις πιο πρόσφατες να διαχωρίζουν
τη φάση της προ-επιλογής από την τελική επιλογή συνεργατών (De Boer κ.ά. 2001,
Davidrajuh 2003, De Boer & Van der Wegen 2003, Luo κ.ά. 2009). Το ζήτημα των κριτηρίων
επιλογής συνεργατών έχει αναλυθεί εκτενώς από σημαντικό αριθμό ερευνητών, χωρίς, όμως,
να διαχωρίζονται τα κριτήρια που αξιοποιούνται στην προ-επιλογή από εκείνα που
αξιοποιούνται στην τελική επιλογή συνεργατών. Επιπρόσθετα, τα κριτήρια που προτείνονται
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δεν είναι δομημένα και αντικειμενικά. Πολλαπλές είναι και οι μεθοδολογίες που
επιστρατεύονται. Οι μεθοδολογίες επιλογής συνεργατών συστήνονται τόσο από απλά
(μαθηματικά, στατιστικά, τεχνητής νοημοσύνης) όσο και από συνδυαστικά μοντέλα και
αναφέρονται τόσο στο στάδιο τελικής επιλογής (Mikhailov 2002, Dulmin & Mininno 2003,
Kahraman κ.ά. 2003, Cheng κ.ά. 2008, Liu & Wang 2009, Soh 2010), όσο και στο στάδιο
προ-επιλογής συνεργατών (De Boer κ.ά. 2001, Sarkar & Mohapatra 2006, Araz κ.ά. 2007,
Wu & Barnes 2008).
Στη συνέχεια του εισαγωγικού κεφαλαίου θα ακολουθήσουν α) η παρουσίαση του
ερευνητικού προβλήματος, καθώς και οι σκοποί και στόχοι της εν λόγω διατριβής, β) η
σύνοψη της ερευνητικής μεθοδολογίας που καλείται να υποστηρίξει τους στόχους της
μελέτης, και γ) η δομή της μελέτης.

Ε.2 Προσδιορισμός του ερευνητικού Προβλήματος
Η τεχνολογική ενοποίηση υπό το πρίσμα του 4PL οφείλει να υποστηρίζει όχι μόνο το
διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ των οντοτήτων, αλλά και τη λήψη στρατηγικών
αποφάσεων, όπως είναι η επιλογή συνεργατών. Η διαδικασία της επιλογής συνεργατών έχει
ερευνηθεί συστηματικά στο παρελθόν, με πρόσφατες αναφορές στη σημαντικότητα της
φάσης προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών.
Για τη διεξαγωγή της προ-επιλογής από τον 4PL είναι απαραίτητες πληροφορίες, όπως (α)
οι οντότητες των ΠΥL που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, (β) τα κριτήρια που θα
ελεγχθούν και (γ) η μεθοδολογία που θα αξιοποιηθεί για την επεξεργασία των κριτηρίων.
Αναφορικά με τις οντότητες των ΠΥL, τίθεται το ερώτημα: «Αποτελούν οι παρεχόμενες
υπηρεσίες το στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ των επιμέρους οντοτήτων των ΠYL;». Ως
προς τα κριτήρια προ-επιλογής συνεργατών τίθεται το ερώτημα: «Υπάρχουν καθορισμένα,
σαφώς δομημένα και αντικειμενικά κριτήρια για την προ-επιλογή δυνητικών συνεργατών;».
Αναφορικά με τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία: «Υπάρχει πλουραλισμός μεθοδολογιών,
μέσω των οποίων δύναται να πραγματοποιηθεί η κατά περίπτωση επεξεργασία των
κριτηρίων;»
Εκτός από την περίπτωση των μεθοδολογιών, για τις οποίες εντοπίζεται πληθώρα μελετών,
με σαφή διαφοροποίηση μεταξύ εκείνων που ενδείκνυνται για την προ-επιλογή και τελική
επιλογή, τα ερωτήματα σχετικά με την κατηγοριοποίηση των ΠΥL βάσει των παρεχόμενων
υπηρεσιών και τα κριτήρια προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών, παραμένουν αναπάντητα
και συνιστούν το βασικό ερευνητικό πρόβλημα της διατριβής. Πιο συγκεκριμένα, παρά την
εύρεση σημαντικού αριθμού μελετών αναφορικά με τις επιμέρους οντότητες των ΠΥL και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν έχει εντοπιστεί κάποια συγκριτική μελέτη μεταξύ των παρόχων,
αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία να αποδεικνύει και την ύπαρξη ή μη
διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των οντοτήτων. Επιπλέον, παρά τις διαχρονικές ερευνητικές

3

προσπάθειες αναφορικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής συνεργατών, δεν έχει
γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των κριτηρίων που αξιοποιούνται στη φάση της προεπιλογής και τελικής επιλογής συνεργατών (De Boer κ.ά. 2001). Η πλειοψηφία των
ερευνητών προτείνει υποκειμενικά κριτήρια για την επιλογή των συνεργατών (Yigin κ.ά.
2007), ενώ δεν έχει προταθεί κάποια μέθοδος αναφορικά με την ομαδοποίηση των
κριτηρίων προ-επιλογής (Wu & Barnes 2010).

Ε.3 Σκοποί, Στόχοι και Συμβολή της παρούσας Διατριβής
Συνοψίζοντας την προηγούμενη ανάλυση, βασικός σκοπός της διατριβής είναι (α) να
προτείνει μία διαδικασία προ-επιλογής συνεργατών, η οποία να διακρίνεται για την
αντικειμενικότητα των κριτηρίων που θα χρησιμοποιεί και (β) να ελέγξει την καταλληλότητά
της, τη δυνατότητά της να αποτελέσει για τους 4PL ένα εργαλείο για την προ-επιλογή και
διαχείριση των δυνητικών συνεργατών τους.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη διαδικασία αναφέρεται στην αξιοποίηση της φιλοσοφίας της
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) για τον προσδιορισμό αντικειμενικών κριτηρίων προεπιλογής συνεργατών. Η ΔΟΠ παρέχει πρότυπες διαδικασίες αναφορικά με την ανάπτυξη
επιχειρηματικών διεργασιών, διαθέτοντας στην αγορά πρότυπα (Raisinghani κ.ά. 2005, Sila
κ.ά. 2006, Carmignani 2009), βραβεία (Reiner 2002, Wongtassamee κ.ά. 2003, Sharma &
Kodali 2008, Bou-Llusar κ.ά. 2009) και μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας (Ritchie & Dale
2000, Martin- Castilla & Rodriguez- Riz 2008). Σύμφωνα με τους Bou- Llusar κ.ά. (2009) το
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM) αναπαράγει τη φιλοσοφία της
ΔΟΠ, καθώς και η εφαρμογή της ΔΟΠ μπορεί να επιτευχθεί υιοθετώντας το πλαίσιο του
EFQM.
Κατά συνέπεια, η καταλληλότητα της προτεινόμενης διαδικασίας ελέγχεται, στην παρούσα
διατριβή, με την αξιοποίηση του βαθμού ενσωμάτωσης (από τους ΠΥL) των κριτηρίων του
EFQM, ώστε να καταλήξει η διαδικασία προ-επιλογής στη διαλογή/ τμηματοποίηση των
ΠΥL, με τρόπο ώστε να παρέχει σημαντικά στοιχεία αναφορικά με την κουλτούρα και τη
στάση τους απέναντι στην ποιότητα.
Η ικανοποίηση του κύριου σκοπού προϋποθέτει την εκπλήρωση επιμέρους στόχων, οι οποίοι
καταγράφονται στη διατριβή μέσα από τη θεωρητική αλλά και την εμπειρική προσέγγιση.
Οι επιμέρους στόχοι της θεωρητικής προσέγγισης παρατίθενται στη συνέχεια:
(α) Καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στον κλάδο των logistics και κατευθύνουν την
εξέλιξη αλλά και το διαρκώς διευρυμένο ρόλο των ΠΥL.
(β)

Προσδιορισμός των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών των ΠΥL, ώστε μέσω της

αποτύπωσης της πολυπλοκότητας που ενυπάρχει στον κλάδο, να αναδειχθεί ο ρόλος και η
συμβολή του 4PL παρόχου στη διαχείριση και ενοποίηση των logistics διαδικασιών.
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(γ)

Καταγραφή και συγκριτική αποτύπωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις

επιμέρους οντότητες των ΠΥL (διαμεταφορείς, 3PL και 4PL εταιρίες).
(δ)

Καταγραφή των δομικών στοιχείων της συνεργασίας και της σημασίας της μέσα στα

πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας.
(ε)

Εντοπισμός των μελετών αναφορικά με τις φάσεις προ-επιλογής και τελικής επιλογής

συνεργατών και σύνθεση βάσει αυτών, της προτεινόμενης διαδικασίας προ-επιλογής
δυνητικών συνεργατών.
(στ) Εντοπισμός των κριτηρίων που αξιοποιούνται στη διαδικασία επιλογής συνεργατών.
(ζ) Εντοπισμός των μεθοδολογιών που αξιοποιούνται τόσο στη φάση της προ-επιλογής όσο
και στη φάση της τελικής επιλογής συνεργατών.
(η)

Λόγοι επιλογής της ΔΟΠ ως μέθοδο προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών.

(θ) Προτάσεις για την ενσωμάτωσης της προτεινόμενης διαδικασίας σε πληροφοριακά
συστήματα.
Η εμπειρική προσέγγιση βασίζεται στην εκπόνηση ποιοτικής, αλλά και ποσοτικής έρευνας
για την εξέταση διαφορετικών ζητημάτων. Αντικείμενο μελέτης της ποιοτικής έρευνας
αποτελούν οι 4PL εταιρίες. Βασικός στόχος της είναι η διερεύνηση της πρόθεσης των υπό
εξέταση 4PL να υιοθετήσουν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ ως μέθοδο προ-επιλογής δυνητικών
συνεργατών. Επιμέρους στόχοι της ποιοτικής έρευνας αποτελούν:
(α)

Διερεύνηση

του

δραστηριοποιούνται

επίκαιρου

στην

φαινομένου

Ελλάδα,

με

την

των

παρόχων

καταγραφή

των

4PL

υπηρεσιών

που

ενδο-επιχειρησιακών

χαρακτηριστικών των υπό εξέταση 4PL.
(β) Αποτύπωση της πολυπλοκότητας που ενυπάρχει στη σχέση των υπό εξέταση 4PL με
τους συνεργάτες τους.
(γ) Αποτύπωση της πολυπλοκότητας που σημειώνεται στη διαδικασία επιλογής συνεργατών
από τους υπό εξέταση 4PL.
(δ) Εντοπισμός των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της πληροφορικής που
αξιοποιούνται από τους υπό εξέταση 4PL.
(ε) Προσδιορισμός του βαθμού εξοικείωσης και υιοθέτησης των εργαλείων και πρακτικών
της ΔΟΠ από τους υπό εξέταση 4PL.
Αντικείμενο μελέτης της ποσοτικής έρευνας αποτελούν οι ΠΥL που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Βασικός στόχος της είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας της προτεινόμενης
διαδικασίας προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών. Θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο η
προτεινόμενη διαδικασία συντελεί στην τμηματοποίηση της αγοράς, ώστε να αποτυπώνει
την κουλτούρα των δυνητικών συνεργατών και τη στάση τους απέναντι στην ποιότητα, αλλά
και στον εντοπισμό των σημείων που χρήζουν βελτίωση στις διεργασίες των δυνητικών
συνεργατών. Βάσει του προτεινόμενου εργαλείου, θα πρέπει ο 4PL να είναι σε θέση να
προτείνει διορθωτικές ενέργειες.
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Ο έλεγχος καταλληλότητας και η σχετική αξιολόγηση πραγματοποιούνται μέσω υλοποίησης
των ακόλουθων βημάτων:
(α) διαλογή/τμηματοποίηση της αγοράς των υπό εξέταση ΠΥL βάσει του βαθμού
ενσωμάτωσης των κριτηρίων του EFQM.
(β) χαρτογράφηση της αγοράς των υπό εξέταση ΠΥL αναφορικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
Η συμβολή της παρούσας διατριβής μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα ζητήματα: (α)
Διερεύνηση του επίκαιρου, για τη χώρα μας, φαινομένου της δραστηριοποίησης 4PL
εταιριών, οι οποίες εισάγονται σταδιακά στον κλάδο των logistics, επιδιώκοντας να
διαδραματίσουν το ρόλο του ενοποιητή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η μέχρι σήμερα
βιβλιογραφική επισκόπηση έχει αναφερθεί στα τεχνολογικά επιτεύγματα που αξιοποιεί ο
4PL για να πετύχει την ενοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ η επιχειρηματική φύση
του έχει ερευνηθεί μόνο ως προς τον τύπο των 4PL και τα επιχειρηματικά μοντέλα
λειτουργίας. Η παρούσα μελέτη διερευνά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το τεχνολογικό
υπόβαθρο, τη διαδικασία επιλογής συνεργατών και την εξοικείωση με τη φιλοσοφία της
ΔΟΠ των υπό εξέταση 4PL εταιριών.
(β) Αποτύπωση των δομικών στοιχείων της συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα,
δίνοντας έμφαση στη διαδικασία επιλογής συνεργατών. Η διατριβή εστιάζει στη διαδικασία
προ-επιλογής συνεργατών και προτείνει αντικειμενικά κριτήρια που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για τη διαλογή/ τμηματοποίηση των ΠΥL. Αποσαφηνίζεται και δομείται
συστηματικά η διαδικασία της προ-επιλογής συνεργατών, ενισχύοντας σύγχρονες
ερευνητικές απόπειρες. Επιπρόσθετα, στοιχειοθετείται η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της
ΔΟΠ ως μεθόδου προ-επιλογής συνεργατών, με την αντικειμενικότητα που διακρίνει το
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM). Η εξοικείωση των ΠΥL με το
μοντέλο EFQM αποτελεί μία πρόκληση, καθώς μπορεί να παίξει διττό ρόλο, όπου ο 4PL
δύναται να το χρησιμοποιεί ως εργαλείο προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών, αλλά,
επιπρόσθετα, και οι υποψήφιοι συνεργάτες να έχουν τη δυνατότητα να το αξιοποιούν ως
εργαλείο αυτό-αξιολόγησης προς επίτευξη της διαρκούς παρακολούθησης και βελτίωσης
των επιχειρησιακών διεργασιών, και
(γ) Χαρτογράφηση της ελληνικής αγοράς των ΠΥL αναφορικά με τις διαφορετικές
οντότητες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και το βαθμό ενδο-επιχειρησιακής
ενσωμάτωσης της ΔΟΠ. Βάσει της διαλογής/τμηματοποίησης, ο 4PL θα είναι σε θέση να
επιλέξει τους δυνητικούς συνεργάτες του. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να εντοπίσει τα δυνατά
και αδύνατα σημεία της κάθε εταιρίας, και να παρέχει στους δυνητικούς συνεργάτες του
συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας διεργασιών.
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Ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι και η συμβολή της παρούσας διατριβής αποτυπώνονται
σχηματικά στη συνέχεια (Σχήμα E1).
Σχήμα Ε.1 Σκοπός, στόχοι και συμβολή της διατριβής

Ε.4 Μεθοδολογία
Η διεκπεραίωση της παρούσας διατριβής υλοποιήθηκε βάσει δύο αξόνων, της θεωρητικής
και εμπειρικής προσέγγισης.
1ος άξονας: Θεωρητική Προσέγγιση. Κατά τη θεωρητική προσέγγιση, διεξήχθη συστηματική
βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του κλάδου των
logistics με εξειδίκευση ως προς τους παρόχους υπηρεσιών logistics. Στη συνέχεια ακολουθεί
ειδική βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με το βασικό αντικείμενο της διατριβής, μέσω
της οποίας αποτυπώνονται η σημαντικότητα της συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι
φάσεις, τα κριτήρια, καθώς και οι μεθοδολογίες επιλογής συνεργατών. Τέλος, παρατίθενται
οι λόγοι υιοθέτησης της ΔΟΠ ως μεθόδου προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών,
αποτελώντας το επίκεντρο της διατριβής, συστήνεται το εννοιολογικό πλαίσιο και
προτείνονται τα τεχνολογικά πλαίσια αξιοποίησής του.
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2ος άξονας: Εμπειρική Προσέγγιση. Η εμπειρική προσέγγιση διεξάγεται σε δύο στάδια. Το
πρώτο στάδιο αναφέρεται στην εκπόνηση ποιοτικής και το δεύτερο στην εκπόνηση
ποσοτικής έρευνας για την εξέταση διαφορετικών ζητημάτων. Στόχος της ποιοτικής έρευνας
είναι να διερευνήσει, αρχικά, το επίκαιρο φαινόμενο των παρόχων 4PL υπηρεσιών,
καταγράφοντας τα ενδο-επιχειρησιακά χαρακτηριστικά τους, τη στάση τους απέναντι στη
ΔΟΠ και την ακολουθούμενη διαδικασία επιλογής συνεργατών. Στη συνέχεια, αποσκοπεί
στη διερεύνηση της αντίληψης των υπό εξέταση 4PL παρόχων αναφορικά με την υιοθέτηση
της ΔΟΠ ως μέσο προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών, με την αξιοποίηση των κριτηρίων
του EFQM. Για τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, αξιοποιούνται συνδυαστικά οι μελέτες
των Stake (1995), Yin (1994,2003,2006) και Baxter και Jack (2008), ώστε να καταγραφούν
τα βήματα διεξαγωγής της μελέτης περιπτώσεων που ακολουθήθηκαν στην παρούσα
διατριβή (Σχήμα Ε.2).
Σχήμα Ε.2 Βήματα Διεξαγωγής της Διαδικασίας Μελέτης Περιπτώσεων

Η θετική απόκριση και το ενδιαφέρον των 4PL παρόχων αναφορικά με την προτεινόμενη
διαδικασία προ-επιλογής, οδηγεί τον ερευνητή στην εκπόνηση της ποσοτικής έρευνας, η
οποία

απευθύνεται,

πλέον,

με

διανομή

ερωτηματολογίου

στους

ΠΥL

που

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, στοχεύοντας στην τμηματοποίησή τους βάσει
των κριτηρίων του μοντέλου EFQM. Σκοπός της ποσοτικής έρευνας αποτελεί ο έλεγχος της
καταλληλότητας των εν λόγω κριτηρίων να αποδώσουν χρήσιμα αποτελέσματα για τον 4PL.
Για την ποσοτική έρευνα, υιοθετήθηκαν τα βήματα που προτείνουν οι Sekaran και Bougie
(2010), τα οποία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της παρούσας διατριβής αποτυπώνονται στο
Σχήμα Ε.3.
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Σχήμα Ε.3 Βήματα Διεξαγωγής της Ερευνητικής Διαδικασίας διανομής
ερωτηματολογίων

Ε.5 Δομή της Διατριβής
Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται η δομή της διατριβής, ακολουθούμενη από μία
σύντομη παρουσίαση των κεφαλαίων.
Κεφάλαιο 1ο: Τυπολογία και παρεχόμενες Υπηρεσίες των Παρόχων Υπηρεσιών
Logistics
Το πρώτο κεφάλαιο συγκεντρώνει και αναλύει τις βασικές έννοιες στις οποίες στηρίζεται η
διδακτορική διατριβή. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παρουσίαση των παρόχων
υπηρεσιών logistics, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης
εφοδιαστικής αλυσίδας και συνιστούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον προμηθευτή και τον
τελικό παραλήπτη των εμπορευμάτων που διακινούνται στην αγορά.

Συγκεκριμένα,

αναλύονται οι έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, καθώς και οι μεταξύ τους
συσχετίσεις. Καταγράφονται οι σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην αγορά των logistics,
ώστε στη συνέχεια να αναλυθούν οι τύποι των παρόχων υπηρεσιών logistics. Τα κοινά και
διαχωριστικά στοιχεία των παρόχων υπηρεσιών logistics παρουσιάζονται συγκριτικά, ενώ
εισάγεται και η ενοποίησή τους υπό το πρίσμα του διαχειριστή της εφοδιαστικής αλυσίδας
και βασικού πυλώνα της διατριβής, του παρόχου 4PL υπηρεσιών.
Κεφάλαιο 2ο: Η σημαντικότητα της συνεργασίας και η διαδικασία επιλογής
συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα
Η απρόσκοπτη ροή των εμπορευμάτων, πληροφοριών και χρήματος στην εφοδιαστική
αλυσίδα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών. Στο δεύτερο
κεφάλαιο

αναλύεται

η

σημασία

της

συνεργασίας

στην

εφοδιαστική

αλυσίδα.

Καταγράφονται τα δομικά στοιχεία της, οι, βιβλιογραφικά, προτεινόμενες διαδικασίες
επιλογής συνεργατών, ταυτόχρονα με την αποτύπωση των σύγχρονων ερευνητικών
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προσπαθειών σχετικά με τη διαδικασία προ-επιλογής. Τέλος, εντοπίζονται τα κριτήρια,
καθώς και οι διαφορετικές μεθοδολογίες επιλογής συνεργατών.
Κεφάλαιο 3ο: Παρουσίαση και Ανάλυση της Προτεινόμενης Μεθόδου Προεπιλογής Συνεργατών
Στο τρίτο κεφάλαιο αποτυπώνεται το εννοιολογικό πλαίσιο της διατριβής, το οποίο
εστιάζεται στον καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων, βάσει των οποίων θα διενεργείται η
προ-επιλογή συνεργατών. Αρχικά, παρουσιάζονται οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της
υιοθέτησης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ ως μεθόδου προ-επιλογής, ενώ στη συνέχεια
αναλύονται τα επιμέρους στάδια της φάσης προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών. Τέλος,
παρέχεται το προτεινόμενο τεχνολογικό πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης διαδικασίας
επιλογής συνεργατών.
Κεφάλαιο 4 ο: Σχεδιασμός Έρευνας
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της έρευνας που αποτέλεσε τη βάση της
εμπειρικής μελέτης. Η εμπειρική μελέτη διασπάται σε επιμέρους ερευνητικές διαδικασίες,
την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα έχει ως αντικείμενο μελέτης τις
4PL εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και μελετά τα ενδο-επιχειρησιακά
χαρακτηριστικά τους, με απώτερο στόχο τη διερεύνηση της αντίληψης των υπό εξέταση 4PL
παρόχων αναφορικά με την υιοθέτηση της ΔΟΠ ως μέσο προ-επιλογής δυνητικών
συνεργατών (εννοιολογικό πλαίσιο διατριβής). Η ποσοτική έρευνα απευθύνεται στους ΠΥL
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην προσπάθεια ελέγχου της καταλληλότητας της
προτεινόμενης διαδικασίας προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών. Στην παρούσα ενότητα
καταγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν από τον ερευνητή και στις δύο περιπτώσεις,
της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.
Κεφάλαιο 5ο: Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα – Ευρήματα και Ανάλυση
Αποτελεσμάτων
Το πέμπτο κεφάλαιο διακρίνεται σε δύο γενικές ενότητες: (α) την ποιοτική ανάλυση των
δεδομένων με τη χρήση της μελέτης περιπτώσεων των παρόχων 4PL υπηρεσιών και (β) την
ποσοτική ανάλυση με τη χρήση ερωτηματολογίου ερωτήσεων κλειστού τύπου προς τους
ΠΥL. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά και οι παρεχόμενες
υπηρεσίες των εταιριών, η πολυπλοκότητα στη σχέση των 4PL εταιριών με τους συνεργάτες
τους, η πολυπλοκότητα που ενυπάρχει στη διαδικασία επιλογής συνεργατών, η αξιοποίηση
της τεχνολογίας από τις υπό εξέταση εταιρίες, ο βαθμός εξοικείωσης και υιοθέτησης της
ΔΟΠ ενδο-επιχειρησιακά από τις υπό εξέταση 4PL εταιρίες, καθώς και η αντίληψη των 4PL
Παρόχων αναφορικά με την υιοθέτηση της ΔΟΠ ως μεθοδολογία προ-επιλογής συνεργατών.
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Στη 2η ενότητα, διεξάγεται η τμηματοποίηση των παρόχων υπηρεσιών logistics που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω ανάλυσης σε συστάδες (cluster analysis), αναφορικά
με το βαθμό ενδο-επιχειρησιακής ενσωμάτωσης της ΔΟΠ. Επιπλέον, χαρτογραφούνται οι
υπό εξέταση εταιρίες ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Κεφάλαιο 6ο : Συζήτηση και Συμπεράσματα
Στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής πραγματοποιείται μία προσπάθεια ανακεφαλαίωσης
του θεωρητικού πλαισίου, επί του οποίου βασίστηκε η ερευνητική διαδικασία, καθώς και της
εμπειρικής έρευνας της διατριβής, και ολοκληρώνεται με την καταγραφή της συνεισφοράς,
των περιορισμών της έρευνας και των προτάσεων και κατευθύνσεων για μελλοντική έρευνα.
Η δομή της διατριβής αποτυπώνεται σχηματικά στη συνέχεια της ενότητας (Σχήμα Ε.4),
καταγράφοντας και τις συνδέσεις μεταξύ θεωρητικής και εμπειρικής προσέγγισης.
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Σχήμα Ε.4 Δομή διατριβής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
Τυπολογία και Παρεχόμενες Υπηρεσίες των Παρόχων
Υπηρεσιών Logistics
Το πρώτο κεφάλαιο συγκεντρώνει και αναλύει τις βασικές έννοιες στις οποίες στηρίζεται η
διδακτορική διατριβή. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παρουσίαση των παρόχων
υπηρεσιών logistics (ΠΥL), οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης
εφοδιαστικής αλυσίδας και συνιστούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον προμηθευτή και τον
τελικό παραλήπτη των εμπορευμάτων που διακινούνται στην αγορά. Συγκεκριμένα, οι
ενότητες 1.1, 1.2 και 1.3 αναλύουν τις έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics,
καθώς και τις μεταξύ τους συσχετίσεις. Στην ενότητα 1.4 καταγράφονται οι σύγχρονες
τάσεις που επικρατούν στην αγορά των logistics, ώστε στην ενότητα 1.5 να αναλυθούν οι
τύποι των παρόχων υπηρεσιών logistics. Τα κοινά και διαχωριστικά στοιχεία των παρόχων
υπηρεσιών logistics παρουσιάζονται συγκριτικά στην ενότητα 1.6, ενώ στην ενότητα 1.7
εισάγεται η ενοποίηση των ΠΥL υπό το πρίσμα του διαχειριστή της εφοδιαστικής αλυσίδας
και βασικού πυλώνα της διατριβής, του παρόχου 4PL υπηρεσιών.

1.1 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ορισμοί, Επιχειρηματικές Διαδικασίες
και Δομή
Η εφοδιαστική αλυσίδα συγκεντρώνει έντονα το ενδιαφέρον τόσο του επιχειρηματικού
κόσμου, όσο και της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς έχουν γίνει αντιληπτά τα πολλαπλά
οφέλη από τη διαρκή βελτιστοποίησή της. Μία ανασκόπηση των ορισμών που έθεσαν τη
βάση πάνω στην οποία αναλύεται συνεχώς ο όρος της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζεται
στον Πίνακα 1.1.
Πίνακας 1.1 Ορισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας
Συγγραφείς

Ορισμοί

Christopher 1992

Το δίκτυο των οργανισμών που εμπλέκονται, μέσω ανοδικών
(upstream) και καθοδικών (downstream) συνδέσεων, στις
διαφορετικές διεργασίες και δραστηριότητες που παράγουν
αξία για τους τελικούς καταναλωτές με τη μορφή προϊόντων και
υπηρεσιών.

Cox κ.ά. 1995

Εσωτερικές και εξωτερικές επιχειρηματικές λειτουργίες που
επιτρέπουν στην αλυσίδα αξίας να παράγει προϊόντα και να
παρέχει υπηρεσίες στους καταναλωτές.
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Πίνακας 1.1 Ορισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας (συνέχεια)
Συγγραφείς
Lummus & Alber
1997

Beamon 1998

Lummus &
Vokurka 1999

Ορισμοί
Ένα δίκτυο οντοτήτων (προμηθευτές, μεταφορείς,
κατασκευαστές, κέντρα διανομής, λιανοπωλητές και πελάτες)
μέσω του οποίου διακινούνται υλικά.
Μία ενοποιημένη διεργασία, κατά την οποία διάφορες
επιχειρηματικές οντότητες συνεργάζονται για την απόκτηση
των πρώτων υλών, τη μετατροπή τους σε τελικά αγαθά, τη
μεταφορά τους στους λιανοπωλητές και την πιθανή αντίστροφη
διαδικασία. Χαρακτηρίζεται από πρόσθια (forward) ροή υλικών
και αντίστροφη (backward) ροή πληροφόρησης.
Το σύνολο των εκτελούμενων ενεργειών από το στάδιο της
πρώτης ύλης έως την παράδοση ενός προϊόντος στον πελάτη.

Η εφοδιαστική αλυσίδα συνιστά ένα ενοποιημένο σύστημα, αποτελούμενο από δύο, κυρίως,
επιχειρηματικές διεργασίες, α) διαχείριση υλικών (inbound logistics) και φυσική διανομή
(outbound logistics). Ο συνδυασμός των εν λόγω διεργασιών συντελεί στη δημιουργία ενός
ιστού πολλαπλών επιχειρηματικών δικτύων και σχέσεων (Min & Zhou 2002). Οι επιμέρους
αλληλοεξαρτώμενες επιχειρηματικές διαδικασίες, αναφέρονται στην διαχείριση προσφοράς
και ζήτησης, λήψη και επεξεργασία παραγγελιών, προμήθεια πρώτων υλών, σχεδιασμός
παραγωγής, κατασκευή και συναρμολόγηση στο μετασχηματισμό τους σε τελικά προϊόντα
προστιθέμενης αξίας, αποθήκευση και παρακολούθηση/ διαχείριση αποθεμάτων, μεταφορά,
διανομή, εξυπηρέτηση πελατών και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την
παρακολούθηση των ανωτέρω διαδικασιών και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
επιχειρηματικών οντοτήτων, υποβοηθούμενες από την πρόσθια (forward) ροή προϊόντων
και αντίστροφη (backward) ροή πληροφόρησης (Quinn 1997, Lummus & Vokurka 1999, Min
& Zhou 2002).
Βασικός στόχος αποτελεί η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, της κερδοφορίας
και ανταγωνιστικότητας των εμπλεκόμενων μερών (Lambert & Cooper 2000), καθώς και της
καινοτομίας (Cooper κ.ά. 1994).
Οι Lambert και Cooper (2000) διαχωρίζουν τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας στα κύρια
(primary) και στα υποστηρικτικά (supportive). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι αυτόνομες
επιχειρήσεις ή τα στρατηγικά επιχειρηματικά τμήματα που προσθέτουν αξία σε
συγκεκριμένες εκροές που απευθύνονται σε συγκεκριμένους πελάτες ή αγορές. Στη δεύτερη
κατηγορία ανήκουν επιχειρήσεις που διαθέτουν στα κύρια μέλη πόρους, γνώση, εργαλεία
ή/και πάγια στοιχεία προς εκμετάλλευση.
Οι λόγοι σχηματισμού των εφοδιαστικών αλυσίδων έχουν εξεταστεί στη βιβλιογραφία από
αρκετούς συγγραφείς. Χαρακτηριστικά, ο Cooper (1993) αναφέρει τη μείωση των
επενδύσεων σε αποθέματα κατά μήκος της αλυσίδας, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης
πελατών και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του δικτύου, ως βασικούς
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λόγους διαμόρφωσης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι Lumnus και Vorkurka (1999)
προσθέτουν ότι λίγες επιχειρήσεις παραμένουν καθετοποιημένες (vertically integrated),
καθώς έχουν εξειδικευτεί και αναζητούν προμηθευτές που να τους παρέχουν ποιοτικά αλλά
και χαμηλού κόστους υλικά. Ένα δεύτερο στοιχείο αποτελεί η μετατόπιση του ανταγωνισμού
από την εγχώρια στη διεθνή αγορά, με συνέπεια, οι πελάτες να μπορούν να ικανοποιήσουν
τις απαιτήσεις τους από διαφορετικές πηγές. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν
ότι η βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός μεμονωμένου τμήματος ή λειτουργίας δεν
συνεπάγεται τη βέλτιστη απόδοση για το σύνολο.
Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή σε εφοδιαστικές αλυσίδες
περιλαμβάνουν μειωμένα κόστη, βελτιωμένη ποιότητα, πιο αποδοτική τεχνολογική
ανάπτυξη και μειωμένους χρόνους ανταπόκρισης (lead time), συνιστώντας την έννοια της
αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, ως μία ολιστική προσέγγιση και όχι ως
μεμονωμένες πρακτικές (New 1997).
Οι οπτικές προσέγγισης, τα δομικά χαρακτηριστικά μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, οι τεχνικές
μοντελοποίησης και τα επίπεδα ιεραρχίας αποφάσεων ποικίλουν, καθώς έχουν καταγραφεί
διαφορετικές προσεγγίσεις μελετητών, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.2.
Πίνακας 1.2 Στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας
Συγγραφείς
Στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας
Οπτικές προσέγγισης της εφοδιαστικής
αλυσίδας: (α) η εφοδιαστική αλυσίδα από την οπτική
μίας συγκεκριμένης επιχείρησης, (β) η εφοδιαστική
New 1994
αλυσίδα που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο προϊόν και
(γ) η εφοδιαστική αλυσίδα ως συνώνυμο της Αγοράς,
Διανομής και Διαχείρισης Υλικών.
Θεμελιακά στάδια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας:
Προμήθεια – Παραγωγή – Διανομή.
Πάνω σε αυτά και αφότου έχουν προσδιοριστεί τα
σημεία επαφής των σταδίων, βασίζεται η
μοντελοποίηση των αλυσίδων, ενσωματώνοντας γνώση,
δείκτες απόδοσης, μηχανισμούς βελτιστοποίησης του
Douglas & Griffin 1996
κόστους μεταφοράς, τρίτους πάροχους υπηρεσιών
logistics, και λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί του
κύκλου ζωής, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς
και διεθνείς εμπορικοί περιορισμοί, όπως η ύπαρξη
φόρων και δασμών.
Οι τεχνικές μοντελοποίησης της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας βασίζονται σε: (α) πηγές βασισμένες σε
ανθρώπινο δυναμικό, (β) πηγές βασισμένες στην
Towill 1996
παρατήρηση και (γ) πηγές βασισμένες σε συστήματα
γνώσης.
Η δομή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας βασίζεται:
(α) στο βαθμό συνεργασίας μεταξύ των μερών (β) στις
δομικές διαστάσεις του δικτύου της εφοδιαστικής
Cooper κ.ά. 1997
αλυσίδας, και (γ) στα χαρακτηριστικά των συνδετικών
κρίκων των διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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Πίνακας 1.2 Στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας (συνέχεια)
Συγγραφείς
Στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας
Πυλώνες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας: (α) η
γεωγραφική διασπορά των μελών του δικτύου και (β) ο
Stock κ.ά. 2000
τρόπος «διακυβέρνησης» του καναλιού προμηθειών και
διανομής, ως δίκτυο, ιεραρχία ή αγορά.
Επίπεδα ιεραρχίας αποφάσεων: (α) ανταγωνιστική
Chopra & Meindl 2001
στρατηγική, (β) τακτικός σχεδιασμός και (γ) τακτικές
επιχειρησιακές διαδικασίες.

1.2. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ): Ορισμοί, Λόγοι
Υιοθέτησης, Δομή και Διαστάσεις
Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) αναπτύσσεται κατά μήκος της εφοδιαστικής
αλυσίδας, από την αρχική πηγή πρώτων υλών, έως τον τελικό καταναλωτή, εμπλέκοντας
πολλαπλούς ανεξάρτητους οργανισμούς, μέσω ενδο- και δι-επειχειρησιακής ενοποίησης.
Στην έννοια της ΔΕΑ ενσωματώνονται η αμφίδρομη ροή προϊόντων (υλικών και υπηρεσιών)
και

πληροφόρησης,

καθώς

και

οι

σχετικές

διαχειριστικές

και

επιχειρησιακές

δραστηριότητες. Στόχος της ΔΕΑ είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας στους πελάτες, με
την κατάλληλη αξιοποίηση των πόρων, καθώς και τη δημιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος για όλα τα μέλη της αλυσίδας (Cooper κ.ά. 1997). Η βιβλιογραφία
προσφέρει πληθώρα ορισμών της ΔΕΑ, μερικοί από τους οποίους παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.3.
Πίνακας 1.3 Ορισμοί της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
Συγγραφείς
Ορισμοί
Ellram & Cooper 1993
Douglas & Griffin 1996

Giunipero & Brand 1996
Monczka & Morgan 1997

Christopher 1998

Μία ενοποιημένη φιλοσοφία διαχείρισης της συνολικής
ροής ενός καναλιού διανομής από τον προμηθευτή ως
τον τελικό παραλήπτη.
Η διαχείριση της ροής υλικών και πληροφοριών τόσο
εσωτερικά των επιχειρήσεων, όσο και μεταξύ των
οντοτήτων, όπως προμηθευτών, γραμμών παραγωγής
και συναρμολόγησης, καθώς και κέντρων διανομής.
Στρατηγικό διαχειριστικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται
για την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, της
κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
Η ενοποιημένη διαχείριση των αναγκών του εξωτερικού
πελάτη με τρόπο ώστε να του παρέχουν αξία σε
οριζόντιο επίπεδο. Διασφαλίζει τη διαχείριση και ηγεσία
της
ενοποιημένης
εφοδιαστικής
αλυσίδας,
συμπεριλαμβάνοντας τους εξωτερικούς πελάτες και τους
πολλαπλού επιπέδου προμηθευτές (multi-tier).
Η διαχείριση των ανοδικών (upsteam) και καθοδικών
(downstream) σχέσεων με τους προμηθευτές και
πελάτες, προς την επίτευξη ανώτερης αξίας έναντι
χαμηλότερου κόστους για το σύνολο της εφοδιαστικής
αλυσίδας.
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Πίνακας 1.3 Ορισμοί της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (συνέχεια)
Συγγραφείς
Ορισμοί
Ο συντονισμός και η ενοποίηση των λειτουργιών εκείνων
Cooke 1998
που σχετίζονται με τη μεταφορά αγαθών από το στάδιο
των πρώτων υλών έως τον τελικό καταναλωτή, προς
επίτευξη αειφόρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Η ενοποίηση των βασικών επιχειρησιακών διεργασιών
Stock & Lambert 2001
από τον τελικό πελάτη ως τους αρχικούς προμηθευτές,
που παρέχουν προστιθέμενης αξίας προϊόντα, υπηρεσίες
και
πληροφορίες
σε
πελάτες
και
μετόχους
(stakeholders).
Από τους ανωτέρω ορισμούς είναι εμφανής η μεταστροφή του ενδιαφέροντος από ενδολειτουργική (intrafunctional) σκοπιά, όπου το ενδιαφέρον εστιαζόταν στις μεμονωμένες
εταιρίες-μέλη της αλυσίδας, σε διαλειτουργική (interfunctional), όπου δίνεται έμφαση στο
συντονισμό του συνόλου των επιχειρήσεων, ανάγοντας το «χρόνο» σε μία από τις
βασικότερες παραμέτρους για τη ΔΕΑ (Lancioni 2000). Σύμφωνα με τον Christopher (1992),
ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός έχει μετατοπιστεί από το επίπεδο της επιχείρησης στο
επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ΔΕΑ συντονίζει και ενοποιεί τις επιχειρηματικές
λειτουργίες σε μία απρόσκοπτη (seamless) διεργασία. Συνδέει τους εσωτερικούς εταίρους
(partners) με τους εξωτερικούς, συστήνοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Η ενσωμάτωση
της έννοιας της ΔΕΑ στις επιχειρηματικές πρακτικές οδηγεί στη διαμόρφωση συνεργιών
εντός του δικτύου, στοχεύοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη Ολικής Επιχειρησιακής
Αριστείας (total business process excellence), αποτελώντας μία καινοτόμα πρακτική
διοίκησης (Lummus & Vokurka 1999, Lambert & Cooper 2000). Το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα εντός του δικτύου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας επιτυγχάνεται με (1) συντονισμό
των παραδοσιακών επιχειρησιακών λειτουργιών, τόσο κατά μήκος της εταιρίας όσο και κατά
μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (2) συνεργασία (collaboration) με τους εταίρους της
εφοδιαστικής αλυσίδας σε μη στρατηγικής σημασίας (noncore) λειτουργίες (3) δημιουργία
συνεργιών εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας (4) εντοπισμό και διαχείριση των κύκλων ροής
(flow cycles) της εφοδιαστικής αλυσίδας (5) διαχείριση της ζήτησης (όχι απλά πρόβλεψη
ζήτησης) εντός του δικτύου (6) υποκατάσταση των παγίων στοιχείων με πληροφορία (7)
δημιουργία των επιχειρησιακών συστημάτων βάσει των υπαρχόντων διεργασιών (8)
προσαρμοσμένη αντιμετώπιση των πελατών (9) απλούστευση των επιχειρησιακών
διεργασιών (10) ξεκάθαρο διαχωρισμό της στρατηγικής της εφοδιαστικής αλυσίδας από τις
τακτικές του δικτύου (11) ευθυγράμμιση της στρατηγικής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με
προγράμματα ανταμοιβών (Mentzer 2004).
Οι λόγοι που οι επιχειρήσεις υιοθετούν το πνεύμα της ΔΕΑ σχετίζονται

με τα

πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εν λόγω διαδικασία και αφορούν (1) την
αυξανόμενη ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, (2) αυξημένη κερδοφορία, (3) εντοπισμό
αξιόπιστων πηγών/ αγορών προϊόντων, (4) ικανοποίηση των απαιτήσεων πελατών και
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προμηθευτών, (5) μείωση του λειτουργικού κόστους, (6) απόκτηση στρατηγικής θέσης στην
αγορά, (7) μείωση του χρόνου ανταπόκρισης, (8) βελτίωση της παραγωγικότητας, (8)
βελτίωση

των

περιθωρίων

κέρδους,

(9)

πολιτικά,

νομοθετικά,

φορολογικά

και

περιβαλλοντικά θέματα, (10) μείωση του κόστους ανάπτυξης προϊόντος, καθώς και (11)
ζητήματα που αφορούν την τοπική οικονομία (Spekman κ.ά. 1998).
Η ΔΕΑ καθοδηγεί τις επιχειρήσεις ώστε να επικεντρωθούν στα ανταγωνιστικά τους
πλεονεκτήματα, ενώ ταυτόχρονα προωθεί το διαμοιρασμό των κινδύνων που σχετίζονται με
την ιδιοκτησία πάγιου εξοπλισμού, και μειώνει τους κινδύνους της αγοράς (market risks)
μέσω βελτιωμένου συντονισμού και επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, αξιοποιεί τα δυνατά σημεία
των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας, για την αντιμετώπιση μειονεκτημάτων που
προκύπτουν από την καθετοποίηση (vertical integration), όπως ο αυξημένος συντονισμός
και έλεγχος, η επικοινωνία, η σύγκρουση στόχων και η μείωση της αβεβαιότητας. Στις
συμβατικές (conctractual) σχέσεις, ο διαμοιρασμός του κινδύνου διευκολύνει την κατανομή
της κυριότητας των πάγιων στοιχείων. Η μείωση της αβεβαιότητας επιτυγχάνεται με
διαμοιρασμό πληροφοριών, προσανατολισμό προς το μέλλον και δέσμευση ως προς την
τιμή, την ποσότητα και την ποιότητα. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι εταίροι δεν απαιτείται να
έχουν στην κατοχή τους το σύνολο των αναγκαίων παγίων στοιχείων, ενισχύεται η ευελιξία
της εφοδιαστικής αλυσίδας, με ταυτόχρονη μείωση των εμποδίων εισόδου (Ellram 1991).
Τα στοιχεία που συνιστούν τη ΔΕΑ έχουν αναλυθεί στη διεθνή βιβλιογραφία από πολλούς
μελετητές. Οι Lambert και Cooper (2000) υποδεικνύουν τρία άμεσα συνδεδεμένα στοιχεία
προαπαιτούμενα για τη ΔΕΑ: (1) τη δομή του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας, (2) τις
επιχειρησιακές διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και (3) τις συνιστώσες της διοίκησης.
Επιπλέον, τρεις δομικές διαστάσεις του δικτύου απαραίτητες στην περιγραφή, ανάλυση και
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτελούν η οριζόντια δομή, η κάθετη δομή, και η
οριζόντια θέση της εστιακής επιχείρησης (focal firm), εντός των ορίων της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Επιπρόσθετα, εντοπίζουν τα κάτωθι συστατικά ως απαραίτητα για την επιτυχή
ΔΕΑ: σχεδιασμός και έλεγχος, εργασιακή δομή, δομή επιχείρησης, δομή των μέσων που
διευκολύνουν τη ροή της πληροφόρησης, διοικητικές μέθοδοι, δομή της εξουσίας και
ηγεσίας, δομή του συστήματος κινδύνων και ανταμοιβών, κουλτούρας και στάσης. Ένα
εξίσου σημαντικό στοιχείο της ΔΕΑ είναι η έμφαση στη διαρκή βελτίωση, η οποία
εκφράζεται μέσω της βελτιωμένης παραγωγικότητας, αναβάθμισης του επιπέδου
εξυπηρέτησης, μείωσης του κόστους μεταφοράς, μείωσης των ζημιών μεταφόρτωσης,
ταχύτερης εκτέλεσης παραγγελιών και πιο άμεσης διαχείρισης παραπόνων (Lancioni 2000).
Η ΔΕΑ απαιτεί την ύπαρξη μακροπρόθεσμου προσανατολισμού, βασισμένου σε πρακτικές
διαμοιρασμού κινδύνου και ανταμοιβών (Cooper & Ellram 1993). Ο Christopher (2000)
τονίζει τη σημασία της ευελιξίας στο σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφερόμενος
στην ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης του δικτύου στη μεταβαλλόμενη ζήτηση. Η ευελιξία
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βασίζεται στην ικανότητα αντίληψης των μεταβολών που σημειώνονται στην αγορά (market
sensitivity), στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των εταίρων, στο διαμοιρασμό
πληροφοριών, στη συνεργασία μεταξύ των εταίρων βάσει ενοποιημένων πρακτικών
(Lancioni 2000).
Οι Croom κ.ά. (2000) εξέτασαν τη ΔΕΑ ως προς το επίπεδο ανάλυσης και το στοιχείο της
ανταλλαγής (element of exchange). Στην πρώτη περίπτωση, κατηγοριοποίησαν της ΔΕΑ σε
τρία επίπεδα, στο επίπεδο της δυάδας, το οποίο αναφέρεται στη σχέση μεταξύ δύο μερών
της αλυσίδας (π.χ. προμηθευτή-κατασκευαστή, κατασκευαστή-διανομέα), το επίπεδο της
αλυσίδας, που περιλαμβάνει δυαδικές σχέσεις, όπως για παράδειγμα τις σχέσεις μεταξύ ενός
πελάτη και των πελατών αυτού, και το επίπεδο δικτύου (network level), το οποίο αφορά ένα
ανοδικό (upsteam)/καθοδικό (downstream) ή ολοκληρωτικό (total)/άμεσο (immediate)
δίκτυο λειτουργιών. Η δεύτερη διάσταση, το στοιχείο της ανταλλαγής, αναφέρεται στο
περιεχόμενο της ανταλλαγής από στατική (ποιος εταίρος έχει στην κατοχή του πάγια
στοιχεία και σε ποια γεωγραφική περιοχή) και δυναμική άποψη (οι ροές μεταξύ των μερών
αναφορικά με τα υλικά στοιχεία, χρηματικούς, ανθρώπινους, τεχνολογικούς πόρους,
πληροφορίες, ή και γνώση), καθώς και τη σύναψη και διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των
μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

1.3 Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics
Η παλαιότερη προσέγγιση των logistics περιλάμβανε τις μεμονωμένες λειτουργίες της
μεταφοράς και διανομής, σε αντίθεση με τη σύγχρονη προσέγγιση της ΔΕΑ που ενώνει
όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας (Copacino 1997),
εισάγοντας πλέον την έννοια της «ενοποίησης». Η ενοποίηση των logistics αναφέρεται σε
συγκεκριμένες πρακτικές- επιχειρησιακές δραστηριότητες που συντονίζουν τη ροή των
υλικών από τους προμηθευτές στους τελικούς παραλήπτες, μέσω της αλυσίδας αξίας, ενώ η
εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών και πελατών που
συστήνουν το δίκτυο προμηθειών και διανομής (Stock κ.ά. 2000).
Η έννοια της ΔΕΑ έχει πλέον ταυτιστεί με την ενοποίηση και διαχείριση των επιχειρησιακών
διεργασιών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε αντιδιαστολή με την παλαιότερη
έννοια της ταύτισης με τα logistics. Βάσει του διαχωρισμού των εννοιών, το CLM (1986)
ανακοίνωσε έναν τροποποιημένο ορισμό των logistics, τα οποία θεωρεί τμήμα της ΔΕΑ. Πιο
συγκεκριμένα, «τα logistics είναι το τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει,
εφαρμόζει και ελέγχει την αποδοτική, αποτελεσματική ροή και αποθήκευση των προϊόντων,
υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών που καλύπτουν τις διαδικασίες από σημείο
προέλευσης ως το σημείο προορισμού, προς κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών»
(Lambert & Cooper 2000).
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Μία πιο πρόσφατη μελέτη των Larson and Halldorsson (2004) καταγράφει τέσσερις οπτικές
της σχέσης μεταξύ ΔΕΑ και Logistics.
(α) Παραδοσιακή προσέγγιση – τοποθετούν τη ΔΕΑ εντός των logistics διαδικασιών,
θεωρώντας την ένα μικρό τμήμα τους.
(β) Επαναδιατύπωση – θεωρούν την έννοια της ΔΕΑ ως απλή μετονομασία των logistics.
(γ) Προσέγγιση ενότητας – θεωρούν τα logistics μέρος της ΔΕΑ
(δ) Κοινός τόπος – θεωρούν ότι η ΔΕΑ ενσωματώνει στρατηγικά στοιχεία από τους χώρους
του

μάρκετινγκ, επιχειρησιακής διοίκησης, αγοραστικών (purchasing) και

άλλων

λειτουργικών περιοχών.
Οι ανωτέρω κατηγοριοποίηση αποτυπώνεται στο Σχήμα 1.1.
Σχήμα 1.2 Συσχετίσεις logistics και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (ΔΕΑ) (πηγή:
Larson και Halldorsson 2004)

1.4 Οι Τάσεις στην Αγορά των Logistics
1.4.1 Ανάθεση Εργασιών σε Τρίτους (Outsourcing)
Αρχικά, τα θέματα της επιβίωσης και μελλοντικής ανάπτυξης αποτελούσαν τους βασικούς
οδηγούς για ανάθεση των περιφερειακών (non-core) εργασιών σε τρίτους, εξειδικευμένους
και έμπειρους συνεργάτες (Sink & Langley 1997), με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού
κόστους και την αποφυγή επένδυσης σε πάγιο εξοπλισμό. Με την πάροδο του χρόνου και τις
εξελίξεις των απαιτήσεων, οι λόγοι ανάθεσης εργασιών σε τρίτους στράφηκαν σε μία λογική
στρατηγικής φύσης (Skjoett-Larsen 2000). Σκοπός είναι, πλέον, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, η αναδιοργάνωση
(reengineering) επιχειρησιακών διεργασιών, η επίτευξη επιχειρησιακής ευελιξίας, η

23

διείσδυση σε νέες αγορές, η πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνολογία, ο διαμοιρασμός του
κινδύνου, η βελτιστοποίηση του επιπέδου αποθεμάτων και χρόνου ανταπόκρισης, η
βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών
(Berglund κ.ά. 1999, Persson & Virum 2001, Wilding & Juriado 2004, Wang κ.ά 2006,
Jharkharia & Shankar 2007).
Οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν στη διαδικασία της ανάθεσης, αναφέρονται κυρίως σε θέματα
ποιότητας υπηρεσιών, απώλειας ελέγχου επί των εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους,
έλλειψη εμπιστοσύνης και κατάλληλων μηχανισμών επικοινωνίας, ανικανότητα της
διοίκησης να επικοινωνήσει στους υπαλλήλους το νόημα της ανάθεσης εργασιών,
οικονομικά θέματα, καθώς και στην απουσία ουσιαστικής προσθήκης αξία στο τελικό
προϊόν/ υπηρεσία. Διαταραχή στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων μπορούν να προκαλέσουν
και η ασύμμετρη πληροφόρηση, η ανεπαρκής γνώση καθώς και η έλλειψη καινοτομιών στην
τεχνολογία της πληροφορίας (Van Laarhoven κ.ά. 2000, Min & Zhou 2001, Wang & Regan
2003, Wilding & Juriado 2004). Η ύπαρξη συνέργιας με ικανούς ΠΥL θεωρείται
προαπαιτούμενο της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της ανάθεσης και της παράκαμψης
των σχετικών κινδύνων.
1.4.2 Ανεύρεση Διεθνών Προμηθευτών (Global Sourcing)
Οι Trent και Monczka (2003) ορίζουν τη διαδικασία ανεύρεσης διεθνών προμηθευτών ως
«η παγκόσμια ενοποίηση της μηχανικής, των λειτουργιών και των κέντρων προμηθειών που
εντοπίζονται στο ανοδικό (upstream) τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας». Σύμφωνα με τον
Zeng (2003), η συγκεκριμένη τάση αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της ανάθεσης εργασιών
σε τρίτους.
Οι Kotabe κ.ά. (2009) κατέγραψαν τρία κύματα της εν λόγω πρακτικής τα τελευταία 15-20
χρόνια. Το πρώτο κύμα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, εστιάζοντας στην
εγκατάσταση βιομηχανιών παγκοσμίως, στοχεύοντας στη μείωση του εργατικού κόστους. Το
δεύτερο κύμα που ξεκίνησε στις αρχές των 1990 αναφέρεται στην ανάθεση, σε
εξειδικευμένους παρόχους, της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, όπως η EDS, η
Accenture κλπ. Το τρίτο κύμα ξεκίνησε πρόσφατα, περιλαμβάνοντας την ανάθεση
επιχειρηματικών διεργασιών σε τρίτους, όπως διοίκηση ανθρώπινων πόρων, ανάπτυξη
τηλεφωνικού κέντρου.
Οι Cho και Kang (2001) αναγνώρισαν ότι οι υποδομές για logistics, οι πολιτισμικές διαφορές
και η διαφορετική νομοθεσία αποτελούν πιθανά εμπόδια της διαδικασίας. Εξίσου σημαντικό
θέμα αποτελεί ο ακριβής υπολογισμός του κόστους των logistics και η πραγματική αναλογία
τους στο συνολικό κόστος (Petersen κ.ά. 2000).
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1.4.3 Εμπορευματοκιβωτιοποίηση
Η μεταφορά των παραγωγικών εγκαταστάσεων σε χώρες χαμηλού κόστους, ως ο κύριος
οδηγός της παγκοσμιοποίησης, έχει αναδείξει τη μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια ως την
πιο συνήθη και οικονομική λύση (Pooler κ.ά. 2004). Η εμπορευματοκιβωτιοποίηση έχει
επηρεάσει τα ήδη υπάρχοντα εμπορικά μοτίβα και πρακτικές, τις διαδρομές, το μέγεθος των
πλοίων και τερματικών σταθμών. Βασικό πλεονέκτημά της είναι οι οικονομίες κλίμακας,
λόγω της αυξημένης χωρητικότητας των πλοίων η οποία συνεπάγεται μείωση του
μεταφορικού κόστους (Martin & Thomas 2001). Ο Pedersen (2001) πρόσθεσε την ασφάλεια
του φορτίου και την απλοποίηση των διαδικασιών μεταφόρτωσης ως κρίσιμες παραμέτρους
της εμπορευματοκιβωτιοποίησης, οι οποίες διευκολύνουν πρακτικά τις διατροπικές πόρταπόρτα υπηρεσίες.
Η έννοια του ενοποιημένου (consolidated) φορτίου προέκυψε ως μία υπηρεσία
προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτρέπει τη διακίνηση μικρών παρτίδων σε/από
υπερπόντιους προορισμούς/προελεύσεις. Κατά συνέπεια βελτιστοποιείται η ροή τμηματικών
φορτίων

(Chow

κ.ά.

2007),

«συν-φορτώνοντας»

τμηματικά

φορτία

σε

ένα

εμπορευματοκιβώτιο (Krajewska & Kopfer, 2009).
1.4.4 Ενοποίηση των Παρόχων Υπηρεσιών Μεταφοράς
Η παγκοσμιοποίηση, η εμπορευματοκιβωτιοποίηση και η ανάθεση εργασιών σε τρίτους
συντέλεσαν στην ανάπτυξη νέων οργανωσιακών μοντέλων μεταφορών και logistics. Τα εν
λόγω μοντέλα προκύπτουν μέσα από συγχωνεύσεις (mergers), στρατηγικές συμμαχίες,
κοινοπραξίες (joint ventures), εξαγορές και εταιρικές σχέσεις (partnerships). Κυρίαρχοι στα
εν λόγω σχήματα είναι οι μεταφορείς που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο δίκτυο (mega
carriers), οι εταιρίες που εστιάζουν σε συγκεκριμένες αγορές ή/και εμπορεύματα (niche
firms) και οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται ως υπεργολάβοι των δύο πρώτων
κατηγοριών, βασισμένοι στις ικανότητές τους στο χώρο των logistics (sub-suppliers)
(Lemoine & Dagnæs 2003). Οι κύριοι λόγοι που οδηγούν τη δημιουργία των εν λόγω
μοντέλων αποτελούν η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος, η διείσδυση σε νέες
αγορές, η ενίσχυση του ελέγχου της παγκόσμιας μεταφορικής κίνησης, η βελτίωση της
εξυπηρέτησης πελατών με την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και η αύξηση
του ανταγωνισμού μεταξύ των διεθνών 3PL εταιριών (Sohail & Sohal 2003, Carbone & Stone
2005, Vasiliauskas & Jakubauskas 2007).
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1.5 Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Logistics
1.5.1 Η Εξέλιξη των Παρόχων Υπηρεσιών Logistics
Η αγορά των παρόχων υπηρεσιών logistics συνιστά έναν κλάδο με ισχυρή δυναμική που
εξελίσσεται στο χρόνο προσπαθώντας να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των
πελατών (Persson & Virum 2001, Wang κ.ά. 2006). Ένας κρίσιμος παράγοντας που
συμβάλλει στην εξέλιξή τους είναι και το διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών,
ως συνέπεια τις προσπάθειάς τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί (Hertz & Alfredsson
2003). Οι Berglund κ.ά. (1999) κατέγραψαν «τρία κύματα εισερχόμενων» ΠΥL.
Αναφέρονται στους «παραδοσιακούς τρίτους παρόχους υπηρεσιών logistics», τους
«παρόχους που εστιάζουν στην ανάπτυξη δικτύων logistics» και τους «παρόχους που
εστιάζουν στην ανάπτυξη συστημάτων». Η πρώτη κατηγορία εμφανίστηκε στη δεκαετία του
1980, παρέχοντας τις βασικές υπηρεσίες της μεταφοράς και αποθήκευσης (π.χ. Exel στο
Η.Β.). Η δεύτερη κατηγορία εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την
ανάπτυξη των ταχυμεταφορών μικρών φορτίων, βασισμένη στην ανάπτυξη των παγκόσμιων
εναέριων δικτύων (π.χ. DHL, TNT, UPS). Το τρίτο κύμα προήλθε από το χώρο της
τεχνολογίας της πληροφορίας, της διοίκησης, και της οικονομίας, υποβοηθούμενο από
εκπροσώπους των δύο πρώτων κατηγοριών, αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τους
φορτωτές (π.χ. Andersen Consulting, Geologistics). Ο ορισμός των Berglund κ.ά. (1999)
αναφορικά με τους Τρίτους Πάροχους Υπηρεσιών, δεν περιλαμβάνει τον κλάδο των
θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων. H αφετηρία για την ανάπτυξη του
μοναδοποιημένου φορτίου, όπως δηλώνει ο Slack (1985) εντοπίζεται το 1951, οδηγώντας
στην αναδιοργάνωση των μεταφορών γενικού (ξηρού) φορτίου, με το πρώτο πλοίο
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containership) να πραγματοποιεί το πρώτο ταξίδι το
1956 (Talley 2000).
Ο ρόλος των ΠΥL διευρύνεται, ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις στρατηγικές
ανάγκες των πελατών για ενοποίηση και συντονισμό ενεργειών (Lieb 2005). Οι Langley και
Allen (2005) θεωρούν ότι οι ΠΥL οφείλουν να εξελιχθούν σε παρόχους ολοκληρωμένων
λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, να επεκτείνουν το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, να
βελτιώνουν διαρκώς τις τεχνολογικές δυνατότητές τους, να εστιάζουν την προσοχή τους στις
ανάγκες των πελατών, να καλλιεργούν στενές και μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες,
να συνεχίσουν τις εξαγορές και τις επεκτάσεις των εργασιών, να δρουν στη διεθνή αγορά και
να εξελιχθούν σε τέταρτους παρόχους υπηρεσιών logistics (4PL).
Εξίσου σημαντικό ζήτημα αποτελεί ο προσδιορισμός των κριτηρίων επιλογής των
συνεργατών ΠΥL. Το χαμηλό κόστος δεν θεωρείται πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
περίπτωση που δεν πληρούνται, ταυτόχρονα, τα κριτήρια απόδοσης, όπως έγκαιρη άφιξη
και παράδοση του φορτίου, οικονομική σταθερότητα, δημιουργική διοίκηση, ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων (McGinnis κ.ά. 1995), φήμη, χρόνος ανταπόκρισης στις απαιτήσεις,

26

αξιοπιστία, ανταλλαγή πληροφοριών (Vasiliauskas & Jakubauskas 2007) και επιτυχείς
στρατηγικές αντίστροφης εφοδιαστικής (Meade & Sarkis 2002).
1.5.2 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά και Οντότητες των Παρόχων Υπηρεσιών
Logistics
Οι ΠΥL κατέχουν το ρόλο του ενδιάμεσου και αναλαμβάνουν την εκτέλεση των λειτουργιών
logistics, που παραδοσιακά διεξάγονταν εσωτερικά της επιχείρησης (in-house) (Lieb κ.ά.
1993, Coyle κ.ά. 1996), φροντίζοντας ταυτόχρονα και για τη διάχυση των πληροφοριών
μεταξύ των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δράση των ΠΥL απασχόλησε πολλούς
ερευνητές, οι οποίοι προχώρησαν στον προσδιορισμό των λειτουργικών χαρακτηριστικών
τους. Δείγματα των εν λόγω χαρακτηριστικών που αποδόθηκαν στους ΠΥL διαχρονικά,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.4.
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Πίνακας 1.4 Λειτουργικά χαρακτηριστικά των παρόχων υπηρεσιών logistics
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά των ΠΥL

Συγγραφείς


Muller 1993α

Muller 1993β







Africk & Calkins
1994







Niebuer 1996


Κάτοχοι πάγιων στοιχείων και εγκαταστάσεων (στόλος, αποθήκες).
Πάροχοι που αξιοποιούν τις διαχειριστικές ικανότητές τους (παροχή συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών μέσω
πληροφοριακών συστημάτων).
Ενοποιημένοι πάροχοι (κάτοχοι παγίων στοιχείων, δίχως δέσμευση για αποκλειστική εκμετάλλευση αυτών).
Πάροχοι υπηρεσιών διαχειριστικής επιμέλειας για τη διαχείριση πληρωμών (freight payment), για παράδειγμα.
Πάροχοι που βασίζονται στις λειτουργίες (operations-based).
Πάροχοι που βασίζονται στην πληροφορία.
Κύριοι παγίων στοιχείων.
Πάροχοι που δεσμεύονται στην προσφορά συγκεκριμένου όγκου υπηρεσιών, στα πλαίσια συγκεκριμένης συμφωνίας με τον
πελάτη, όμως, διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους για την κάλυψη των αναγκών περισσότερων πελατών (capacity-dedicated)
Πάροχοι που διαθέτουν το σύνολο των εγκαταστάσεών τους προς κάλυψη των αναγκών ενός μοναδικού πελάτη (assetsdedicated).
Πάροχοι χωρίς κυριότητα παγίων στοιχείων: διαθέτουν ανθρώπινους πόρους και πληροφοριακά συστήματα για την
καλύτερη διαχείριση των logistics διαδικασιών των πελατών τους.
Πάροχοι υβριδικών υπηρεσιών: αναφέρεται σε θυγατρικές εταιρίες παρόχων υπηρεσιών logistics, κατόχων πάγιων
στοιχείων, οι οποίες εξειδικεύονται στην ανάληψη και διεκπεραίωση έργων (projects) υποστηριζόμενες από τη μητρική
εταιρία.
Πάροχοι που προσφέρουν τυποποιημένες υπηρεσίες logistics ή διανομής, όπως μεταφορά και αποθήκευση. Χαρακτηρίζονται
από υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και δεν αναλαμβάνουν συντονιστικές και διαχειριστικές λειτουργίες των πελατών τους. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν μεταφορείς και ταχυμεταφορείς, όπως η UPS και η FedEx.
Πάροχοι που αναλαμβάνουν τον επιχειρησιακό συντονισμό μίας δέσμης (bundle) υπηρεσιών. Συχνά, οι δέσμες υπηρεσιών
εμπεριέχουν μία βασική λειτουργία logistics, όπως για παράδειγμα η μεταφορά, η οποία συνδυάζεται με δευτερεύουσες
λειτουργίες, όπως απλή συναρμολόγηση ή ποιοτικό έλεγχο. Οι δέσμες υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στο σύνολο των πελατών,
και συνεπώς δεν θεωρούνται εξατομικευμένες.
Πάροχοι που συνδυάζουν και τροποποιούν υπηρεσίες, προκειμένου να καλύψουν τις εξατομικευμένες ανάγκες πελατών.
Συνήθως αναλαμβάνουν και τη διαχειριστική και συντονιστική επιμέλεια των πελατών τους (Engelsleben 1999). Επιπλέον,
είναι σε θέση να προσφέρουν και υπηρεσίες, που δεν σχετίζονται άμεσα με τις διαδικασίες logistics, αλλά με χρηματοδοτικές
και παραγωγικές λειτουργίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εν λόγω κατηγορίας είναι η Ryder System στις ΗΠΑ.
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Πίνακας 1.4 Λειτουργικά χαρακτηριστικά των παρόχων υπηρεσιών logistics (συνέχεια)
Συγγραφείς

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά των ΠΥL (συνέχεια)


Berglund κ.ά.
1999





Persson & Virum
2001





Πάροχοι που προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των πολυάριθμων επιχειρήσεωνπελατών λόγω της εξειδίκευσης και του χαμηλού κόστους, εκμεταλλευόμενοι τις οικονομίες κλίμακας (service providers).
Πάροχοι που εστιάζουν σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου σαφώς καθορισμένες διεργασίες και
προσαρμόζοντας τις παροχές τους στις μεμονωμένες ανάγκες των πελατών (solution providers).
Οι Τρίτοι Πάροχοι Υπηρεσιών Logistics (third party operators): συνεργάζονται με πελάτες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
ανταποκρινόμενοι στις εξατομικευμένες ανάγκες τους.
Πάροχοι που στοχεύουν στη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς και στη δημιουργία
συμμαχιών με τους προμηθευτές, ώστε να παρέχουν ανώτερης ποιότητας εξατομικευμένες υπηρεσίες παράδοσης. Για τους
παρόχους της εν λόγω κατηγορίας είναι σημαντική η εξεύρεση πελατών με παρόμοιες ανάγκες, ώστε να επωφεληθούν από
τις οικονομίες κλίμακας (Logistics integrators).
Οι πάροχοι διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες αναφορικά με την γεωγραφική τους κάλυψη: (α) τους τοπικούς παρόχους
που βασίζονται στη γνώση των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών, και (β) τους εθνικούς ή διεθνείς, όμως, παρόχους που
προσανατολίζονται σε μία ευρύτερη, γεωγραφικά, περιοχή. Η κυρίαρχη στρατηγική για την επιβίωση των εν λόγω παρόχων
είναι η ενσωμάτωσή τους σε διεθνή δίκτυα, ως τοπικοί αντιπρόσωποι.
Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει πράκτορες (agents) και συμβούλους, οι οποίοι παρέχουν ένα διευρυμένο πλαίσιο
υπηρεσιών, αποσκοπώντας στη μετάβαση προς την κατηγορία των ενοποιητών.
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1.5.3 Οι Τύποι/ Οντότητες των Πάροχων Υπηρεσιών Logistics
Οι πιο γνωστοί τύποι των παρόχων υπηρεσιών logistics είναι οι μεταφορείς (carriers),
οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών logistics (3PL), οι διεθνείς διαμεταφορείς (IFFs) και
NVOCCs, και τέλος οι τέταρτοι πάροχοι υπηρεσιών logistics (4PL). Η εν λόγω
διατριβή θα επικεντρωθεί στην εξέταση των τρίτων παρόχων υπηρεσιών logistics
(3PL) και των διαμεταφορέων, καθώς η συλλογή στοιχείων από μεταφορείς
καθίσταται αδύνατη, λόγω της πολυεθνικής φύσης των εταιριών και της αδυναμίας
τους να συμμετέχουν στην ερευνητική προσπάθεια. Στη συνέχεια αναλύονται τα
χαρακτηριστικά και παρεχόμενες υπηρεσίες των 3PL, διαμεταφορικών και 4PL
εταιριών.
1.5.3.1 Τρίτοι Πάροχοι Υπηρεσιών Logistics
Ο όρος «τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών logistics» που προτάθηκε από τους Lieb και
Randall 1996) είναι ταυτόσημος με τον όρο «Συμμαχίες στο χώρο των Logistics»
(Bowersox 1990, Andersson 1997, Bagchi & Virum 1998), «λειτουργικές συμμαχίες
στο χώρο των logistics» (Laarhoven & Graham 1994), «υπεργολαβίες στο χώρο των
logistics» (Kearney 1995) και «υπεργολαβίες στο κομμάτι της διανομής» (Wilson &
Fathers 1989.). Ο Bask (2001) ορίζει τις 3PL υπηρεσίες, ως τις σχέσεις μεταξύ των
εταίρων

της

εφοδιαστικής

αλυσίδας

που

αποσκοπούν

στη

βελτίωση

της

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών logistics, με την παροχή
βασικών ή εξατομικευμένων υπηρεσιών.
Οι 3PL διαθέτουν τόσο την υποδομή, όσο και τις δυνατότητες να διαχειρίζονται
αποτελεσματικά τις logistics δραστηριότητες των πελατών τους (Hum 2000), οι
οποίες παραδοσιακά διεξάγονταν ενδο-επιχειρησιακά (Lieb 1992, Coyle κ.ά. 1996),
και αναφέρονται είτε στο σύνολο των logistics διεργασιών, είτε σε μεμονωμένες
λειτουργίες (Lieb κ.ά. 1993). Τα οφέλη για τις 3PL εταιρίες προέρχονται από την
αθροιστική ζήτηση υπηρεσιών, και κατά συνέπεια την επίτευξη οικονομιών κλίμακας
(Wang κ.ά. 2006).
Οι Τύποι των Παρόχων 3PL υπηρεσιών
Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών logistics κατηγοριοποιούνται με βάση το αντικείμενο
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι Berglund κ.ά. (1999) διέκριναν τους 3PL σε
κατηγορίες, ανάλογα με το εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών. Στην πρώτη κατηγορία
ανήκουν οι πάροχοι που προσφέρουν μία συγκεκριμένη υπηρεσία, όπως π.χ.
διανομή, ενώ στη δεύτερη κατηγορία τοποθετούνται εκείνοι που καλύπτουν μία
ευρεία γκάμα υπηρεσιών και λύσεων (solution) logistics. Πιο συγκεκριμένα,
εστιάζουν στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, ενσωματώνοντας περιστασιακά
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κάποια επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, για την προσέλκυση νέων πελατών, και
ωφελούνται από την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, το διαμοιρασμό του κινδύνου
και την εξομάλυνση της αστάθειας. Αναζητούν πελάτες, των οποίων οι απαιτήσεις
ικανοποιούνται απόλυτα από τις τυποποιημένες υπηρεσίες που παρέχουν. Οι πόροι
που προέρχονται από επιπρόσθετους πελάτες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας και συνεπώς, για τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους
και του λόγου παραδοτέας απόδοσης/κόστους. Οι πάροχοι λύσεων logistics (solution
providers) παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες σε συγκεκριμένα είδη βιομηχανιών,
με

την

ανάληψη

ολοκληρωμένων

και

σαφώς

καθορισμένων

διεργασιών.

Απευθύνονται σε πελάτες με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας και ενδιαφέρον για την
ανάθεση των logistics εργασιών σε τρίτους. Η εξειδίκευση και εμπειρία τους στην
ανάλυση και σχεδίαση λύσεων logistics αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό,
μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η επιτυχία τους
προέρχεται από τις αναλυτικές ικανότητές τους, και αποδεικνύεται από το
βελτιωμένο λόγο υψηλής απόδοσης/κόστους και το ενισχυμένο περιθώριο κέρδους.
Οι Hertz και Alfredsson (2003) διαχώρισαν τους 3PL σε τέσσερις κατηγορίες: (α)
τους τυπικούς τρίτους παρόχους (standard 3PL providers), (β) τους παρόχους που
αναλαμβάνουν την ανάπτυξη υπηρεσιών (service developers), (γ) τους παρόχους που
αναλαμβάνουν τη μελέτη των logistics διαδικασιών των πελατών (customer adapters)
και (δ) τους παρόχους που αναλαμβάνουν καθολικά τις διεργασίες logistics
(customer developers). Η πρώτη κατηγορία προσφέρει τις παραδοσιακές υπηρεσίες
της αποθήκευσης, διανομής, συλλογής, πακετοποίησης κτλ. Η δεύτερη κατηγορία
διαφοροποιείται, παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως συσκευασία
βάσει

εξατομικευμένων

αναγκών,

σύντομη

αποθήκευση

(cross

docking),

παρακολούθηση και εντοπισμό του φορτίου (track and trace), κλπ. Συχνά,
αναπτύσσονται πληροφοριακά συστήματα υποστηρικτικά των δραστηριοτήτων των
πελατών, με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος. Η τρίτη
κατηγορία αναλαμβάνει την εκτέλεση των logistics διαδικασιών των πελατών, χωρίς,
όμως, να προβαίνει σε ενδεχόμενη αναβάθμισή τους. Η επίτευξη βέλτιστων
πρακτικών έγκειται στην ανάληψη περιορισμένου αριθμού πελατών, καθώς
απαιτείται εις βάθος μελέτη των διαδικασιών. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία
προσεγγίζει την έννοια των παρόχων 4PL υπηρεσιών, καθώς προϋποθέτει την
ενοποίησή τους με τους πελάτες , αναλαμβάνοντας καθολικά τις διεργασίες logistics.
Κατέχουν τη γνώση και εμπειρία που απαιτείται για το συντονισμό των εταίρων της
εφοδιαστικής αλυσίδας των πελατών, οι οποίοι είναι και σε αυτήν την περίπτωση
περιορισμένοι σε αριθμό.
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Λόγοι Συνεργασίας με 3PL Εταιρίες
Οι οδηγοί ανάθεσης logistics λειτουργιών σε τρίτους έχουν καταγραφεί από πλήθος
ερευνητών (Sheffi 1990, Berglund κ.ά. 1999, Skjoett-Larsen 2000, Talalayevsky
2000, Persson & Virum 2001, Bolumole 2001, Wang κ.ά. 2006, Jharkharia &
Shankar 2007, Marasco 2008) και αναφέρονται στην ανάγκη ενός οργανισμού να
επικεντρωθεί στις βασικές ικανότητές του και να αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με
τρίτους πάροχους υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να προχωρήσουν,
συνεργατικά, σε αναδόμηση της επιχείρησης, βελτίωση της απόδοσης, μειώνοντας
ταυτόχρονα την ανάγκη για επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Η συνεργασία
με παρόχους 3PL υπηρεσιών, οδηγεί, επιπρόσθετα, στην ενίσχυση της κεντρικής
διοίκησης της επιχείρησης, στην παγκοσμιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
στην πρόσβαση σε διεθνείς πρακτικές, προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογία. Η
βελτίωση των ταμειακών ροών, η ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, η αύξηση της
χωρητικότητας, η ενίσχυση των αυτοματισμών και μηχανοποίησης, η μείωση του
επιπέδου των αποθεμάτων, η απόκτηση πιστοποίησης κατά ISO αποτελούν
επιπρόσθετους λόγους σύναψης συμφωνίας με 3PL εταίρους. Η παροχή μεγάλου
εύρους, αξιόπιστων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ο αυξανόμενος όγκος
επιστρεφόμενων εμπορευμάτων, η ανάγκη για απλοποίηση πολύπλοκων διεργασιών
της εφοδιαστικής αλυσίδας ωθούν τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους 3PL
παρόχους.
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
Όπως συμβαίνει στη δημιουργία κάθε εταιρικής σχέσης, έτσι και στην περίπτωση
συνεργασίας με παρόχους 3PL υπηρεσιών ενυπάρχουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και
μειονεκτήματα. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η διεξαγωγή μελέτης κόστους-ωφέλειας
πριν τη σύναψη συμφωνίας με 3PL εταιρία, ώστε να προσδιοριστούν σαφώς οι
παρεχόμενες υπηρεσίες, ο όγκος των εμπορευμάτων, να τυποποιηθούν οι
διαδικασίες, να διεξαχθεί έρευνα αγοράς, να ζητηθούν συστάσεις για τους
υποψήφιους συνεργάτες, να παρασχεθούν προσφορές από μέρους των 3PL, οι οποίες
θα γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και τέλος να συναφθεί/ υπογραφεί η τελική
συμφωνία (Andersson & Norrman 2002).
Πλεονεκτήματα
Τα οφέλη που απολαμβάνει μία επιχείρηση από τη συνεργασία με έναν πάροχο 3PL
υπηρεσιών προέρχονται, κατά βάση, από την αξία που ο 3PL προσθέτει στις
παρεχόμενες υπηρεσίες. Πολλοί ερευνητές εντοπίζουν τα οφέλη στη συνολική
απόδοση της επιχείρησης, στο σχεδιασμό του διεθνούς δικτύου, στη διείσδυση σε
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νέες αγορές, στον έλεγχο του κόστους, στις επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα
και εξοπλισμό αποθηκών, στη βελτίωση της ευελιξίας της επιχείρησης και
ικανοποίησης των πελατών, καθώς και στην αυξημένη αποδοτικότητα λόγω
οικονομιών φάσματος (Vasiliauskas & Jakubauskas 2007) και κλίμακας (La Londe &
Cooper 1989, Andersson 1997, Bask 2002, Ojala κ.ά. 2008). Επιπρόσθετα οφέλη
θεωρούνται η εμπειρία και βαθύτερη γνώση συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς
(Byrne 1993, Africk & Calkins 1994, Sink & Langley 1997), αλλά και η μείωση του
κόστους μεταφοράς και διανομής, η βελτίωση του κύκλου ολοκλήρωσης της
παραγωγικής

διαδικασίας

(cycle

time),

η

απελευθέρωση

κεφαλαίου

και

χρησιμοποίηση των πόρων για ενίσχυση των κύριων ικανοτήτων των εταιριών,
ταυτόχρονα με την ανάγκη για λιγότερο προσωπικό (Daugherty κ.ά. 1996, Bhatnagar
& Viswanathan 2000, Wong κ.ά. 2000, Aghazadeh 2003). Οι Person και Virum
(2001) επισημαίνουν, επίσης, την άμεση ικανότητα ανταπόκρισης των 3PL στις
επιχειρηματικές μεταβολές, την πρόσβαση σε πόρους που διαφορετικά δεν θα ήταν
άμεσα διαθέσιμοι, αλλά και τη βελτίωση των χρηματικών ροών και την
υποκατάσταση του σταθερού με το μεταβλητό κόστος. Ο Richardson (1995), τονίζει
τη σημασία της ανάθεσης εργασιών σε Τρίτους στη βελτίωση του γυρίσματος
(turnover rate) των αποθεμάτων, με συνεπακόλουθα τη βελτίωση της διάρκειας
ταξιδίου, την έγκαιρη άφιξη των εμπορευμάτων, την ελαχιστοποίηση των ζημιών και
των γραφειοκρατικών διατυπώσεων.
Μειονεκτήματα
Η λεπτομερής ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που προκύπτουν
από την ανάθεση εργασιών σε τρίτους, καθώς και η ακριβής εκτίμηση του κόστους
(Wang & Regan 2003) βοηθούν στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων. Οι
δυνητικοί 3PL συνεργάτες θα πρέπει να εξετάζονται αναφορικά με την επίδοσή τους,
την εμπειρογνωμοσύνη τους, το επίπεδο απόδοσης των εργαζομένων τους, την
ικανότητά τους να διαχειρίζονται εξειδικευμένες απαιτήσεις και καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης, την εμπιστευτικότητά τους και την ικανότητα χειρισμού και
αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων (Ellram & Cooper 1990, Lieb κ.ά. 1993,
Sink & Langley 1997, Van Laarhoven κ.ά. 2000, Gibson & Cook 2001, Min & Zhou
2001). Πιθανά προβλήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν από τη συνεργασία με
ακατάλληλους παρόχους περιλαμβάνουν ζητήματα εμπιστοσύνης και επικοινωνίας,
αδυναμία προσαρμογής στις επιχειρηματικές μεταβολές, έλλειψη καινοτομιών και
οικονομική αστάθεια (Wilding & Juriado 2004). Η ανάθεση εργασιών σε τρίτους δεν
θα πρέπει να συνεπάγεται απώλεια ελέγχου για τις επιχειρήσεις, καθιστώντας το
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θέμα της εξάρτησης από τον πάροχο ως κρίσιμο σημείο της συνεργασίας (Byrne
1993, Bowman 1995, Van Laarhoven κ.ά. 2000).
Παράγοντες Επιτυχίας
Η ύπαρξη ορθής επικοινωνίας, αμοιβαίας δέσμευσης, διαμοιρασμού των ανταμοιβών
και συλλογικής διαχείρισης χαρακτηρίζονται από τον Aghazadeh (2003) ως βασικές
προϋποθέσεις

για

επιτυχή

συνεργασία.

Οι

Panayides

και

So

(2005)

κατηγοριοποίησαν τους παράγοντες επιτυχίας ως προς (α) το επίπεδο σχέσεων
μεταξύ των οργανισμών (εμπιστοσύνη, δεσμοί, αμοιβαιότητα, συμπάθεια), (β) την
οργανωσιακή μάθηση (δέσμευση για μάθηση, ενδο-επιχειρησιακή μάθηση, κοινό
όραμα), (γ) την τάση για καινοτομίες (εφαρμογή νέων ιδεών, δημιουργικότητα,
εισαγωγή νέων προϊόντων/ υπηρεσιών), την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής
αλυσίδας (έγκαιρη υλοποίηση υπηρεσιών, συνέπεια, τήρηση ορθών αρχείων και
πληροφοριών, ικανοποίηση υποσχέσεων, επίλυση προβλημάτων,

διάθεση για

παροχή βοήθειας στον πελάτη), (δ) την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας
(ικανότητα μείωσης του κόστους, βελτίωση του βαθμού αξιοποίησης των
εγκαταστάσεων). Εξίσου σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας χαρακτηρίζονται και οι
σαφώς προσδιορισμένες απαιτήσεις των πελατών, οι διαδικασίες υλοποίησης των
υπηρεσιών, αλλά και η ύπαρξη υποστήριξης και ενεργού συμμετοχής της Ανώτατης
Διοίκησης (Daugherty κ.ά. 1996, Lieb & Randall 1996b, Bagchi & Virum 1998,).
Αξιόλογη είναι και η συμβολή των Selviaridis και Spring (2007), οι οποίοι αναφέρουν
τους κοινούς στόχους, τη συμβατότητα των πληροφοριακών συστημάτων και της
οργανωσιακής κουλτούρας, τον προσανατολισμό των πελατών, την εξειδίκευση σε
συγκεκριμένους τομείς, την οικονομική σταθερότητα των παρόχων, τη συχνή
επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, την από κοινού επένδυση στη δημιουργία
στενών σχέσεων, τον από κοινού σχεδιασμό και διοίκηση, την ανάπτυξη μηχανισμών
για επίλυση προβλημάτων, την εξισορρόπηση της εξουσίας μεταξύ των δύο μερών,
την ικανότητα της συνεχούς ενημέρωσης σχετικά με σύγχρονα τεχνολογικά
επιτεύγματα, το διαμοιρασμό των κινδύνων και ανταμοιβών, την αναβάθμιση του
επιπέδου υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διανομής, την ευελιξία των
παρόχων 3PL υπηρεσιών, την υποστήριξη από την Ανώτατη Διοίκηση και την
κατανόηση των αναγκών των πελατών, ως κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας.
Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι 3PL μπορεί να θεωρηθούν επιχειρησιακής φύσης,
όταν απώτερος στόχος αποτελεί η μείωση του κόστους. Θεωρούνται, όμως,
στρατηγικοί εταίροι της εφοδιαστικής αλυσίδας από τις επιχειρήσεις που
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συνειδητοποιούν την πραγματική συμβολή τους στη συνολική ενίσχυση της
απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Bolumole 2001).
Οι Sink κ.ά. (1996) αναγνώρισαν την ανάγκη για αλλαγή στις 3PL υπηρεσίες, από την
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης, σε πιο σύνθετες, προστιθέμενης
αξίας και βασισμένες σε διεργασίες (process based) (Carbone & Stone 2005) μορφές
υπηρεσιών.
Οι δυναμικές αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών, ανάγουν την τεχνολογική
καινοτομία και ενοποίηση, παράλληλα με την ανάγκη για ύπαρξη ορατότητας
(visibility) (Wu 2006) σε καθοριστικές προκλήσεις στις οποίες καλούνται να
ανταποκριθούν οι 3PL, αυξάνοντας το περιθώριο κέρδους τους (Van Hoek 2000,
Aghazadeh 2003). Συμπληρωματικές υπηρεσίες βοηθούν τη διείσδυση των παρόχων
3PL υπηρεσιών σε περιοχές πέραν των επιχειρησιακών, όπως αυτή της εξυπηρέτησης
πελατών, της κατασκευής (manufacturing), συμβάλλοντας έτσι στην ενοποίηση της
εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας μεταξύ των μελών,
γεγονός που ενισχύει τη σημασία της ανάπτυξης κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου
που να αντικατοπτρίζουν τον οριζόντιο συντονισμό (Van Hoek 2001).
Η παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας από 3PL παρόχους,
προϋποθέτει την ύπαρξη στρατηγικού προσανατολισμού από πλευράς της εταιρίας
που αποφασίζει την εκχώρηση των λειτουργιών της σε τρίτους, την ξεκάθαρη
αντίληψη του ρόλου του παρόχου υπηρεσιών logistics και του βαθμού επίδρασης στη
στρατηγική, στη σχέση μεταξύ πελάτη-παρόχου και στην έκταση της εκχώρησης
εργασιών σε τρίτους (Knemeyer & Murphy 2004).
Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι 3PL μπορούν να συγκεντρωθούν στον παρακάτω
πίνακα.
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διαχείριση Παραγγελιών (processing
and fulfillment)
Πακετοποίηση, Συλλογή and
Συσκευασία
Παρακολούθηση Φορτίου
Ετικετοποίηση
Επιδιορθώσεις (Reconditioning)
Χρηματοδότηση Αποθεμάτων
(Inventory financing)
Διαχείριση Αποθεμάτων (πρόγνωση,
ανάλυση τοποθεσίας (location
analysis), σχεδιασμός διάταξης,
χρηματοδότηση, επαναπαραγγελία)
Συναρμολόγηση
Διαχείριση Επιστροφών, αντίστροφη
εφοδιαστική
Κυτιοποίηση (Kitting)
Εγκατάσταση Προϊόντος (Product
installation)
Έλεγχος και Επιδιόρθωση προϊόντων

Πίνακας 1.5 Υπηρεσίες 3PL παρόχων
Συγγραφείς
Sink κ.ά. 1996, Engelsleben 1999, Boyson κ.ά. 1999, Sohail & Sohal 2003, Wang & Regan 2003, Lai
2004, Piplani κ.ά. 2004, Sohail κ.ά. 2004, Lieb & Bentz 2005, Sohail & Al-Abdali 2005, Evangelista &
Sweeney 2006
Sink κ.a 1996, Skjoett-Larsen 2000, Van Hoek 2000, Regan & Song 2001, Wang & Regan 2003, Lai
2004, Langley κ.ά. 2004, Sohail κ.ά. 2004, Wilding & Juriado 2004, Lieb & Bentz 2005, Ying &
Dayong 2005, Evangelista & Sweeney 2006, Wang κ.ά. 2006
Berglund κ.ά. 1999, Engelsleben 1999, Laarhoven κ.ά. 2000, Skjoett-Larsen 2000, Persson & Virum
2001, Regan & Song 2001, Wang & Regan, 2003, Lai 2004, Lieb & Bentz 2005, Evangelista & Sweeney
2006, Marasco 2008
Sink κ.ά. 1996, Engelsleben 1999, Regan & Song 2001, Wang & Regan 2003, Lai 2004, Langley κ.ά.
2004, Wilding & Juriado 2004, Lieb & Bentz 2005, Evangelista & Sweeney 2006
Van Hoek 2000, Van Hoek 2001, Evangelista & Sweeney 2006
Evangelista & Sweeney 2006
Sink κ.ά. 1996, Berglund κ.ά. 1999, Boyson κ.ά. 1999, Engelsleben 1999, Laarhoven κ.ά. 2000, Van
Hoek 2000, Regan & Song 2001, Van Hoek 2001, Aghazadeh 2003, Sohail & Sohal 2003, Wang &
Regan 2003, Piplani 2004, Lai 2004, Langley 2004, Sohail κ.ά. 2004, Sohail & Al-Abdali 2005,
Marasco 2008
Sink κ.ά. 1996, Berglund κ.ά. 1999, Engelsleben 1999, Laarhoven κ.ά. 2000, Skjoett-Larsen 2000, Van
Hoek 2000, Regan & Song 2001, Van Hoek 2001, Sohail & Sohal 2003, Wang & Regan 2003, Lai 2004,
Langley κ.ά. 2004, Sohail κ.ά. 2004, Lieb & Bentz 2005, Sohail & Al-Abdali 2005, Evangelista &
Sweeney 2006, Marasco 2008
Sink κ.ά. 1996, Engelsleben 1999, Regan & Song 2001, Van Hoek 2001, Meade & Sarkis 2002,
Aghazadeh 2003, Sohail & Sohal 2003, Wang & Regan 2003, Langley κ.ά. 2004, Sohail κ.ά. 2004,
Wilding & Juriado 2004, Lieb & Bentz 2005, Ying & Dayong, 2005, Evangelista & Sweeney, 2006
Sink κ.ά. 1996, Engelsleben 1999, Evangelista & Sweeney 2006
Evangelista & Sweeney 2006
Evangelista & Sweeney 2006
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Μεταφορές (θαλάσσια μεταφορά,
διαμεταφορά, μεταφορά ενοποίημένου
φορτίου, εξόφληση/έλεγχος
τιμολογίων ναύλου, μεσιτεία,
διαπραγμάτευση ναύλων, επιλογή
μεταφορέων)
Αποθήκευση (warehouse management)
Παράδοση, Διανομή
Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
Διαχείριση Εξυπηρέτησης Πελατών
Εκτέλεση παραγγελιών πελατών
Διαχείριση Μεταφορών (δρομολόγηση,
προγραμματισμός)
Πληροφοριακά Συστήματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Λειτουργία
του στόλου, Σχεδιασμός του Δικτύου
Διανομής, ανάλυση τοποθεσίας
(location analysis)
Factoring
Ζητήματα Ασφαλίσεων
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (χύδην
φορτία, υγρά φορτία, επικίνδυνα
υλικά, κατεψυγμένα είδη)
Σύντομη Αποθήκευση (Cross-docking)

Πίνακας 1.5 Υπηρεσίες 3PL παρόχων (συνέχεια)
Συγγραφείς
Sink κ.ά. 1996, Berglund κ.ά. 1999, Boyson κ.ά. 1999, Engelsleben 1999, Laarhoven κ.ά. 2000, Persson
& Virum 2001,Regan & Song 2001, Aghazadeh 2003, Tyan κ.ά. 2003, Sohail & Sohal 2003, Wang &
Regan 2003, Kremeyer & Murphy 2004, Lai 2004, Langley κ.ά. 2004, Piplani κ.ά. 2004, Sohail κ.ά.
2004, Wilding & Juriado 2004, Lieb & Bentz 2005, Sohail & Al-Abdali 2005, Ying & Dayong 2005,
Wang κ.ά. 2006
Sink κ.ά. 1996, Berglund κ.ά 1999, Laarhoven κ.ά. 2000, Persson & Virum 2001, Regan & Song 2001,
Aghazadeh 2003, Sohail & Sohal 2003, Wang & Regan 2003,Lai 2004, Langley κ.ά. 2004, Piplani κ.ά.
2004, Sohail κ.ά. 2004, Wilding & Juriado 2004, Lieb & Bentz 2005, Sohail & Al-Abdali 2005, Ying &
Dayong 2005, Wang κ.ά. 2006
Tyan κ.ά. 2003, Ying & Dayong 2005, Wang κ.ά. 2006
Ying & Dayong 2005
Ying & Dayong 2005
Boyson κ.ά. 1999, Regan & Song 2001, Ying & Dayong 2005
Engelsleben 1999, Kremeyer & Murphy 2004, Ying & Dayong 2005
Sink κ.ά. 1996, Engelsleben 1999, Regan & Song 2001, Aghazadeh 2003, Sohail & Sohal 2003, Wang &
Regan 2003, Lai 2004, Langley κ.ά. 2004, Piplani κ.ά. 2004, Sohail κ.ά. 2004, Wilding & Juriado
2004, Lieb & Bentz 2005, Sohail & Al-Abdali 2005
Engelsleben 1999, Van Hoek 2000, Regan & Song 2001, Aghazadeh 2003, Sohail & Sohal 2003, Wang
& Regan 2003, Lai 2004, Langley κ.ά. 2004, Sohail κ.ά. 2004, Wilding & Juriado 2004, Lieb & Bentz
2005, Sohail & Al-Abdali 2005, Wang κ.ά. 2006
Engelsleben 1999
Engelsleben 1999
Regan & Song 2001, Wilding & Juriado 2004
Regan & Song 2001, Lai 2004, Langley κ.ά. 2004
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Πίνακας 1.5 Υπηρεσίες 3PL παρόχων (συνέχεια)
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Συγγραφείς

Τελωνειακά Ζητήματα
Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου
Σχεδιασμός Προϊόντος (Product
configuration)
Τιμολόγηση του τελικού παραλήπτη
Ποιοτικός έλεγχος, έλεγχος και
επιδιόρθωση προϊόντων
Τοποθέτηση εμπορευμάτων στις
εγκαταστάσεις του πελάτη
Σήμανση προϊόντων βάσει μεγέθους
(Sizing products)
Προσθήκη προϊοντικών
χαρακτηριστικών (Adding product
features)
Προώθηση εγγράφων μεταφοράς
Αναφορές απόδοσης
Διαδικτυακές υπηρεσίες
Προσαρμογή και διαπραγμάτευση της
εγγυητικής επιστολής
Προμήθειες
Διαχείριση των ανταλλακτικών των
πελατών
Επιλογή λογισμικού

Regan & Song 2001, Wang & Regan 2003, Langley κ.ά. 2004, Sohail κ.ά. 2004, Lieb & Bentz 2005
Van Hoek 2001, Lai 2004

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Ανάληψη υπεργολαβίας στην
παραγωγική διαδικασία (contract
manufacturing)
Τελωνειακή Αποθήκευση

Lieb & Bentz 2005

Van Hoek 2000, Van Hoek 2001
Van Hoek 2000, Van Hoek 2001, Lai 2004
Skjoett-Larsen 2000, Van Hoek 2000, Van Hoek 2001, Lieb & Bentz 2005
Van Hoek 2001
Van Hoek 2000, Van Hoek 2001
Van Hoek 2000, Van Hoek 2001,
Tyan 2003
Lai 2004, Lieb & Bentz 2005
Lai 2004
Lai 2004
Lai 2004
Sohail & Sohal 2003, Wang & Regan 2003, Sohail κ.ά. 2004, Lieb & Bentz 2005, Sohail & Al-Abdali
2005
Wang & Regan 2003, Lieb & Bentz 2005

Wang & Regan 2003
Van Hoek 2000
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1.5.3.2 Διαμεταφορείς
Χαρακτηριστικά των Διαμεταφορέων
Η παρουσία των διαμεταφορέων έγινε αισθητή στο χώρο των μεταφορών κατά τις
δεκαετίες του 1970 και 1980, λόγω της ανάγκης για διεξαγωγή διεθνούς μεταφοράς
«πόρτα- πόρτα» (door-to-door) (Pedersen 2001). Οι διαμεταφορείς χαρακτηρίζονται
ως ενδιάμεσοι-κλειδιά στην οργάνωση και διεκπεραίωση της μεταφοράς από το
σημείο προέλευσης ως το σημείο προορισμού, όντας ειδικοί στην παροχή ποιοτικών
διασυνοριακών εμπορευματικών μεταφορών (Burkovskis 2008).
Στην πλειοψηφία τους δεν είναι κάτοχοι παγίων στοιχείων (Markides & Holweg
2006), γεγονός που μειώνει τα εμπόδια εισόδου, αφήνοντας τη γνώση γύρω από
γεωγραφικά, βιομηχανικά και εμπορευματικά ζητήματα να επικρατήσει ως βασική
προϋπόθεση (Murphy & Daley 2001). Η δυνατότητα απόκτησης γνώσης και
εμπειρίας επιτρέπει την είσοδο πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον
κλάδο, με αποτέλεσμα την ύπαρξη υψηλού βαθμού τμηματοποίησης της αγοράς
(fragmentation), σε αντίθεση με την ύπαρξη περιορισμένου αριθμού μεγάλων
επιχειρήσεων (Persson & Virum 2001). Πριν την ανάπτυξη των διαμεταφορέων, οι
ρόλοι των παρόχων υπηρεσιών logistics ήταν σαφώς διαχωρισμένοι. Η παρουσία των
διαμεταφορέων, όμως, οδήγησε στην καθιέρωση της παροχής ολοκληρωμένων (one
stop shop) υπηρεσιών (Bergantino & Bolis 2008), αναλαμβάνοντας το ρόλο του
μεταφορέα

για

το

φορτωτή/παραλήπτη

και

ταυτόχρονα

το

ρόλο

του

φορτωτή/παραλήπτη για τον μεταφορέα.
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
Η ορθή διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου απαιτεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις να
γνωρίζουν τις διασυνοριακές και τελωνειακές διαδικασίες. Οι διαμεταφορείς,
κατέχοντας την ανάλογη γνώση και εμπειρία, είναι σε θέση να παρέχουν ακριβείς και
αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους (Youngdahl & Loomba
2000). Η διεθνής παρουσία των διαμεταφορέων, επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρίες
να συνεργάζονται με έναν μοναδικό διαμεταφορέα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και
τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται μία αποκλειστική συνεργασία. Επιπρόσθετα,
η συνεργασία με το διαμεταφορέα επιτρέπει στις εταιρίες να πετύχουν οικονομίες
κλίμακας και φάσματος (Lemoine & Lars Dagnæs 2003), εξοικονομώντας χρήματα
από ενοποίηση φορτίου (consolidation) και αποστολή μέσω κεντρικού σταθμού
μεταφόρτωσης (Picard 1997). Η εξοικονόμηση χρόνου προς όφελος των εμπορικών
εταιριών αποτελεί ένα επιπλέον πλεονέκτημα της συνεργασίας, καθώς τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης με τους μεταφορείς αναλαμβάνει ο διαμεταφορέας. Τα
πλεονεκτήματα γίνονται εξαιρετικά εμφανή στις περιόδους υπερβάλλουσας ζήτησης
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(peak demand season), οπότε η ζήτηση για μεταφορά υπερβαίνει κατά πολύ τη
διαθέσιμη χωρητικότητα. Οι διαμεταφορείς μπορούν να διασφαλίσουν χώρο πιο
εύκολα, συγκριτικά με τους μεμονωμένους φορτωτές/παραλήπτες, λόγω του
σωρευτικού μεταφορικού όγκου που διαχειρίζονται.
Το κυριότερο μειονέκτημα που προκύπτει από τη συνεργασία με το διαμεταφορέα
θεωρείται η αύξηση του κόστους logistics, λόγω της προμήθειας που καλούνται να
καταβάλουν οι εμπορικοί οίκοι για τη διαχείριση του φορτίου, γεγονός που
αντισταθμίζεται από τα πλεονεκτήματα της επιλογής του βέλτιστου μέσου και
διαδρομής (Burkovskis 2008), τα οποία τελικά συνεπάγονται τη δημιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τη χαμηλότερη τιμή διάθεσης στην αγορά (Lai
& Cheng 2004).
Η Σχέση των Διαμεταφορέων με τα Μέλη της Μεταφορικής Αλυσίδας
Οι

εμπορικές

συναλλαγές

και

ιδιαίτερα

οι

διεθνείς

μεταφορές

φορτίων

προϋποθέτουν τη μεσολάβηση αρκετών μελών, εγγράφων, μεταφορικών μέσων και
κανονιστικών πλαισίων (Sheu κ.ά. 1996, Pedersen 2001). Οι φορτωτές/παραλήπτες
απευθύνονται στους μεταφορείς ή στους διαμεταφορείς για την «ενορχήστρωση»
της μεταφορικής διαδικασίας που απαιτείται για την αποστολή/παραλαβή
εμπορευμάτων. Οι μεταφορείς παρέχουν τα μέσα σύνδεσης των σημείων προέλευσης
και προορισμού, ενώ οι διαμεταφορείς συντονίζουν την μεταφορική αλυσίδα
(Friedrich κ.ά. 2003).
Η επιβίωση των διαμεταφορέων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητά τους
να επιλέγουν το κατάλληλο δίκτυο συνεργατών. Η επιλογή των μεταφορέων που
πληρούν τις προδιαγραφές των πελατών τους δημιουργούν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και υπεροχή στην αγορά. Παραδοσιακά, η επιλογή βασιζόταν
αποκλειστικά στο κριτήριο της τιμής. Σήμερα, όμως, η βελτιστοποίηση της
εφοδιαστικής

αλυσίδας

προϋποθέτει

τη

συμπίεση

του

συνολικού

κύκλου

ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας (cycle time), συμπεριλαμβανομένης και
της διάρκειας ταξιδίου (Wong κ.ά. 2008).
Λόγω της δραστηριοποίησής τους σε διεθνές επίπεδο, οι διαμεταφορείς γνωρίζουν
τους όρους που επικρατούν στα κατά τόπους τερματικά. Η σε βάθος γνώση των
συνθηκών παρέχει τη δυνατότητα στους φορτωτές να προγραμματίζουν ανάλογα τις
τελωνειακές διαδικασίες και την έκδοση φορτωτικών εγγράφων (Wong κ.ά. 2008).
Σε περίπτωση που ένα φορτίο δεν προλαβαίνει να φορτωθεί σε συγκεκριμένο πλοίο,
ο διαμεταφορέας αναλαμβάνει την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης.
Οι τελικοί πελάτες αποτελούν την κινητήρια δύναμη των Διαμεταφορέων για τη
βελτίωση της απόδοσής τους και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι
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Murphy και Daley (2001) προτείνουν τη διεξαγωγή σχεδίου μάρκετινγκ από μέρους
των διαμεταφορέων, προκειμένου να εντοπίσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην
αγορά και που μπορούν να τους δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπρόσθετα,
περιβαλλοντικές αναλύσεις, τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως η συστηματική
χρησιμοποίηση του διαδικτύου για ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνία,
παράλληλα με την τμηματοποίηση των πελατών, επιτρέπουν στους διαμεταφορείς να
προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς.
Η προσπάθεια διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν συναντάται μόνο στο
χώρο των διαμεταφορέων, αλλά και στο χώρο των λιμένων και ναυτιλιακών γραμμών
(McCalla κ.ά. 2004). Κατά συνέπεια, τα μοναδικά χαρακτηριστικά των επιμέρους
κατηγοριών εξασθενούν καθώς κάθε πάροχος υπηρεσιών logistics εισέρχεται στο
πεδίο των εταίρων (Markides & Holweg 2006). Η ανάγκη για ελαχιστοποίηση των
σημείων επαφής οδήγησε στην ενοποίηση των διαμεταφορικών με τις υπηρεσίες
logistics. Η πρακτική αυτή μπορεί να εγείρει λειτουργικά ζητήματα, λόγω της
διαφορετικότητας των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς οι τρίτοι πάροχοι
υπηρεσιών, σε αντίθεση με τους διαμεταφορείς, βασίζουν τις υπηρεσίες τους στην
κατοχή

παγίων

στοιχείων

και

εγκαταστάσεων,

και

συνεπώς,

επιδιώκουν

μακροπρόθεσμες συνεργασίες (Bot & Neumann 2003).
Εμφανής είναι η προσπάθεια των ναυτιλιακών εταιριών να παρέχουν μεταφορά
πόρτα-πόρτα, μέσω κοινοπρακτικών ενώσεων με μεταφορικές εταιρίες, αλλά και η
συμμετοχή τους στη διαχείριση των διαμετακομιστικών σταθμών. Οι ενέργειες των
ναυτιλιακών εταιριών τις καθιστούν άμεσους ανταγωνιστές των διαμεταφορέων
(Martin & Thomas 2001).
Ταυτόχρονα, οι διεθνείς ταχυμεταφορείς εκμεταλλεύονται την ανάγκη για
αεροπορική μεταφορά και βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πελατών με τη χρήση
προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος τους αποτελεί η μεταβολή της
μεταφοράς από αεροδρόμιο-προς-αεροδρόμιο σε πόρτα-πόρτα (door-to-door)
μεταφορά (European Commission 1996,).
Η λειτουργία των τελωνείων χαρακτηρίζεται ως σημαντική παράμετρος στη συνολική
απόδοση της μεταφορικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα οι ευέλικτες τελωνειακές
διαδικασίες, με τη χρήση EDI τεχνολογίας και συστημάτων συναλλαγών χωρίς
παραστατικά, να αποτελούν πόλο έλξης για τους χρήστες των κόμβων (hubs) (Ohashi
κ.ά. 2005, Haughton & Desmeules 2001). Αξιοσημείωτα είναι, επίσης, και τα
πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ηλεκτρονική υποβολή τελωνειακής
διασάφησης από τους διαμεταφορείς που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των
τελωνειακών διατυπώσεων (Hellberg & Sannes 1991). Παράδειγμα αποτελούν τα
λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες του λιμανιού,
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καταχωρούν τις αναγκαίες πληροφορίες για τον εκτελωνισμό, σε μία ενιαία βάση
δεδομένων (Grainger 2003).
Οι διαμεταφορείς και οι NVOCCs ανήκουν στην κατηγορία των ενδιάμεσων
οργανωτών της θαλάσσιας μεταφοράς (Ocean Transport Intermediary (OTI)),
σύμφωνα με το καθεστώς που διέπει την υπερπόντια ναυτιλία (Ocean Shipping
Reform Act), με τη διαφορά ότι οι διαμεταφορείς δεν έχουν τη δυνατότητα έκδοσης
φορτωτικής. Οι NVOCCs προγραμματίζουν την ενοποιημένη αποστολή φορτίων, με
στόχο την επίτευξη μεγάλων περιθωρίων κέρδους από τη μεταπώληση του ναύλου
του τμηματικού φορτίου. Προσφέρουν υπηρεσίες, όπως καταβολή του μεταφορικού
κόστους, έκδοση φορτωτικών, διοργάνωση του σκέλους της μεταφοράς εσωτερικού
ως τμήμα της ενιαίας μεταφοράς (through transportation movements), συνάπτουν
συμφωνίες με πράκτορες στο σημείο προέλευσης και προορισμού του εμπορεύματος,
κλπ (Passas & Jones 2007).
Τέλος, δεν μπορεί να επιτευχθεί βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίς
την ευθυγραμμισμένες λιμενικές πολιτικές. Τα λιμάνια αποτελούν δυναμικές
οντότητες που προσθέτουν αξία στις δραστηριότητες των μελών της αλυσίδας
(Robinson 2002), και τα οποία συνιστούν την κοινότητα των λιμανιών (port
community) (Martin & Thomas 2001). Η επιλογή λιμανιού από τους διαμεταφορείς
είναι ιδιάζουσα περίπτωση, καθώς προηγείται η επιλογή της ναυτιλιακής γραμμής,
και συνεπώς, οι διαμεταφορείς καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στα λιμάνια που
χρησιμοποιεί η γραμμή. Η διαδικασία, όμως, στην ουσία κινείται αντίστροφα, καθώς
τα λιμάνια είναι εκείνα που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά
τους, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ναυτιλιακών γραμμών, σε όρους υποδομών
και αξιόπιστων υπηρεσιών, ώστε να προσελκύουν τους μεγαλύτερους μεταφορείς
(Tongzon 2009).
Υπηρεσίες
Με στόχο το μετασχηματισμό τους σε παρόχους ολοκληρωμένων (one-stop-shop)
υπηρεσιών, οι διαμεταφορείς διευρύνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες από την
απλή μεταφορά στην παροχή δεσμών υπηρεσιών (bundled) και περιφερειακών
δραστηριοτήτων, όπως εκτελωνισμός, ασφάλιση φορτίου κλπ (Ozsomer κ.ά. 1993,
Murphy & Daley 1995, Semeijn & Vellenga 1995). Βάσει των ολοκληρωμένων (onestop-shop) υπηρεσιών, οι Markides και Holweg (2006) εντοπίζουν τα βασικά
χαρακτηριστικά του διαμεταφορέα, τα οποία περιλαμβάνουν την εγκατάσταση
σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία στρατηγικών σχέσεων με
τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη γνώση, εμπειρία και γεωγραφική
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εμβέλεια, καθώς και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Επιπλέον, διαχωρίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτές που παρέχονται ενδοεπιχειρησιακά και σε αυτές που ανατίθενται σε τρίτους. Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων και εξειδίκευσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές,
επιχειρηματικούς τομείς και εμπορευματικές ιδιότητες αποδείχθηκε επωφελής για
τους Kuenhe & Nagel, Danzas και Animal Port Houston (Murphy & Daley 2001). Η εν
λόγω παραδοχή είναι σύμφωνη και με προηγούμενη βιβλιογραφία των Berglund κ.ά.
(1999)

και Murphy & Daley (2001). Η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης

αξίας προκύπτει και από τον ανταγωνισμό που καλλιεργείται τόσο από τους
μεταφορείς όσο και από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών logistics, οι οποίοι στην
προσπάθεια να αποσπάσουν διαρκώς μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, διευρύνουν το
χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων υπηρεσιών (Murphy & Daley 2001).
Η λύση των συγχωνεύσεων και εξαγορών φαίνεται βιώσιμη σε αρκετές εταιρίες, υπό
το πρίσμα της επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τάση αυτή ευνοήθηκε από
τη διεθνή απελευθέρωση του κλάδου των διαμεταφορών τη δεκαετία του 1980 και
την περεταίρω τμηματοποίηση του κλάδου (Persson & Virum 2001, Burkovskis
2008). Κατά συνέπεια, η παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών, όπως αποθήκευση,
πακετοποίηση, ετικετοποίηση κλπ, συμβάλλουν στην επιβίωση των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν και μέσω υπεργολαβιών
με τρίτους πάροχους υπηρεσιών logistics. Σε ανώτερο επίπεδο συνεργασίας, η
προσθήκη αξίας στον πελάτη μπορεί να υλοποιηθεί μέσω υπηρεσιών logistics
υποβοηθούμενες από την τεχνολογία, με διαμοιρασμό των πόρων, για παράδειγμα
με την ανάπτυξη EDI συνδέσεων, ή ενοποιημένες πλατφόρμες ανταλλαγής
δεδομένων (Lai 2004).
Στον Πίνακα 1.6 παρατίθενται συγκεντρωτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους
Διαμεταφορείς.
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Πίνακας 1.6 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαμεταφορείς
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Συγγραφείς
Τοπικές και Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές
Lai & Cheng 2004, Andersen 2005, Markides & Holweg 2006, Burkovskis 2008,
Wong κ.ά. 2008, Perlman κ.ά. 2009
Τελωνειακές Υπηρεσίες
Chandler 1994, Murphy & Daley 1994, Murphy & Daley 1995, Murphy & Daley 2001,
Lai & Cheng 2004, Andersen 2005, Markides & Holweg 2006, Burkovskis 2008,
Wong κ.ά. 2008, Perlman κ.ά. 2009
Ασφάλιση Φορτίου
Murphy & Daley 1994, Murphy & Daley 1995, Markides & Holweg 2006
NVOCC υπηρεσίες
Murphy & Daley 1995, Markides & Holweg 2006, Perlman κ.ά. 2009
Αποθήκευση
Lai & Cheng 2004, Markides & Holweg 2006, Wong κ.ά. 2008, Perlman κ.ά. 2009,
Burkovskis 2008
Διανομή
Andersen 2005, Markides & Holweg 2006, Perlman κ.ά. 2009
Συλλογή/ Πακετοποίηση/Παλετοποίηση
Murphy & Daley 1995, Lai & Cheng 2004, Markides & Holweg 2006, Wong κ.ά.
2008
Ετικετοποίηση/ barcoding
Lai & Cheng 2004, Markides & Holweg 2006
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Murphy & Daley 1995, Markides & Holweg 2006
Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων
Chandler 1994, Lai & Cheng 2004, Markides & Holweg 2006
Διαδικτυακές υπηρεσίες
Lai & Cheng 2004, Markides & Holweg 2006
Οδική μεταφορά
Wong κ.ά. 2008
Διευθέτηση πληρωμών των πελατών
Murphy & Daley 1995, Murphy & Daley 2001, Burkovskis 2008, Perlman κ.ά. 2009
Γραφειοκρατικές διαδικασίες σχετιζόμενες με την Perlman κ.ά. 2009
παράδοση του φορτίου
Διαχείριση πληροφοριών
Andersen 2005, Perlman κ.ά. 2009
Έγγραφα εισαγωγής/εξαγωγής
Murphy & Daley 1994, Murphy & Daley 2001, Burkovskis 2008
Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των εμπορευμάτων
Burkovskis 2008
Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
Burkovskis 2008
Διατροπική μεταφορά
Burkovskis 2008
Παρακολούθηση φορτίου (Track and trace)
Murphy & Daley 1995, Lai & Cheng 2004, Murphy & Daley 2001
Προτάσεις εναλλακτικών διαδρομών
Murphy & Daley 1995, Murphy & Daley 2001
Προσφορά ναύλων
Murphy & Daley 1995
Κράτηση/ δέσμευση χώρου στους μεταφορείς
Murphy & Daley 1994, Murphy & Daley 1995, Murphy & Daley 2001
Έκδοση φορτωτικών
Murphy & Daley 1995

44

Πίνακας 1.6 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαμεταφορείς (συνέχεια)
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Συγγραφείς
Παροχή βοήθειας στους φορτωτές/παραλήπτες ως Murphy & Daley 1995
προς την επιλογή όρων πώλησης
Έκδοση τιμολογίων
Murphy & Daley 1995
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά ζητήματα
Murphy & Daley 1995
Αναφορές απόδοσης
Lai & Cheng 2004
Σχεδιασμός και διαχείριση logistics

Chandler 1994, Lai & Cheng 2004

Διαχείριση αποθεμάτων

Lai & Cheng 2004, Andersen 2005

Εκτέλεση παραγγελιών

Lai & Cheng 2004

Διαχείριση στόλου

Lai & Cheng 2004

Σύντομη αποθήκευση (Cross-docking)

Lai & Cheng 2004

Συναρμολόγηση / επανασυναρμολόγηση

Lai & Cheng 2004, Andersen 2005

Ενοποίηση με τα ERP συστήματα των πελατών

Lai & Cheng 2004

Λειτουργίες τηλεφωνικού κέντρου

Lai & Cheng 2004

Μεταφορές εσωτερικού

Murphy & Daley 2001

Διαχείριση ειδικών φορτίων

Chandler 1994
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1.5.3.3 Τέταρτοι Πάροχοι Υπηρεσιών Logistics
Ο όρος τέταρτος πάροχος υπηρεσιών logistics (4PL) παρουσιάστηκε το 1998 από την εταιρία
Accenture, η οποία και κατοχύρωσε το εμπορικό σήμα. Ο πάροχος 4PL υπηρεσιών
εμφανίζεται ως «ο ενοποιητής (integrator) των πόρων, των ικανοτήτων (capabilities), της
τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο πάροχος, αλλά και οι συνεργάτες του, με σκοπό το
σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση πρακτικών εφαρμόσιμων στην εφοδιαστική αλυσίδα».
Ο Gattorna επιπρόσθετα τονίζει ότι η χρησιμοποίηση παρόχων 4PL υπηρεσιών αποτελεί
καινοτόμα πρακτική που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της εφοδιαστικής
αλυσίδας μεγιστοποιώντας το συνολικό όφελος των επιχειρήσεων. Ο Lieb (1992) διέκρινε
νωρίς το ρόλο και τις προοπτικές των 4PL στις μεγάλης κλίμακας (large scale) βιομηχανίες.
Το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη νέα μορφή παρόχου υπηρεσιών logistics οδήγησε στην
κατάρτιση ορισμών από ειδικούς της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πιο χαρακτηριστικές
προσπάθειες αναφέρονται στον Πίνακα 1.7.

Συγγραφείς

Craig 2003

Li κ.ά. 2003

Li κ.ά. 2003

Stefansson 2006

Πίνακας 1.7 Ορισμοί του παρόχου 4PL υπηρεσιών
Ορισμοί
Πάροχος, ο οποίος προσθέτει αξία με την αναμόρφωση
των διεργασιών των πελατών. Η επιτυχία του παρόχου
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα τεχνολογικά
επιτεύγματα που κατέχει, τα οποία και αναβαθμίζουν
τις στρατηγικές και τακτικές ικανότητές του. Σημαντική
θεωρείται, εξίσου, και η επιχειρηματική εμπειρία.
Εξαίρουν τη συμβολή της τεχνολογίας της πληροφορίας
στη λειτουργία του 4PL, καθώς αυτός υποστηρίζεται
από πλατφόρμα διαχείρισης η-logistics και
συνεργάζεται με παρόχους τεχνολογίας της
πληροφορίας, 3PL και διαμεταφορείς, συμβούλους
εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο ηλεκτρονικός διαμεσολαβητής που συνδέει τους
προμηθευτές, παραγωγούς, μεταφορείς και πελάτες σε
δυναμικά δίκτυα εφοδιαστικών αλυσίδων. Πρόκειται
για μία αναλυτική πρακτική της εφοδιαστικής αλυσίδας,
η οποία βασίζεται στην ενοποίηση και στο συντονισμό
των δεξιοτήτων των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας,
καθώς και στην ορθή διαχείριση πληροφοριών και
υλικών μεταξύ των μερών. Η επικράτηση και
δραστηριοποίηση του 4PL βασίζεται και υποστηρίζεται
συνεχώς από τη Web τεχνολογία και την τεχνολογία της
πληροφορίας.
Ταυτόσημος όρος με αυτόν του ενδιάμεσου των
υπηρεσιών logistics (Logistics Service Intermediary), ο
οποίος δεν έχει στην κατοχή του πάγια στοιχεία και
περιορίζεται στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών στους
πελάτες.
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Πίνακας 1.7 Ορισμοί του παρόχου 4PL υπηρεσιών (συνέχεια)
Συγγραφείς
Ορισμοί
Η προέκταση της διεργασίας ανάθεσης εργασιών, κατά
την οποία ο 4PL αλληλεπιδρά με συμβούλους
τεχνολογίας της πληροφορίας (ΙΤ), συμβούλους
Bajec 2008
διοίκησης επιχειρήσεων και παρόχους 3PL υπηρεσιών,
αποσκοπώντας στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
O τέταρτος πάροχος υπηρεσιών logistics (4PL) είναι
ανεξάρτητος και δεν έχει στην κατοχή του πάγια
στοιχεία και εξοπλισμό. Ρόλος του είναι η εφαρμογή και
διαχείριση επιχειρηματικών πρακτικών αξίας,
Win 2008
ελέγχοντας τις ωφέλειες που προκύπτουν από την
αξιοποίηση του χρόνου και τοποθεσίας της επιχείρησης
του πελάτη. Η απόδοση και επιτυχία της
διαμεσολάβησης του 4PL μετράται ως συνάρτηση της
δημιουργίας αξίας για τον πελάτη.
Σύγκριση μεταξύ 3PL και 4PL Εταιριών
Συχνά, η έννοια του 4PL συγχέεται με εκείνη του 3PL, καθώς οι 3PL διευρύνουν διαρκώς το
χαρτοφυλάκιο

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών,

ενσωματώνοντας

ολοένα

και

πιο

αναβαθμισμένες υπηρεσίες, όπως σχεδιασμό και συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας
(Jung & Chen 2007), αποκτώντας έναν πιο ολοκληρωμένο ρόλο (Sahay 2003). Ο Hoek
(2006) ανέλαβε να προβεί σε σύγκριση των δύο οντοτήτων, ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα
της ταυτοποίησης. Αναφορικά με την επισφράγιση της συνεργασίας, η συνέργια με έναν 3PL
βασίζεται στην ύπαρξη ενός διαπραγματευόμενου συμβολαίου (negotiated contract), ενώ
στην περίπτωση της συνέργιας με 4PL, η σύνταξη αποκλειστικών συμβολαίων (dedicated
contract) γίνεται με στρατηγικό ορίζοντα. Σε όρους και επίπεδο γνώσης, οι υπηρεσίες που
παρέχει ο 3PL περιλαμβάνουν τυποποιημένα καθήκοντα, που δεν απαιτούν εξειδικευμένη
γνώση. Αντίθετα, ο 4PL ασκεί συντονισμό και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας,
διεργασίες που προϋποθέτουν βαθιά γνώση των συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι δύο πάροχοι
διαφοροποιούνται και στο αξιοποιούμενο κεφάλαιο. Η λειτουργία των 3PL είναι εντάσεως
κεφαλαίου, σε αντιδιαστολή με τους 4PL που είναι εντάσεως τεχνολογίας, με κύρια την
παρουσία των πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνίας, μέσω των
οποίων διευκολύνεται και ο διαμοιρασμός πληροφοριών μεταξύ των μερών της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην περίπτωση των 3PL, αντίθετα, δεν δίνεται έμφαση στη ροή
των πληροφοριών, καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ορθή εκτέλεση των μεμονωμένων
λειτουργιών. Τέλος, η απόδοση των 4PL υπηρεσιών μετράται βάσει των αποτελεσμάτων της
εφοδιαστικής αλυσίδας των πελατών, ενώ η απόδοση των 3PL αναφέρεται σε συγκεκριμένα
οφέλη

και

αποτελέσματα.

Τους

συσχετισμούς

του

Hoek

υιοθετεί

και

ο
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Win (2008), ο οποίος προσθέτει και το στοιχείο της υπευθυνότητας, όπου ο 4PL
αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη για την επιτυχημένη λειτουργία της εφοδιαστικής
αλυσίδας, ως ενοποιητής (integrator), σε αντίθεση με τον 3PL, καθώς η εστιακή επιχείρηση
αλληλεπιδρά με περισσότερους από έναν 3PL. Η απόδοση του 4PL εκτιμάται από τη
δημιουργία αξίας για τον οργανισμό- πελάτη, ενώ η απόδοση του 3PL αξιολογείται βάσει
αυστηρών στοιχείων κόστους.
Με αφορμή τη σύγκριση των δύο οντοτήτων, ο Win (2008) αντιτάσσεται και στη λογική που
θέλει τον 3PL να αποτελεί τον πιο αρμόδιο πάροχο για να εξελιχθεί σε 4PL, καθώς οι στόχοι
του 3PL συγκρούονται με αυτούς του 4PL. Ο 3PL εστιάζει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης
των ίδιων επενδυμένων κεφαλαίων για λογαριασμό των μετόχων. Για το λόγο αυτό, η
ανάληψη 4PL καθηκόντων δεν θα τους αποτρέψει από τη χρησιμοποίηση των δικών τους
εγκαταστάσεων έναντι ανταγωνιστικών, καθώς, επίσης, και δεν πρόκειται να προβούν στην
αναζήτηση ή να λάβουν ανταγωνιστικές προσφορές από άλλες 3PL εταιρίες. Η κατάληξη
αυτή έρχεται σε αντίθεση με το ρόλο του 4PL, ο οποίος στοχεύει στη χρησιμοποίηση του
ιδανικού συνδυασμού πόρων και συνεργατών.
Οι Τύποι των Τέταρτων Παρόχων Υπηρεσιών Logistics
Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, οι ικανότητες των 4PL παρόχων στο χώρο των
logistics θεωρούνται εντάσεως γνώσης, ώστε να προσφέρουν συμβουλές βάσει εκτενούς
έρευνας στους πελάτες για βελτιωμένη απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βάσει των
δεξιοτήτων

τους

προβαίνουν

στο

σχεδιασμό

και

εφαρμογή

νέων

πρακτικών.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα πολυεθνικών εταιριών που δεσμεύονται σε
στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες με 4PL παρόχους, στοχεύοντας στην από κοινού
ανάπτυξη

καινούργιων

προϊόντων

και

διεργασιών.

Επιπρόσθετα,

οι

διεργασίες

(από)συγκέντρωσης μπορούν να αναβαθμιστούν σε όρους ταχύτητας και σημαντικότητας,
καθώς ο 4PL προωθεί μία διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με (α) τις λειτουργίες
που πραγματοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, (β) τον αριθμό και τύπο των οντοτήτων
που συμμετέχουν στις εν λόγω λειτουργίες, (γ) τον τύπο των σχέσεων που αναπτύσσονται
ανάμεσα στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας, (δ) την τοποθεσία εγκατάστασης των μελών,
(ε) την ανάγκη για φυσική, οργανωσιακή και πολιτιστική εγγύτητα μεταξύ των μελών, (στ)
τους τρόπους σύνδεσης των μελών, μέσω φυσικής μεταφοράς, πληροφοριακών συστημάτων
και συστημάτων πληρωμών (Visser κ.ά. 2004).
Παρόλο που οι λύσεις που προτείνει ο 4PL για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είναι
εξατομικευμένες, υπάρχουν τρία βασικά λειτουργικά μοντέλα: (α) το μοντέλο που
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βασίζεται στις συνέργιες (Synergy Plus operating model), (β) το μοντέλο που βασίζεται στην
παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών (Solution Integrator), και (γ) το μοντέλο που εμπλέκει
πολλαπλά μέρη της βιομηχανίας (Industry Innovator). Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο
λειτουργικό μοντέλο βασίζεται στην εργασιακή σχέση μεταξύ του 4PL οργανισμού και ενός
3PL παρόχου. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, οι 4PL και 3PL καλλιεργούν μία εταιρική σχέση
ώστε να εμπορευθούν λύσεις σχετικά με τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας,
κεφαλαιοποιώντας τις δυνατότητες και την κάλυψη και των δύο οργανισμών. Ο πάροχος
4PL υπηρεσιών διαθέτει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών στον 3PL, συμπεριλαμβανομένης της
τεχνολογίας, των στρατηγικών δεξιοτήτων, τη δυνατότητα εισόδου στην αγορά και την
εξειδίκευση επί της διαχείρισης προγραμμάτων. Στο δεύτερο λειτουργικό μοντέλο, ο 4PL
αναζητά λύσεις στα ζητήματα ενός μόνο πελάτη. Η αξιοποίηση των κατάλληλων πόρων,
δυνατοτήτων και τεχνολογικών μέσων του 4PL και συμπληρωματικών παρόχων,
δημιουργούν αξία στην επιχείρηση μέσω της παροχής ενοποιημένων λύσεων εφοδιαστικής
αλυσίδας. Στο τρίτο και πλέον πολύπλοκο λειτουργικό μοντέλο, ο 4PL αναπτύσσει και
υλοποιεί λύσεις για πολλαπλά μέρη της βιομηχανίας, εστιάζοντας στο συγχρονισμό και τη
συνεργασία (Bauknight & Miller 1999).
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Ο Hoek (2006) αναφέρει ότι η συνεργασία με έναν 4PL οδηγεί στη μετάβαση προς τις
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, στην επέκταση των σχέσεων με τους πελάτες, σε αυξημένη
πρόσοδο και άμεση κινητοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα του πελάτη, καθώς και στην
ενίσχυση του πελάτη, λόγω εξάρτησης από πληροφοριακά συστήματα αντί για πάγια
στοιχεία και εξοπλισμό. Από την άλλη πλευρά, ενδεχόμενοι κίνδυνοι αποτελούν η
ευθυγράμμιση των διεργασιών των πελατών με εκείνες των παρόχων υπηρεσιών, ο
συνδυασμός,

ενδο-επιχειρησιακά,

διαφορετικών

μοντέλων

αγοράς,

αλλά

και

επιχειρηματικών μοντέλων, ο πιθανός συμβιβασμός ως προς την ποιότητα των σχέσεων,
προκειμένου να επιτευχθούν ισχυρές επιδεξιότητες.
Οι Visser κ.ά. (2004) εντοπίζουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ανάπτυξη των 4PL
υπηρεσιών. Η αξίωση των πελατών από τους 4PL να εισάγουν πρωτότυπες λύσεις σε
πολύπλοκα προβλήματα των logistics, προϋποθέτει την επένδυση και των δύο μερών σε
χρόνο και χρήμα για την ανταλλαγή γνώσης, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της
αλληλεξάρτησης μεταξύ των μερών. Επιπρόσθετα αναφέρουν την πιθανή απώλεια γνώσης
ως συνέπεια της πρακτικής ανάθεσης εργασιών, αλλά και το πρόβλημα του νοητικού
συντηρητισμού (cognitive conservatism) σχετικά με προηγούμενες εμπειρίες των μερών. Η
αρνητική επίδραση των εν λόγω παραμέτρων ελαχιστοποιείται με την καλλιέργεια του
αισθήματος εμπιστοσύνης.
Υπηρεσίες
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Προκειμένου ο 4PL να ανταποκριθεί επαρκώς στις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων,
οφείλει να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, που να περικλείουν όλα τα στοιχεία της
εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά να είναι ταυτόχρονα και εξατομικευμένες. Σε στρατηγικό
επίπεδο η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων χαρακτηρίζεται ως επανίδρυση, όπου οι
βελτιώσεις πραγματοποιούνται μέσω του συγχρονισμού του σχεδιασμού της εφοδιαστικής
αλυσίδας, αφενός, και της εκτέλεσης των εργασιών των εταίρων, αφετέρου. Η επανίδρυση
βελτιώνει τις παραδοσιακές συμβουλευτικές δεξιότητες αναφορικά με ζητήματα της
εφοδιαστικής

αλυσίδας, ευθυγραμμίζοντας

την επιχειρηματική στρατηγική με

τη

στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας, με σκοπό το δημιουργικό ανασχεδιασμό και
ενοποίηση των επιμέρους εφοδιαστικών αλυσίδων των μερών. Προαπαιτούμενη διαδικασία
για την επίτευξη της επανίδρυσης είναι ο μετασχηματισμός (transformation). Οι
προσπάθειες μετασχηματισμού εστιάζουν σε συγκεκριμένες λειτουργίες της εφοδιαστικής
αλυσίδας, όπως στο σχεδιασμό πωλήσεων και λειτουργιών, στη διαχείριση του δικτύου
διανομής, στη στρατηγική των
τεχνολογία

που

προμηθειών, στην πελατειακή υποστήριξη και στην

χρησιμοποιείται

κατά

μήκος

της

εφοδιαστικής

αλυσίδας.

Ο

μετασχηματισμός παρέχει σημαντική υποστήριξη στην στρατηγική της αλυσίδας μέσω
ενδελεχούς ανάλυσης, ανασχεδιασμού διεργασιών, διαχείρισης οργανωσιακών αλλαγών και
της κατάλληλης τεχνολογίας που θα υποστηρίξει την ενοποίηση των εργασιών και
διεργασιών στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας των πελατών. Σε τακτικό επίπεδο,
εντοπίζεται το στάδιο της εκτέλεσης (execution), στο οποίο ο 4PL αναλαμβάνει την
επιχειρησιακή ευθύνη για πολλαπλές λειτουργίες και διεργασίες, πέρα από την
παραδοσιακή διαχείριση μεταφορών και ανάθεση εργασιών σε τρίτους. Ο 4PL είναι σε θέση
να αναλάβει όλο το φάσμα των εργασιών ενός οργανισμού, αλλά και αναλαμβάνει να
βελτιώσει την απόδοση τόσο των Παρόχων Υπηρεσιών Logistics, όσο και των ίδιων των
πελατών του και των εταίρων τους. Ο 4PL ενεργεί ως το μοναδικό σημείο αναφοράς του
πελάτη, ενώ διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλαπλούς παρόχους υπηρεσιών (Bauknight &
Miller 1999). Στον Πίνακα 1.8 αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχει ένας 4PL.
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Πίνακας 1.8 Υπηρεσίες που διατίθενται από παρόχους 4PL υπηρεσιών
Συγγραφείς
Υπηρεσίες 4PL παρόχων
Coyle κ.ά. 2003, Gattorna
Διαχείριση και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους
2004, Liu 2008, Vivaldini
παρόχους υπηρεσιών logistics.
κ.ά. 2008
Συντονισμός των φορτώσεων, αποθηκευτικών
διαδικασιών και παραδόσεων, ορατότητα (Visibility)
Vivaldini κ.ά.2008
κατά τη μεταφορική διαδικασία, διαχείριση
απαιτήσεων, διαχείριση πληρωμών, πακετοποίηση,
συναρμολόγηση.
Gattorna κ.ά. 2004,
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα εφοδιαστικής
Vivaldini κ.ά. 2008
αλυσίδας.
Αναλαμβάνει την επιχειρησιακή ευθύνη για τον
προγραμματισμό της μεταφοράς των εμπορευμάτων, τις
αποθηκευτικές λειτουργίες, το σχεδιασμό της
παραγωγικής διαδικασίας, τη διαχείριση ηλεκτρονικών
Li κ.ά. 2003, Bajec 2008
προμηθειών, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας,
την πρόβλεψη της ζήτησης, τη διαχείριση του δικτύου,
τη διαχείριση της εξυπηρέτησης πελατών, διαχείριση
αποθεμάτων.
Μεγιστοποίηση της χρησιμότητα των παρόχων
υπηρεσιών, όπως των B2B παρόχων, παρόχων
υπηρεσιών πληροφορικής, 3PL, τηλεφωνικού κέντρου,
καθώς και της χωρητικότητα (capacity) των εσωτερικών
Li κ.ά. 2003
και εξωτερικών πόρων. Επίβλεψη της διαδικασίας
παραγγελιών, εικονική διαχείριση αποθεμάτων,
παρακολούθηση φορτίων στις διαδικασίες Logistics,
διαδικτυακή ενοποίηση των παρόχων 3PL υπηρεσιών με
τους μεταφορείς.
Διαχείριση διανομής, στρατηγική προμηθειών,
υποστήριξη πελατών, εισαγωγή τεχνολογιών
Bajec 2008
εφοδιαστικής αλυσίδας, λεπτομερής ανάλυση,
ανασχεδιασμός διεργασιών, διαχείριση οργανωσιακών
αλλαγών.
Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών (financial
engineering), αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής
Gattorna κ.ά. 2004
αλυσίδας (supply chain reengineering), διαχείριση
έργου, ενοποίηση των υπηρεσιών, συστημάτων και
πληροφοριών, διαρκής καινοτομία, τεχνολογία.

1.6 Συγκριτική Μελέτη των παρεχόμενων Υπηρεσιών των ΠΥL
Από την προηγούμενη ανάλυση των χαρακτηριστικών και παρεχόμενων υπηρεσιών των
ΠΥL διαπιστώνεται ότι η επιδίωξη της παροχής ολοκληρωμένων (one-stop-shop) υπηρεσιών
οδηγεί σε επικαλύψεις αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθιστώντας
δυσδιάκριτες τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διαφορετικών ΠΥL. Tο γεγονός αυτό
αποτυπώνεται με σαφήνεια στον Πίνακα 1.9.
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Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών

Υπηρεσίες
Διαχείρισης
Αποθεμάτων

Υπηρεσίες Μεταφοράς

Υπηρεσίες
Αποθήκευσης

Πίνακας 1.9 Συγκριτική αποτύπωση των υπηρεσιών των ΠΥL
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

IFF

Πακετοποίηση, Συλλογή και Συσκευασία (Repackaging)
Ετικετοποίηση
Συναρμολόγηση
Κυτιοποίηση (Kitting)
Σήμανση προϊόντων βάσει μεγέθους (Sizing products)
Σύντομη Αποθήκευση (Cross-docking)
Τελωνειακή αποθήκευση
Διαχείριση ανταλλακτικών των πελατών
Κράτηση/Δέσμευση χώρου στους μεταφορείς
Έκδοση φορτωτικών
NVOCC Υπηρεσίες
Μεταφορές (θαλάσσια μεταφορά, Intermodal
transport, διαμεταφορά, μεταφορά ενοποίημένου
φορτίου, εξόφληση/έλεγχος τιμολογίων ναύλου,
μεσιτεία, διαπραγμάτευση ναύλων, επιλογή
μεταφορέων)
Διαχείριση μεταφορών (δρομολόγηση,
προγραμματισμός)
Παράδοση, Διανομή
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (χύδην φορτία, υγρά φορτία,
επικίνδυνα υλικά, κατεψυγμένα είδη)
Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και επιδιόρθωση
προϊόντων
Διαχείριση επιστροφών, αντίστροφη εφοδιαστική

√
√
√

Χρηματοδότηση αποθεμάτων (inventory financing)
Διαχείριση Αποθεμάτων (πρόγνωση, ανάλυση
τοποθεσίας (location analysis), network consulting
slotting, σχεδιασμός διάταξης, χρηματοδότηση,
επαναπαραγγελία)
Ενοποίηση
των
υπηρεσιών,
συστημάτων και
πληροφοριών
Διαχείριση απαιτήσεων
Παροχή βοήθειας στους φορτωτές/ παραλήπτες ως
προς την επιλογή των όρων πώλησης
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Νομικά Ζητήματα
Ενοποίηση με τα ERP συστήματα των πελατών
Γραφειοκρατικές Διαδικασίες σχετιζόμενες με την
διακίνηση του Φορτίου
Διαχείριση πληροφοριών
Προσφορά Ναύλων
Τοποθέτηση Εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του
πελάτη
Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου
Διαδικτυακές υπηρεσίες (Web-based linkages, web
capability)
Προώθηση εγγράφων μεταφοράς
Ζητήματα ασφαλίσεων
Τελωνειακά Ζητήματα
Παρακολούθηση φορτίου (track and trace)

√

√
√
√
√

3PL 4PL
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√

√
√
√
√

√

√
√

√

√
√
√

√

√

√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√
√

√
√
√
√

√
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Πίνακας 1.9 Συγκριτική αποτύπωση των υπηρεσιών των ΠΥL (συνέχεια)
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Γενικής Διαχείρισης

Υπηρεσίες
Παραγωγικής
Διαδικασίας

Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες

Εγκατάσταση προϊόντων (product installation)
Διαχείριση παραγγελιών
Εκτέλεση παραγγελιών πελατών

IFF

3PL

4PL

√

√
√
√

√

Factoring

√

Τιμολόγηση του τελικού παραλήπτη
Προσαρμογή και διαπραγμάτευση της εγγυητικής
επιστολής

√

Διευθέτηση πληρωμών των πελατών
Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών (financial
engineering)
Επιχειρησιακή ευθύνη για το σχεδιασμό της
παραγωγικής διαδικασίας
Ανάληψη υπεργολαβίας στην παραγωγική διαδικασία
(contract manufacturing)
Σχεδιασμός προϊόντος (product configuration)
Προσθήκη προϊοντικών χαρακτηριστικών (adding
product features)
Αναφορές απόδοσης
Σχεδιασμός και διαχείριση logistics
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Λειτουργία/ διαχείριση
στόλου, σχεδιασμός του δικτύου διανομής, ανάλυση
τοποθεσίας location analysis)
Διαχείριση πελατειακών σχέσεων
Διαχείριση εξυπηρέτησης πελατών
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Διαχείριση και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους
παρόχους υπηρεσιών logistics
Συντονισμός των φορτώσεων, αποθηκευτικών
διαδικασιών και παραδόσεων
Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των παρόχων
υπηρεσιών, όπως των B2B παρόχων, IT παρόχων, 3PL,
τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και τη χωρητικότητα
(capacity) των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων
Επίβλεψη της διαδικασίας παραγγελιών
Διαδικτυακή ενοποίηση των παρόχων 3PL υπηρεσιών
με τους μεταφορείς
Ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας
Διαχείριση έργου
Διαρκής καινοτομία

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

1.7 Ενοποίηση των Παρόχων Υπηρεσιών Logistics υπό το Πρίσμα του
4PL
Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του παρόχου 4PL υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη
πλατφόρμας υψηλού τεχνολογικού επιπέδου, πάνω στην οποία ενοποιούνται τα
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πληροφοριακά συστήματα των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας, διασφαλίζοντας την
ανταλλαγή πληροφοριών, ορατότητα (visibility) και παρακολούθηση των εμπορευμάτων σε
πραγματικό χρόνο (Zeng & Rossetti 2003). Το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό της
ουδετερότητας (Mukhopadhyay & Setaputra 2006) που στοιχειοθετείται από τη μη κατοχή
πάγιων στοιχείων και εξοπλισμού, επιτρέπει στον 4PL να είναι αντικειμενικός στην επιλογή
των κατάλληλων συνεργατών, όπως μεταφορείς, διαμεταφορείς, 3PL και να αξιολογεί
διαρκώς την απόδοσή τους, με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών.
Η διεθνής εμβέλεια του 4PL τον καθιστά δικαιολογημένα ως ενδιάμεσο είτε ως μέλος ενός
παγκόσμιου δικτύου πρακτόρων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ανά τον κόσμο, είτε ως
τμήμα ενός ίδιου παγκόσμιου δικτύου.
Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός πολυπλοκότητας, τόσο πιο σημαντική κρίνεται η ενοποίηση
μέσω ενός παρόχου 4PL υπηρεσιών, ο οποίος αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα πολλαπλά
σημεία επαφής κάτω από ένα ενοποιημένο σχήμα, διαχέοντας την απαραίτητη
πληροφόρηση σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο (Papadopoulou κ.ά. 2010).
Οι προσανατολισμένες προς την ποιότητα επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη για
παροχή ολιστικών υπηρεσιών logistics και όχι απλά την εκτέλεση μεμονωμένων λειτουργιών.
Η πλήρης οριζόντια και κάθετη ενοποίηση είναι σημαντική και επιτυγχάνεται μέσω
τεχνολογικών επιτευγμάτων, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών και
επικοινωνία μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο φορτωτής και ο παραλήπτης
αποτελούν τα δύο άκρα της αλυσίδας. Οι ροές πληροφοριών και οι σχετικές χρηματικές ροές
μεταφέρονται μεταξύ των μερών, παράλληλα με τις ροές του φορτίου. Ο συντονισμός των
συμμετεχόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας ενισχύεται από μία ενοποιημένη τεχνολογική
πλατφόρμα, ελαχιστοποιώντας τα σημεία επαφής και τις ενδεχόμενες απώλειες
πληροφοριών.
Οι Verwijmeren κ.ά. (1996) εισήγαγαν την έννοια του «δικτυωμένου οργανισμού»
(networked organization), η οποία υιοθετείται και στη συγκεκριμένη διατριβή, καθώς
πιστεύεται ότι περιγράφει με ακρίβεια το ρόλο του παρόχου 4PL υπηρεσιών. Βάσει της
μελέτης τους, ο «δικτυωμένος οργανισμός» αποτελεί έναν οργανισμό (εταιρία ή
επιχειρησιακό τμήμα) με ίδιο τμήμα στρατηγικού ελέγχου που συνεργάζεται με τρίτους
οργανισμούς, σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, εντός των στρατηγικών περιορισμών,
αποσκοπώντας στην αποκόμιση αμοιβαίων ωφελειών. Επιπρόσθετα, οι οργανισμοί που
συνιστούν ένα δίκτυο εξαρτώνται άμεσα από τις μακροπρόθεσμες, προστιθέμενης αξίας
σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις συγχρονισμένες επιχειρήσεις (synchronized
enterprises), απολαμβάνοντας κοινούς στόχους, υπευθυνότητες, ευθύνες και εμπιστοσύνη.
Τα εν λόγω χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τον 4PL πάροχο και τη συνολική ιδέα της
δικτύωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain networking). Οι ιδιότητες του
«δικτυωμένου οργανισμού» πιστοποιούν τα ευρήματα της βιβλιογραφίας που θέλουν την

54

επιτυχία του 4PL να σχετίζεται με την έννοια της συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Ενοποιώντας τα συστατικά της έννοιας της «συνεργασίας» προτείνεται μέσω του Σχήματος
1.2 ένα υπόδειγμα

ενοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας κάτω από τον έλεγχο του

παρόχου 4PL υπηρεσιών.
Σχήμα 1.2 Ενοποίηση των παρόχων υπηρεσιών logistics υπό το πρίσμα του 4PL (Πηγή:
Papadopoulou κ.ά. 2010).
KΑΘΕΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χρηματικές Ροές

Εμπορευματικές Ροές

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

4PL ΠΑΡΟΧΟΣ

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ Χρηματικές Ροές

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ροή Πληροφοριών
& Εγγράφων
Χρηματικές Ροές

3PL ΠΑΡΟΧΟΙ
-Αποθήκευση
-Διανομή
-Αντίστροφη
εφοδιαστική
- Πακετοποίηση
-Κυτιοποίηση
κλπ

Χρηματικές Ροές

Εμπορευματικές Ροές

Ροή Πληροφοριών &
Εγγράφων

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Χρηματικές Ροές

Ροή
Πληροφοριών
& Εγγράφων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
- Θαλάσσιες
μεταφορές
- Εναέριες
μεταφορές
- Οδικές μεταφορές
- Σιδηροδρομικές
μεταφορές

Χρηματικές Ροές

Ροή Πληροφοριών &
Εγγράφων

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύχθηκαν οι έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.
Επιπρόσθετα καταγράφηκαν οι βασικές τάσεις που επικρατούν στον κλάδο και επηρεάζουν
τη δομή και λειτουργία του αναφορικά με τις οντότητες που αναπτύσσονται και
δραστηριοποιούνται στο χώρο. Εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους ΠΥL και
ενοποιούνται υπό το πρίσμα του παρόχου 4PL υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Η Συνεργασία/ Εταιρική σχέση και η Διαδικασία και
Μεθοδολογία Επιλογής Συνεργατών/Εταίρων στην
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Η απρόσκοπτη ροή των εμπορευμάτων, πληροφοριών και χρήματος στην
εφοδιαστική αλυσίδα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιλογή των κατάλληλων
συνεργατών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται στην ενότητα 2.1 η σημασία της
συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην ενότητα 2.2 η διαδικασία και τα
κριτήρια, καθώς και οι διαφορετικές μεθοδολογίες επιλογής συνεργατών.

2.1

Η

Σημασία

της

Συνεργασίας

(collaboration)

στην

Εφοδιαστική Αλυσίδα
Η σημασία της συνεργασίας απαιτείται να αναγνωρισθεί τόσο σε τακτικό όσο και σε
στρατηγικό επίπεδο, καθώς και σε αμφότερες κάθετες και οριζόντιες διοικητικές
δομές (Barratt 2004), ώστε να προσδώσει στρατηγικό πλεονέκτημα στις
επιχειρήσεις. Συνεργασία οφείλει να ενυπάρχει σε πολλούς τομείς, όπως, στο
διαμοιρασμό πληροφοριών, στον από κοινού σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων, στην
πρόγνωση, σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντος, στη διανομή, στο σχεδιασμό του
δικτύου, στην εκτέλεση παραγγελίας, στο σχεδιασμό χωρητικότητας, στο σχεδιασμό
διαδικασιών logistics, στον προγραμματισμό παραγωγής, στη θέσπιση κοινών
στόχων και επενδύσεων (McLaren κ.ά. 2002, Sahay 2003, Simatupang & Sridharan
2005, Sila κ.ά. 2006, Stefansson 2006).
Αξιοσημείωτα

αποτελέσματα

απορρέουν

από

την

ύπαρξη

«προληπτικής

συνεργασίας» (proactive collaboration), τόσο σε ενδο- όσο και σε δι-επιχειρησιακά
επίπεδα, διασφαλίζοντας αυξημένη ανταπόκριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις
ανάγκες των πελατών, ικανοποίηση πελατών, ανταγωνιστικότητα, μείωση των
αχρήστων (waste), μείωση κόστους εργασιών, μείωση κόστους αποθεμάτων, μείωση
κόστους προϊόντος, βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης καθώς και βελτίωση της
συνολικής απόδοσης του δικτύου. Εκτός από τα οφέλη που απορρέουν από τη
συνεργασία, πρέπει να αναφερθούν και τα σχετικά κόστη, όπως, το κόστος
ιδιοκτησίας, συντονισμού και ενοποίησης των διεργασιών, το κόστος εφαρμογής και
ενοποίησης του συστήματος, μετατροπής και ενοποίησης δεδομένων, το κόστος
ευκαιρίας, το κόστος που προκύπτει από αλλαγή συνεργατών και αστάθεια
συνεργασιών (McLaren κ.ά. 2002, Simatupang & Sridharan 2005).
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Προϋπόθεση για την ανάπτυξη επιτυχημένων σχέσεων αποτελούν ο από κοινού
σχεδιασμός και επιχειρησιακός έλεγχος, η απρόσκοπτη επικοινωνία, ο διαμοιρασμός
κινδύνων και ανταμοιβών, η εμπιστοσύνη και δέσμευση των μελών, όπως και η κοινή
προσέγγιση και επένδυση στη σχέση (Lambert κ.ά. 2004). Οι Seth κ.ά. (2006)
προσθέτουν στις προϋποθέσεις την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, το
συντονισμό μεταξύ των εταίρων, τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εργαλείων και
εξοπλισμού,

την

αναγκαιότητα

επαρκών

διαδικασιών

και

συναλλακτικών

μηχανισμών, παράλληλα με την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας, τη θεσμοθέτηση
διαρκούς εκπαίδευσης, την αναβάθμιση των υποδομών, την επανεξέταση των
οργανωσιακών συστημάτων, καθώς και τη συστηματική επίλυση προβλημάτων.
Η υιοθέτηση πρακτικών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως συγκριτική αξιολόγηση
(benchmarking) των βέλτιστων πρακτικών και συνεργατικά συστήματα απόδοσης
(Simatupang & Sridharan 2004) διευκολύνουν την αειφόρο και διαρκή βελτίωση.
Η συνέργια και ο συντονισμός αποτελούν προαπαιτούμενα της συνεργασίας. Η
συνέργια προϋποθέτει την ύπαρξη μικρού αριθμού προμηθευτών, με ανάθεση
μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Ο συντονισμός επιτυγχάνεται μέσω πληροφοριακών
συνδέσεων. Η βασική διαφοροποίηση της συνεργασίας από το επίπεδο της
συνέργιας και του συντονισμού είναι οι κοινές διεργασίες και ο διαμοιρασμός της
τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, για την επιτυχημένη εφαρμογή της στα πλαίσια της
εφοδιαστικής αλυσίδας, πρέπει να αναπτυχθούν πληροφοριακά συστήματα
διαχείρισης προϊόντων, και πληροφοριών, μέσω κοινών επενδύσεων (Maqsood κ.ά.
2007).
2.1.1 Συνέργια (Cooperation)
Δημιουργία σταθερών Σχέσεων (Relationships)
Η συνέργια βασίζεται κυρίως στους ισχυρούς δεσμούς, στις στενές εταιρικές σχέσεις
και συμμαχίες. Δι-επιχειρησιακοί συσχετισμοί, όπως κοινοπραξίες (joint ventures),
δίκτυα, προσωρινοί συνεταιρισμοί (consortia), συμμαχίες και εμπορικές ενώσεις
(Stefansson 2006), ενισχύουν τις συνέργιες (Banks Pidduck 2006), το συγχρονισμό
και την ενοποίηση των εταίρων της αλυσίδας (McLaren κ.ά. 2002), προαπαιτώντας,
πάντα, την ύπαρξη εσωτερικής ευθυγράμμισης (Dunne 2008). Οι Wetzels κ.ά. (1998)
θεωρούν ότι η δημιουργία σταθερών σχέσεων εξελίσσεται μέσα από τις διαδοχικές
φάσεις της γνώσης (awareness), εξερεύνησης (exploration), επέκτασης (expansion),
δέσμευσης (commitment) και τέλος, της διάλυσης (ή μη) της συνεργασίας.
Οι Berry και Parasuraman (1991) διέκριναν τα επίπεδα των σχέσεων σε οικονομικά,
κοινωνικά και δομικά (structural), ανάλογα με τη φύση των δεσμών που
αναπτύσσονται μεταξύ των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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Παρά την ύπαρξη πληθώρας χαρακτηριστικών, κρίσιμων για τη δημιουργία
σταθερών σχέσεων, η εμπιστοσύνη, η δέσμευση και ο διαμοιρασμός πληροφοριών
και γνώσης αποτελούν τα βασικά δομικά συστατικά (Gibson κ.ά. 2002).
Εμπιστοσύνη και Δέσμευση (Trust and Commitment)
Η ύπαρξη εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης δέσμευσης με περιορισμένο αριθμό
εταίρων θεωρείται κρίσιμη για την ανάπτυξη αειφόρων εταιρικών σχέσεων (Gentry
1996). Η εμπιστοσύνη αποτελεί θεμελιακό συστατικό της συνεργατικής εφοδιαστικής
αλυσίδας (Spekman κ.ά. 2002), ενισχύοντας τη συνέπεια και ειλικρίνεια μεταξύ των
εταίρων (Wetzels κ.ά. 1998). Επιπλέον, η ύπαρξη εμπιστοσύνης συντελεί στην
ελαχιστοποίηση της ασύμμετρης πληροφόρησης και εξαπάτησης, στη βελτίωση των
διαπροσωπικών σχέσεων, στη διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (Agarwal
& Shankar 2003) και στη μείωση του κόστος συναλλαγών (Bourlakis & Bourlakis
2005).
Η δέσμευση, ως ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό των συνεργατικών εταιρικών
σχέσεων, εξαρτάται από την πρόθεση των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις
προσδοκίες τους αναφορικά με τη διάρκεια της σχέσης (Wetzels κ.ά. 1998).
Επιπρόσθετα, προϋποθέτει υγιή επικοινωνία και επενδύσεις, ώστε να επηρεάσει
θετικά το συντονισμό και τη συνέργια μεταξύ των εταίρων (Sheu κ.ά. 2006).
Διαμοιρασμός Πληροφοριών και Γνώσης (Information Sharing and Knowledge)
Αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενοποιημένων
διαδικασιών, βάσει διάχυσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (Lee κ.ά. 2007),
εξαλείφοντας το «φαινόμενο της παραμόρφωσης» (the bullwhip effect) (Yu κ.ά.
2001) που υφίσταται η ζήτηση.
Ο

διαμοιρασμός

πληροφοριών

συμβάλλει

προς

αυτήν

την

κατεύθυνση,

διασφαλίζοντας σταθερή παρακολούθηση, επεξεργασία και διάχυση των δεδομένων
των πελατών, την πλήρη εικόνα των αποθεμάτων, την κατάσταση των παραγγελιών,
τη μέτρηση της απόδοσης και του κόστους. Επιπρόσθετα, διευκολύνει την ορατότητα
(visibility) και συνεισφέρει στον ακριβή προσδιορισμό της ζήτησης, στην
ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων (Simatupang & Sridharan 2004), στον εντοπισμό
των σημείων

βελτίωσης και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιπλέον,

συστήματα διαμοιρασμού πληροφοριών και γνώσης ενισχύουν την ανταλλαγή
απόψεων, έργων και πόρων μεταξύ εταίρων, δημιουργώντας αξία τόσο για τους
εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς πελάτες (Sila κ.ά. 2006).
Οι πληροφορίες που διακινούνται εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να είναι
ολοκληρωμένες και να αντικατοπτρίζουν απόλυτα την πραγματικότητα (Li κ.ά.
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2005), ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες αυξήσεις στο κόστος των αποθεμάτων,
απώλεια πωλήσεων κ.α. (Zhao κ.ά. 2002). Ο απώτερος στόχος δεν είναι η απόλυτη
ορατότητα (visibility). Τα μέλη της αλυσίδας πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο στις
πληροφορίες που είναι σημαντικές για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους,
ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους (Kaipia & Hartiala
2006, Sheu κ.ά. 2006).
Ο διαμοιρασμός πληροφοριών, ως τεχνολογική διεργασία, επηρεάζεται από
παράγοντες που σχετίζονται με τη φύση των προϊόντων, την ανταγωνιστικότητα της
αγοράς, την ταξινόμηση των εκχωρούμενων λειτουργιών, το βαθμό της κάλυψης, π.χ.
παγκόσμιας, το

βαθμό της αποδοτικότητας, ανταπόκρισης και το βαθμό

συγκέντρωσης ή/και αποκέντρωσης (Shore & Venkatachalam 2003).
Η δέσμευση για συνεπή διαμοιρασμό πληροφοριών βασίζεται στην ύπαρξη
συνεργατικών σχέσεων, υποστηριζόμενων από την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή.
Η ενοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα εκμεταλλεύεται το «πνευματικό κεφάλαιο»
(intellectual capital) των μελών της, τις ικανότητες και εμπειρίες τους, μέσω των
κατάλληλων τεχνολογικών μέσων (Spekman κ.ά. 2002), μετατρέποντας αυτήν τη
δυνατότητα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό προϋποθέτει την ορθή κατανομή
της ενυπάρχουσας γνώσης μεταξύ των εταίρων. Επιπρόσθετα, η μαθησιακή
ικανότητα των μελών ενισχύεται από την παρακολούθηση των εμπειριών και
βέλτιστων πρακτικών των εταίρων (Wang κ.ά. 2008). Η διαχείριση της γνώσης
υποστηρίζει την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και δέσμευσης, και μπορεί να αποτελέσει
καταλύτη της καινοτομίας (Maqsood κ.ά. 2007). Η δυνατότητα της διαρκούς
μάθησης/ επιμόρφωσης (learning) κρίνεται αναγκαία σε ένα δυναμικό και
πολύπλοκο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα, η ανατροφοδότηση προωθεί τη διαρκή
βελτίωση (Pepper & Clements 2008).
Στην περίπτωση των διαδικτυακών

εφοδιαστικών αλυσίδων, ο υπεύθυνος του

δικτύου οφείλει να μεγιστοποιήσει τα έσοδά του και παράλληλα να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις των πελατών, συνδυάζοντας τη διαθεσιμότητα χώρου με τον κατάλληλο
χρόνο ανταπόκρισης και το κατάλληλο κόστος. Η συνεργατική διαχείριση
μεταφορών βασίζεται εξίσου σε απρόσκοπτο και ακριβές διαμοιρασμό πληροφοριών
(Viswanadham & Gaonkar 2003).
2.1.2 Συντονισμός (Coordination)
Η διαδικασία του συντονισμού παρουσιάζεται ως βοηθητικός παράγοντας (enabler)
της συνέργιας, υποβοηθώντας την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης, δέσμευσης των
εταίρων και το διαμοιρασμό πληροφοριών, μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία. Η
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ενοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας βασίζεται κυρίως στην τεχνολογική διεπιχειρησιακή ενοποίηση.
Οι McLaren κ.ά. (2002) διακρίνουν τρεις τύπους συντονισμού και συνεργασίας,
βάσει των πληροφοριακών συστημάτων που υιοθετούνται από τους εταίρους της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο πρώτος τύπος αναφέρεται σε συστήματα βασισμένα στην
ανταλλαγή μηνυμάτων (message based systems), τα οποία μεταφέρουν πληροφορίες
μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, EDI ή XML. Ο δεύτερος τύπος περιλαμβάνει
ηλεκτρονικές αγορές (electronic marketplaces), διαδικτυακές πύλες (portals) ή
ηλεκτρονικούς κόμβους (e-hubs), κόμβους συναθροιστές (aggregation hubs),
κόμβους που αναλαμβάνουν το ρόλο του μεσίτη (broker hubs) και κόμβους που
προωθούν τη συνεργασία (collaboration hubs) (Zeng & Pathak 2003). Ο τρίτος τύπος
περιλαμβάνει συνεργατικά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως συστήματα
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), συστήματα διαχείρισης κύκλου ζωής
προϊόντος (PLCM), συστήματα πρόγνωσης και διαχείρισης ζήτησης (FDM),
συστήματα προηγμένου προγραμματισμού και χρονοπρογραμματισμού (APS),
συστήματα διαχείρισης αποθηκών (WMS), βιομηχανικά συστήματα (MES),
συστήματα logistics και διαχείρισης μεταφορών (LTM) (Rivera κ.ά. 2007),
συστήματα σχεδιασμού και διαμόρφωσης δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας (SC/C),
συστήματα σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας (SCP), συστήματα διαχείρισης
αποθεμάτων (VMI, CPFR), συστήματα διαχείρισης μεταφορών (TM), συστήματα
διαχείρισης δικτύου διανομής (DNM), συστήματα συνεργασίας στην εφοδιαστικής
αλυσίδα (SCC) (Sahay & Gupta 2003) και συστήματα διαχείρισης σχέσεων με τους
προμηθευτές (SRM) (Barratt 2004).
Οι εν λόγω τεχνολογίες, εγκατεστημένες σε έναν ηλεκτρονικό κόμβο (e-hub),
παρέχουν συγχρονισμό και δια-λειτουργική ενοποίηση, διευκολύνοντας τον
απρόσκοπτο διαμοιρασμό πληροφοριών. Επιπλέον, διευκολύνουν την εφαρμογή JIT
πρακτικών τόσο στην παραγωγή όσο και στην παράδοση εμπορευμάτων (Ballard
1996).
Η συνύπαρξη της ΔΕΑ και των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αναγκαία προς
διασφάλιση της συνεργασίας και ευελιξίας μεταξύ των εταίρων, της ύπαρξης διαύλων
επικοινωνίας που να διευκολύνουν το διαμοιρασμό πληροφοριών, την τυποποίηση
των πληροφοριών και διεργασιών, το συγκεντρωτικό σχεδιασμό, τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων, την αναφορά και διόρθωση λαθών, καθώς και την ενοποίηση
μεμονωμένων και οργανωσιακών συστημάτων ανταμοιβών (Defee & Stank 2005).
Δεν πρέπει να επιδιώκεται μόνο συντονισμένος αλλά και συγκεντρωτικός έλεγχος,
προς βελτιστοποίηση των διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (Yu κ.ά. 2001).
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Σε διαδικτυακές εφαρμογές, η δημιουργία εταιρικών σχέσεων και συνεργασίας
διευκολύνουν τη δημιουργία δυναμικών και εικονικών δικτύων, αυξάνουν την
ταχύτητα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Viswanadham & Gaonkar 2003, Lankford
2004), επιτρέπουν πολλαπλές εμπορικές αλληλεπιδράσεις, καθώς μειώνουν τα
εμπόδια εισόδου για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (Kolluru & Meredith
2001). Το διαδίκτυο θεωρείται ένας από τους βασικότερους καταλύτες στη
διαχείριση συνεργασιών, οι οποίες μέσω της δημιουργίας αξίας προσδίδουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα επιμέρους μέλη τους. Η ηλεκτρονική (on-line)
ενοποίηση περαιτέρω ενισχύει το αίσθημα της εμπιστοσύνης, αναβαθμίζει την
εξυπηρέτηση πελατών και δημιουργεί μακροπρόθεσμες σχέσεις (Archer κ.ά. 2008).
2.1.3 Η ύπαρξη Πολυπλοκότητας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ο σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί την αποτύπωση, από τους
διαχειριστές, του βέλτιστου δικτύου logistics και καθορίζει τα πλέον κατάλληλα
κανάλια

διανομής,

λαμβάνοντας

υπόψη

τον

αριθμό

των

εγκαταστάσεων,

προμηθευτών, χωρητικότητα παραγωγής, αποθέματα, κλπ. Η αποδοτικότητα του
σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να μετρηθεί βάσει της απόδοσης των
επενδύσεων, της ελαχιστοποίησης των αποθεμάτων, της καθυστέρησης των
αποστολών κλπ (Meepetchdee & Shah 2007).
Οι οργανισμοί θεωρούνται πολύπλοκα και προσαρμόσιμα συστήματα (complex and
adaptive systems (CAS) (Milgate 2001). Σύμφωνα με τον παραλληλισμό των Wycisk
κ.ά. (2008), η ίδια θεώρηση μπορεί να ισχύει και για την εφοδιαστική αλυσίδα.
Εντοπίζουν την ύπαρξη πολλαπλών ετερογενών “πρακτόρων”, όπως προμηθευτές,
κατασκευαστές, διανομείς, εμπορικοί αντιπρόσωποι, διαμεταφορείς, πάροχοι 3PL
υπηρεσιών, κλπ. και στις δύο περιπτώσεις. Επιπλέον, πιστεύουν στην ύπαρξη
ισχυρών αλληλεπιδράσεων στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες
ρυθμίζουν τις ροές των προϊόντων, πληροφοριών και τις χρηματικές ροές.
Προτείνουν την ύπαρξη επικαιροποιημένης οργανωσιακής μάθησης. Επιπρόσθετα, η
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παράλληλη εξέλιξη (co-evolution) είναι εμφανής, καθώς οι ενέργειες ενός εταίρου,
επηρεάζουν το σύνολο της αλυσίδας. Τέλος, εντοπίζουν την έννοια της αυτονομίας
και αυτό-οργάνωσης εντός του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς οι
μεμονωμένοι πράκτορες αποφασίζουν και ενεργούν χωρίς άμεση εποπτεία από
«εξωτερικό ελεγκτή».
Εφόσον ο βαθμός πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει άμεση επίδραση
στη συνολική απόδοση του δικτύου, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών
μπορεί να οδηγήσει στη βελτιστοποίηση των διεργασιών. Στο Σχήμα 2.1
αποτυπώνονται τα δομικά στοιχεία της συνεργασίας σε όλο το εύρος και μήκος της
εφοδιαστικής αλυσίδας, βάσει του διαχωρισμού των Speakmann κ.ά. (1998),
εμπλουτισμένα με επιμέρους βιβλιογραφικά ευρήματα.
Σχήμα 2.1 Τα δομικά στοιχεία της συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα

2.2 Εταιρική Σχέση (Partnership)
Το ζήτημα της διαμόρφωσης εταιρικών σχέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα
χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμο για την επιτυχία της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ενδο-οργανωσιακές σχέσεις, όπως κοινοπραξίες, δίκτυα, συμμαχίες, εμπορικές
ενώσεις και κατάλογοι αλληλασφάλισης (interlock directories) (Stefansson 2006)
ενισχύουν τις συνέργιες (Banks Pidduck 2006), το συγχρονισμό και την ενοποίηση
μεταξύ των εταίρων (McLaren κ.ά. 2002), με την προϋπόθεση της ύπαρξης
εσωτερικής ευθυγράμμισης (Dunne 2008).
Οι εταιρικές σχέσεις αναπτύσσονται μέσω διαδοχικών φάσεων (Ellram 1990).
Αρχικά εντοπίζεται και υποστηρίζεται από την ανώτατη διοίκηση η στρατηγική
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ανάγκη για διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων. Ο εντοπισμός, η εκτίμηση και επιλογή
των δυνητικών εταίρων προηγείται της σύναψης εταιρικών σχέσεων, ενώ η
ανατροφοδότηση αποτελεί βασική προτεραιότητα στην αξιολόγησή τους.
Παρά το διαχωρισμό, στις προηγούμενες ενότητες του κεφαλαίου, των εννοιών της
συνεργασίας (collaboration) και εταιρικής σχέσης (partnership), η έννοια του
“partner” αποδίδεται βιβλιογραφικά στην έννοια του συνεργάτη και όχι απλά του
επιχειρηματικού εταίρου. Για το λόγο αυτό αναφέρεται η διατριβή στη συνέχεια στην
επιλογή συνεργατών και όχι εταίρων.
2.2.1 Η Διαδικασία Επιλογής Συνεργατών (Partner Selection Phases)
Η επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή αποτελεί κρίσιμη διαδικασία. Πιο περίπλοκη
χαρακτηρίζεται, όμως, η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου συνεργάτη (Sarkis κ.ά.
2007), και ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, όπου
οι επιχειρήσεις κατανοούν ότι οι επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις ενισχύουν το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων (Defee & Stank 2005).
Η βιβλιογραφία αποκαλύπτει σημαντικό αριθμό ερευνών αναφορικά με τις
επιμέρους φάσεις της διαδικασίας επιλογής συνεργατών. Σε ορισμένο αριθμό
μελετών χρησιμοποιείται ο όρος «φάσεις», ο οποίος υποκαθίσταται σε άλλες από τον
όρο «στάδια». Στην παρούσα διατριβή, οι εν λόγω έννοιες θεωρούνται ταυτόσημες,
καθώς αμφότερες περιγράφουν τη διαδικασία επιλογής συνεργατών.
Οι Russell και Skibniewski (1988) προτείνουν στην έρευνά τους τα ακόλουθα στάδια
λήψης απόφασης αναφορικά με την επιλογή συνεργατών: (1) καθορισμός των
κριτηρίων επιλογής, (2) συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τις ικανότητες των
δυνητικών συνεργατών, (3) αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων, (4) σύγκριση
των συλλεχθέντων στοιχείων με τα καθορισμένα κριτήρια, (5) συγκέντρωση
επιπρόσθετων στοιχείων, εάν χρειάζεται, και (6) λήψη της απόφασης.
Οι Lorange κ.ά. (1992) αναπτύσσουν μία προσέγγιση δύο σταδίων: (1) αξιολόγηση
της ταύτισης του οργανισμού με τους υποψήφιους συνεργάτες και (2) ανάλυση της
προοπτικής της αγοράς (market potential), εντοπισμός των βασικών ανταγωνιστών
και πραγματοποίηση προσομοίωσης, βάσει σεναρίων.
Οι Motwani κ.ά. (1998) δηλώνουν ότι στις εταιρικές σχέσεις, πέρα από τις
χρηματικές και προϊοντικές ροές, υπάρχει και ανταλλαγή ικανοτήτων (capabilities),
ανάγοντας τη διαδικασία της αξιολόγησης συνεργατών σε γεγονός εξαιρετικής
σημασίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει: (1) καθορισμό των βασικών ικανοτήτων της
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εστιακής εταιρίας και καθιέρωση των σχετικών κριτηρίων αναζήτησης και επιλογής
συνεργατών, (2) υλοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης και σχεδιασμού, (3)
διεκπεραίωση της διαδικασίας επιλογής, (4) καθορισμός των απαιτήσεων,
λειτουργικών προτύπων και δεικτών μέτρησης απόδοσης, και (5) αξιολόγηση των
λειτουργικών προτύπων, ακολουθούμενη από την αναγνώριση και ανταμοιβή. Τέλος,
προτείνουν τη διεξαγωγή ετήσιας αξιολόγησης αναφορικά με την απόδοση των
συνεργατών, βάσει της οποίας θα λαμβάνονται αποφάσεις αναφορικά με πιθανό
ανασχεδιασμό ή αναθεώρηση του προγράμματος, σε περίπτωση εντοπισμού μη
συμμορφώσεων.
Σύμφωνα με τους De Boer κ.ά. (2001) εντοπίζονται τα εξής τέσσερα στάδια στη
διαδικασία

επιλογής

συνεργατών:

(1)

διαμόρφωση

του

προβλήματος,

(2)

διαμόρφωση των κριτηρίων, (3) αξιολόγηση, και (4) τελική επιλογή, ενώ σε
επακόλουθη έρευνα προχώρησαν σε αναδιάρθρωση των φάσεων, ως ακολούθως: (1)
συνειδητοποίηση της ανάγκης για νέο συνεργάτη (2) καθορισμός και διαμόρφωση
των κριτηρίων λήψης απόφασης (3) προ-επιλογή συνεργατών (μείωση της βάσης
επιλογής), (4) τελική επιλογή συνεργατών (5) συνεχής παρακολούθηση και
αξιολόγηση των επιλεγμένων συνεργατών (De Boer & Van der Wegen 2003).
Ο Davidrajuh (2003) κατηγοριοποίησε τη διαδικασία επιλογής συνεργατών σε τρεις
φάσεις, (1) τη φάση της προ-επιλογής, η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό των
στόχων, (2) τη φάση της επιλογής, στην οποία πραγματοποιούνται η επιλογή των
συμμετεχόντων στη διαδικασία, η επιλογή και η αξιολόγηση της απόδοσης των
συνεργατών, και (3) τη φάση της μετα- επιλογής, όπου πραγματοποιείται η επιλογή
του κατάλληλου εταίρου.
Οι Lasch και Janker (2005) εισήγαγαν την έννοια του διαρκούς ελέγχου των
συνεργατών κατά τη διαδικασία της επιλογής, με την προοπτική του έγκαιρου
εντοπισμού και δρομολόγησης των απαιτούμενων αλλαγών, προτείνοντας τις
ακόλουθες φάσεις της διαδικασίας: (1) εντοπισμός, περιορισμός και ανάλυση των
δυνητικών συνεργατών (2) κατάταξη, επιλογή, έλεγχος των συνεργατών και
διαχείριση σχέσεων.
Ένα επιπρόσθετο μοντέλο επιλογής συνεργατών προτάθηκε από τους Wu και Barnes
(2008) και Luo κ.ά. (2009), και αποτελείται από τις εξής φάσεις: (1) προετοιμασία
επιλογής συνεργατών, (2) προκαταρκτική κατάταξη (pre-classification), (3) τελική
επιλογή και (4) ανατροφοδότηση.
Η διαδικασία επιλογής συνεργατών βασίζεται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων
κριτηρίων, όπως αυτά καταγράφονται στη συνέχεια.
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2.2.2 Τα Κριτήρια Επιλογής Συνεργατών (Partner Selection Criteria)
Η βιβλιογραφία προτείνει έναν εξαιρετικά σημαντικό αριθμό κριτηρίων που
δύνανται να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία επιλογής συνεργατών, χωρίς να
πραγματοποιείται από τους συγγραφείς σαφής διαχωρισμός των κριτηρίων που
αξιοποιούνται στη διαδικασία προ-επιλογής και τελικής επιλογής συνεργατών.
Επιπρόσθετα, δεν εντοπίστηκε κάποια δομημένη και αντικειμενική μέθοδος
αποτύπωσης και κατηγοριοποίησης των κριτηρίων. Στους ακόλουθους Πίνακες
παρατίθενται τα κριτήρια που εντοπίστηκαν μέσω της παρούσας διατριβής,
κατηγοριοποιημένα από το συγγραφέα βάσει του πεδίου αναφοράς τους.
Πίνακας 2.1 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει γενικών χαρακτηριστικών
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Έτη δραστηριοποίησης στην
Gencer & Gurpinar 2007
αγορά
Μέγεθος της επιχείρησης
Nielsen 2003, Buyukozkan κ.ά. 2008
Δομή του οργανισμού
Ellram 1990, Gencer & Gurpinar 2007
Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991, Choi & Hartley 1996,
Mummalaneni κ.ά. 1996, Hajidimitriou & Georgiou
Τοποθεσία εγκατάστασης
2002, Lin & Chen 2004, Sarkar & Mohapatra 2006,
Gencer & Gurpinar 2007, Wu & Barnes 2008, Wu &
Barnes 2010
Γεωγραφική κάλυψη
Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004
Τύπος κυριότητας
Luo 1998
Cavusgil κ.ά. 1995, Luo 1998, Lin & Chen 2004, Wu
Μερίδιο Αγοράς
& Barnes 2008, Wu and Barnes 2010
Εταιρική θέση και δύναμη του Harvey & Lusch 1995, Wu & Barnes 2008, Wu &
οργανισμού στην αγορά
Barnes 2010, Lin & Chen 2004
Στρατηγική θέση και επιρροή Harvey & Lusch 1995, Lin & Chen 2004, Wu &
της επιχείρησης στον κλάδο
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Κατάταξη του οργανισμού
Luo 1998
Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991, Luo 1998, Oum &
Εταιρική εικόνα/ προφίλ
Zhang 2001, Lin & Chen 2004, Sarkar & Mohapatra
2006, Lee 2009
Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991, Harvey & Lusch
1995, Choi & Hartley 1996, Mummalaneni κ.ά. 1996,
Φήμη της εταιρίας
Al-Khalifa & Peterson 1999, Choy κ.ά. 2002, Nielsen
2003, Lin & Chen 2004, Sarkar & Mohapatra 2006,
Wu & Barnes 2008, Soh 2010, Wu & Barnes 2010
Ellram 1990, Harvey & Lusch 1995, Al-Khalifa &
Peterson 1999, Talluri κ.ά. 1999, Hajidimitriou &
Επιχειρηματική κουλτούρα
Georgiou 2002, Lin & Chen 2004, Buyukozkan κ.ά.
2008, Wu & Barnes 2008, Lee 2009, Wu & Barnes
2010
Σκοποί, αξίες και στόχοι
Al-Khalifa & Peterson 1999, Buyukozkan κ.ά. 2008
Donaldson 1994, Lin & Chen 2004, Ngai κ.ά. 2004,
Διαθέσιμες πληροφορίες
Gencer & Gurpinar 2007, Wu & Barnes 2008, Wu &
Barnes 2010
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Πίνακας 2.1 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει γενικών χαρακτηριστικών
(συνέχεια)
Συμμετοχή σε εμπορικές
Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004
ενώσεις
Επιχειρηματικός όγκος
Sarkar & Mohapatra 2006
Κατάσταση των φυσικών
Choi & Hartley 1996, Chung κ.ά. 2005, Wu &
εγκαταστάσεων
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Νομικά ζητήματα
Vlachopoulou & Manthou 2003
Βαθμός μόχλευσης
Luo 1998, Lin & Chen 2004
Υπάρχοντες περιορισμοί και
Lee 2009
εμπόδια
Πίνακας 2.2 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει πολιτικών μάρκετινγκ και
εξυπηρέτησης πελατών
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Η κουλτούρα του τμήματος
Choy κ.ά. 2002, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes
εξυπηρέτησης πελατών
2010
Πελατειακή βάση
Harvey & Lusch 1995, Lin & Chen 2004
Ανταπόκριση στις ζητούμενες Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008; Wu & Barnes,
από τον πελάτη μεταβολές
2010
Luo 1998, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu
Αφοσίωση πελατών
& Barnes 2010
Ικανότητα και ανταπόκριση
Donaldson 1994, Lin & Chen 2004
στις ανάγκες των πελατών
Υπευθυνότητα απέναντι στις
Choy κ.ά. 2003, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes
ανάγκες των πελατών
2008, Wu & Barnes 2010
Ευελιξία στην ικανοποίηση
Donaldson 1994, Lin & Chen 2004
των πελατειακών αναγκών
Ευαισθησία της Διοίκησης
Sarkar & Mohapatra 2006
στις απαιτήσεις/ στάση των
πελατών
Ικανότητα της εταιρίας να
ενσωματώνει τις ειδικές
Dacin κ.ά. 1997, Lin & Chen 2004, Xia & Wu 2007,
δεξιότητες της εστιακής
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
εταιρίας
Προηγούμενη εμπειρία
Choi & Hartley 1996, Mummalaneni κ.ά. 1996, Lin &
συνεργασίας
Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes, 2010
Ικανότητα χρηματοδότησης
των αρχικών πωλήσεων και
της επερχόμενης ανάπτυξης
Ικανότητα διαμόρφωσης και
εφαρμογής 2-3 ετών σχέδιο
μάρκετινγκ
Πρόσβαση στο σύστημα
μάρκετινγκ και διανομής
Υπηρεσίες μετά την πώληση

Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004

Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004
Nielsen 2003
Donaldson 1994, Choi & Hartley 1996,
Mummalaneni κ.ά. 1996, Lin & Chen 2004, Sarkar &
Mohapatra 2006, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes
2010
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Πίνακας 2.2 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει πολιτικών μάρκετινγκ και
εξυπηρέτησης πελατών (συνέχεια)
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Ακρίβεια συναλλαγών
Donaldson 1994, Lin & Chen 2004
Ικανότητα του Μάρκετινγκ
(γνώση και εξειδίκευση)
Ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων και παραπόνων
Επίπεδο παρεχόμενων
υπηρεσιών
Ταχύτητα παροχής υπηρεσίας
Στρατηγικός
προσανατολισμός
Χρόνος απόκρισης
Ανταπόκριση στις μεταβολές
Βαθμός κάλυψης της αγοράς
Χρόνος παράδοσης
Χρόνος επιδιόρθωσης
Παροχή υπηρεσίας
επιδιορθώσεων
Άμεση ανταπόκριση στις
απαιτήσεις
Βαθμός πρωτοτυπίας
Άμεση είσοδος στην αγορά
Προτίμηση των χρηστών

Harvey & Lusch 1995, Luo 1998, Lin & Chen 2004,
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Choi & Hartley 1996, Lee κ.ά. 2001, Sarkar &
Mohapatra 2006
Wilson 1994, Choy κ.ά. 2002, Vlachopoulou &
Manthou 2003, in & Chen 2004, Gencer & Gurpinar
2007, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010, Soh
2010
Spencer κ.ά. 1994
Ellram 1990, Harvey & Lusch 1995, Luo 1998, Lin &
Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Vlachopoulou & Manthou 2003, Soh 2010
Ghodsypour & O’Brien 1998
Oum & Zhang 2001
Choi & Hartley 1995, Choi & Hartley 1996, Krause
κ.ά. 2001, Lee κ.ά. 2001, Lin & Chen 2004, Lee
2009
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991
Choi & Hartley 1996, Lin & Chen 2004
Arteta & Giachetti 2004
Hajidimitriou & Georgiou 2002, Lin & Chen 2004,
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Mummalaneni κ.ά. 1996

Πίνακας 2.3 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει χρηματοοικονομικών στοιχείων
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Καθαρό λειτουργικό
Mikhailov 2002, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes
περιθώριο
2010
Ρυθμός ανάπτυξης των
Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes
καθαρών κερδών
2010
Κίνηση λογαριασμών
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
εισπρακτέων
Λόγος ενεργητικού/
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
παθητικού
Αποτελεσματικότητα των
περιουσιακών στοιχείων
Luo 1998, Lin & Chen 2004
Χρηματικές ροές ανά μερίδιο
(Cash flow per share)
Πιστωτική ικανότητα

Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Donaldson 1994, Lin & Chen 2004
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Πίνακας 2.3 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει χρηματοοικονομικών στοιχείων
(συνέχεια)
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Ρυθμός ανάπτυξης του
Mikhailov 2002, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes
επιχειρηματικού εισοδήματος 2010
Λόγος του χρέους προς τα
Harvey & Lusch 1995, Wu & Barnes 2008, Wu &
ίδια κεφάλαια
Barnes 2010
Η ρευστότητα της
Luo 1998, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu
επιχείρησης
& Barnes 2010
Πρόσβαση στο κεφάλαιο
Nielsen 2003
Σχέση με χρηματοπιστωτικά
Harvey & Lusch 1995, Lin & Chen 2004, Wu &
ιδρύματα
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Dickson 1966, Ellram 1990, Weber κ.ά. 1991, Choi &
Hartley 1996, Dacin κ.ά. 1997, Al-Khalifa & Peterson
1999, Lee κ.ά. 2001, Oum & Zhang 2001, Nielsen
Χρηματοοικονομική
2003, Lin & Chen 2004, Bottani & Rizzi 2006,
σταθερότητα
Sarkar & Mohapatra 2006, Gencer & Gurpinar 2007,
Buyukozkan κ.ά. 2008, Chou & Chang 2008, Soh
2010
Κέρδη ανά μετοχή (Earnings
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
per share of stock)
Chung κ.ά. 2005, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes
Συνολική πρόσοδος
2010
Ικανότητα απόκτησης
Cavusgil κ.ά. 1995, Mummalaneni κ.ά. 1996, Lin &
χρηματοδοτήσεων
Chen 2004
Αναλογία ιδίων κεφαλαίων
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
των μετόχων
Πίνακας 2.4 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει στοιχείων κόστους των
παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Dickson 1966, Wilson 1994, Choi & Hartley 1996,
Mummalaneni κ.ά. 1996, Krause κ.ά. 2001, Lee κ.ά.
Τιμή
2001, Mikhailov 2002, Svensson 2004, Sarkar &
Mohapatra 2006, Xia & Wu 2007
Weber 1991, Wilson 1994, Ghodsypour & O’Brien
1998, Krause κ.ά. 2001, Lee κ.ά. 2001, Oum & Zhang
2001, Mikhailov 2002, Shore & Venkatachalam
Κόστος
2003, Lin & Chen 2004, Narasimhan κ.ά. 2006, Wu
& Barnes 2008, Lee 2009, Soh 2010, Wu & Barnes
2010
Talluri κ.ά. 1999, Gencer & Gurpinar 2007, Wu &
Λόγος τιμής/ κόστους
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010,
Μεταβλητότητα στην τιμή
Lin & Chen 2004
των προϊόντων/ υπηρεσιών
Δυνατότητα μείωσης του
Donaldson 1994, Choi & Hartley 1996, Yigin κ.ά.
κόστους
2007, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Ευελιξία στην παροχή
Donaldson 1994, Lin & Chen 2004
εκπτώσεων
Μέση τιμή των
Ghodsypour & O’Brien 1998, Lin & Chen 2004, Wu
ελαττωματικών
& Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
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Πίνακας 2.5 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει γνώσεων και εμπειριών
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Πρόσβαση στη γνώση
αναφορικά με την τοπική
Nielsen 2003
κουλτούρα
Πρόσβαση στη γνώση
αναφορικά με την τοπική
Nielsen 2003
αγορά
Πρόσβαση στη γνώση των
τοπικών κανονιστικών
Nielsen 2003
πλαισίων
Πρόσβαση σε γνώση
αναφορικά με την
Nielsen 2003
παραγωγική διαδικασία
Πρόσβαση σε τεχνολογική
Nielsen 2003
γνώση
Lorange κ.ά. 1992, Dulmin & Mininno 2003, Lin &
Απόκτηση της τοπικής
Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
γνώσης των εταίρων
Εμπειρία εντός συμμαχιών
Συμμετοχή σε εμπορικές
εκθέσεις
Εμπειρία της εταιρίας σε
διεθνές επίπεδο
Εμπειρία στις τεχνολογικές
εφαρμογές
Εμπειρία με πελάτες στόχους
Ιστορικές εμπορικές σχέσεις
Εμπειρία στη βιομηχανία
Γνώσεις της Ανώτατης
Διοίκησης
Γνώση των τοπικών
επιχειρηματικών πρακτικών
Διαχειριστική εμπειρία και
τεχνογνωσία
Εμπειρία συνεργασίας με
άλλους εξαγωγείς
Πρόσβαση στη γνώση της
αγοράς

Harvey & Lusch 1995, Dacin κ.ά. 1997, Lin & Chen
2004, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004
Luo 1998, Nielsen 2003, Lin & Chen 2004, Wu &
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Nielsen 2003
Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes
2008, Wu & Barnes 2010
Harvey & Lusch 1995
Luo 1998, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu
& Barnes 2010
Ngai κ.ά. 2004
Hajidimitriou & Georgiou 2002, Lin & Chen 2004,
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Cavusgil κ.ά. 1995, Harvey & Lusch 1995, Lin &
Chen 2004, Buyukozkan κ.ά. 2008, Wu & Barnes
2008, Soh 2010, Wu & Barnes 2010
Lin & Chen 2004
Dacin κ.ά. 1997, Lin & Chen 2004

Γνώση της αγοράς και
εξειδίκευση

Donaldson 1994, Cavusgil κ.ά. 1995, Al-Khalifa &
Peterson 1999, Lin & Chen 2004, Buyukozkan κ.ά.
2008, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010

Δυνατότητες έρευνας και
ανάπτυξης και βιομηχανικές
δυνατότητες

Chou & Chang 2008

Παροχή τεχνικών συμβουλών

Donaldson 1994, Dulmin & Mininno 2003, Lin &
Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
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Πίνακας 2.5 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει γνώσεων και εμπειριών
(συνέχεια)
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Παροχή χρήσιμων οδηγιών
Gencer & Gurpinar,2007
Επιχειρηματική
Harvey & Lusch 1995, Lin & Chen 2004, Wu &
δημιουργικότητα
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Harvey & Lusch 1995, Lin & Chen 2004, Sarkar &
Λειτουργική
Mohapatra 2006, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes
ανταγωνιστικότητα
2010
Dacin κ.ά. 1997, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes
Μοναδικές ικανότητες
2008, Wu & Barnes 2010
Πίνακας 2.6 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Αριθμός του απασχολούμενου
Gencer & Gurpinar 2007
προσωπικού
Luo 1998, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu
Ηγεσία του οργανισμού
& Barnes 2010
Ανταγωνιστικότητα και
Cavusgil κ.ά. 1995, Choi & Hartley 1996,
επαγγελματισμός των
Mummalaneni κ.ά. 1996, Lin & Chen 2004, Wu &
πωλητών
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Απόδοση του προσωπικού
Al-Khalifa & Peterson 1999
Μορφωτικό επίπεδο του
Gencer & Gurpinar 2007
προσωπικού
Βαθμός εμπλοκής και
Ngai κ.ά. 2004
συμμετοχής των εργαζομένων
Luo 1998, Arteta & Giachetti 2004, Lin & Chen
Ικανότητες στη διαχείριση
2004, Ngai κ.ά. 2004, Yigin κ.ά. 2007, Wu & Barnes
ανθρωπίνων πόρων
2008, Wu & Barnes 2010
Εκπαίδευση εντός
Ngai κ.ά. 2004
επιχείρησης
Δέσμευση της Ανώτατης
Ngai κ.ά. 2004
Διοίκησης
Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991, Mummalaneni κ.ά.
Εκπαίδευση προσωπικού
1996, Gencer & Gurpinar 2007
Προθυμία επένδυσης στην
Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes
εκπαίδευση των πωλητών
2008, Wu & Barnes 2010
Εμπιστοσύνη στους πωλητές
Mummalaneni κ.ά. 1996
Επαγγελματισμός των
Mummalaneni κ.ά. 1996, Lin & Chen 2004
πωλητών
Ικανότητα στην Αγγλική
Cavusgil κ.ά. 1995
γλώσσα
Hajidimitriou & Georgiou 2002, Lin & Chen 2004,
Ποιότητα του τοπικού
Sarkar & Mohapatra 2006, Wu & Barnes 2008, Wu
προσωπικού
& Barnes 2010
Ποιότητα του υποστηρικτικού
Donaldson 1994, Lin & Chen 2004
προσωπικού
Εκχώρηση εξουσιών από την
Ngai κ.ά. 2004
Ανώτατη Διοίκηση
Μαθησιακή ικανότητα
Luo 1998, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008
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Πίνακας 2.6 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού (συνέχεια)
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Διαχειριστικές ικανότητες
Dacin κ.ά. 1997, Lin & Chen 2004
Διαχείριση και οργάνωση της Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991, Sarkar and
επιχείρησης
Mohapatra 2006
Choi & Hartley 1996, Lin & Chen 2004, Sarkar &
Δυνατότητα σχεδιασμού
Mohapatra 2006, Wu & Barnes 2008;,Wu & Barnes
2010
Πάθος για το επιχειρήν
Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991
Επιρροή του Διοικητικού
Harvey & Lusch 1995
Συμβουλίου
Ποιότητα του προσωπικού
Soh 2010
των logistics
Πίνακας 2.7 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει του επιπέδου των εταιρικών
σχέσεων και συνεργασιών
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Διαμοιρασμός ωφελειών και
Soh 2010
κινδύνων
Επίπεδο/ προοπτική
Shore & Venkatachalam 2003, Ngai κ.ά. 2004
συνεργασίας
Δέσμευση μεταξύ των
Al-Khalifa & Peterson 1999, Svensson 2004
εταίρων
Διασυνδέσεις με άτομα
Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004
επιρροής
Βαθμός επικινδυνότητας
Ιp κ.ά. 2003, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
αποτυχίας της συνεργασίας
Απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων Dacin κ.ά. 1997, Dulmin & Mininno 2003, Lin &
από τους εταίρους
Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Διαχείριση προμηθευτών
Mummalaneni κ.ά. 1996
Mummalaneni κ.ά. 1996, Lin & Chen 2004, Xia &
Απόδοση των προμηθευτών
Wu 2007
Ικανότητες των εμπορικών
Choi & Hartley 1996, Lin & Chen 2004,Wu & Barnes
αντιπροσώπων
2008, Wu & Barnes 2010
Απόδοση του δικτύου
Lin & Chen 2004
προμηθειών
Συγχρονισμός και ενοποίηση
Anderson & Lee 1999
των εταίρων
Harvey & Lusch 1995, Lin & Chen 2004, Wu &
Κυβερνητικές σχέσεις
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Η κατάσταση του εξοπλισμού Gencer & Gurpinar 2007, Wu & Barnes 2008, Wu &
των εταίρων
Barnes 2010
Διαμοιρασμός πληροφοριών
Ngai κ.ά. 2004
και ιδεών
Ροή/ ανταλλαγή
πληροφοριών

Lee κ.ά. 2001, Arteta & Giachetti 2004

Επένδυση πόρων στην
καλλιέργεια εταιρικών
σχέσεων

Svensson 2004
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Πίνακας 2.7 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει του επιπέδου των εταιρικών
σχέσεων και συνεργασιών (συνέχεια)
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Σταθερότητα της
Lorange κ.ά. 1992, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes
κοινοπραξίας
2008, Wu & Barnes 2010,
Δημιουργία μακροπρόθεσμων Ellram 1990, Cavusgil κ.ά. 1995, Harvey & Lusch
σχέσεων εμπιστοσύνης
1995, Choi & Hartley 1996, Luo 1998, Lin & Chen
2004, Ngai κ.ά. 2004, Svensson 2004, Buyukozkan
κ.ά. 2008, Lee 2009, Wu & Barnes 2008, Soh 2010,
Wu & Barnes 2010
Από κοινού ανάπτυξη
Lee 2009
Τοπικό πολιτικό και
Lorange κ.ά. 1992, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes
πολιτισμικό περιβάλλον
2010
Προθυμία διαμοιρασμού
Dacin κ.ά. 1997, Hajidimitriou & Georgiou 2002,
εξειδικευμένων γνώσεων και Lin & Chen 2004, Ngai κ.ά. 2004, Pidduck 2006,
πόρων
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010,
Προθυμία επίλυσης διαφορών Choi & Hartley 1996, Lin & Chen 2004,Wu & Barnes
2008, Wu & Barnes 2010
Προθυμία προσαρμογής
Pidduck 2006
Απόδοση της παράδοσης του
Wilson 1994, Choi & Hartley 1996, Krause 2001, Lin
προμηθευτή
& Chen 2004, Gencer & Gurpinar 2007
Συνεισφορά στην ενίσχυση
Sarkar & Mohapatra 2006
της παραγωγικότητας
Κερδοφορία του προμηθευτή Choi & Hartley 1996, Luo 1998, Lin & Chen 2004,
Svensson 2004, Sarkar & Mohapatra 2006
Συμβατότητα του στυλ
Oum & Zhang 2001, Hajidimitriou & Georgiou
διοίκησης
2002, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Soh
2010, Wu & Barnes 2010
Καλύτερες ευκαιρίες για
Hajidimitriou & Georgiou 2002, Lin & Chen 2004,
εξαγωγές
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Η διαπραγματευτική δύναμη
Harvey & Lusch 1995, Lin & Chen 2004, Wu &
των αγοραστών και
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
προμηθευτών
Πρόσβαση σε συνδέσμους με Nielsen 2003
βασικούς προμηθευτές
Προσωπικά οφέλη για τον
Mummalaneni κ.ά. 1996
αγοραστή
Πολιτικό πλεονέκτημα
Hajidimitriou & Georgiou 2002
Προθυμία αποκάλυψης
Choi & Hartley 1996, Lin & Chen 2004, Wu &
οικονομικών αρχείων
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Ύπαρξη συμπληρωματικών
Dacin κ.ά. 1997, Lin & Chen 2004
δυνατοτήτων
Συμπληρωματικότητα των
Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes
γραμμών παραγωγής
2008, Wu & Barnes 2010,
Εναλλακτικό κόστος
Dacin κ.ά. 1997, Lin & Chen 2004
Κόστος ενοποίησης (Cost of
Ip κ.ά. 2003, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008,
integration)
Wu & Barnes 2010
Ύπαρξη συναφών και
Harvey & Lusch 1995
υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων
Αμοιβαιότητα (Reciprocity)
Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991, Mummalaneni κ.ά.
1996
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Πίνακας 2.8 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει τεχνολογικού επιπέδου
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Πρόσβαση στην τεχνολογία
Nielsen 2003
Δυναμική για νέα τεχνολογική
Nielsen 2003
ανάπτυξη
Απόδοση στο διαδίκτυο

Ngai κ.ά. 2004

Πληροφοριακά συστήματα
και επικοινωνία

Yigin κ.ά. 2007, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes
2010

Βιομηχανική τεχνολογία

Gencer & Gurpinar 2007

Τεχνολογική καινοτομία
Χρόνος που απαιτείται για
την ενοποίηση
Ποιότητα των συστημάτων

Τεχνολογικό επίπεδο

Τεχνικές δυνατότητες

Επικοινωνιακές δυνατότητες
Πρόσβαση στην τεχνολογία
Αξιόπιστη τεχνολογία
Δυνατότητα καινοτομίας

Mummalaneni κ.ά. 1996,, Choy κ.ά. 2003, Wu &
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Ip κ.ά. 2003, Lin & Chen 2004,Wu & Barnes 2008,
Wu & Barnes 2010
Chou & Chang, 2008
Harvey & Lusch 1995, Al-Khalifa & Peterson 1999,
Krause 2001, Lee κ.ά. 2001, Hajidimitriou &
Georgiou 2002, Arteta & Giachetti 2004, Lin &
Chen 2004, Svensson 2004, Sarkar & Mohapatra
2006, Buyukozkan κ.ά. 2008, Wu & Barnes 2008,
Lee 2009, Soh 2010, Wu & Barnes 2010
Weber κ.ά. 1991, Dickson 1966, Choi & Hartley 1996,
Mummalaneni κ.ά. 1996, Dacin κ.ά. 1997, Krause
κ.ά. 2001, Lin & Chen 2004, Ngai κ.ά. 2004,
Svensson 2004, Sarkar & Mohapatra 2006, Gencer
& Gurpinar 2007, Xia & Wu 2007
Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991, Spencer κ.ά. 1994,
Choi & Hartley 1996, Lin & Chen 2004, Ngai κ.ά.
2004, Sarkar & Mohapatra 2006, Gencer &
Gurpinar 2007, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes
2010
Nielsen 2003
Ngai κ.ά. 2004
Krause κ.ά. 2001, Svensson 2004

Πίνακας 2.9 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει του βαθμού ενσωμάτωσης της
ποιότητας
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Καταλληλότητα των
Gencer & Gurpinar 2007
προτύπων συσκευασίας
Καταλληλότητα της
Gencer & Gurpinar 2007
ποσότητας του είδους
Τήρηση αρχείου αναφορικά
Gencer & Gurpinar 2007
με τα μητρώα ποιότητας
Ύπαρξη ελεγκτικών
Gencer & Gurpinar 2007
μηχανισμών
Διεξαγωγή ελέγχων
Gencer & Gurpinar 2007
βαθμονόμησης
Δυνατότητες για στοιχειώδεις
βελτιώσεις
Choi & Hartkey 1996, Lin & Chen 2004
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Πίνακας 2.9 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει του βαθμού ενσωμάτωσης της
ποιότητας (συνέχεια)
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Ικανότητα παροχής ποιοτικών Choi & Hartley 1996, Dacin κ.ά.1997, Lin Krause
προϊόντων/ υπηρεσιών
κ.ά.2006, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Η ικανότητα ελέγχου των
Gencer & Gurpinar 2007
διεργασιών
Συμμόρφωση με τις
Dickson 1966,Weber κ.ά.1991
επιχειρησιακές διαδικασίες
Ύπαρξη συστήματος
Ngai κ.ά.2004, Yigin κ.ά.2007, Wu & Barnes 2008,
διασφάλισης ποιότητας
Wu & Barnes 2010
Ύπαρξη εγχειριδίου
Gencer & Gurpinar 2007
ποιότητας
Ύπαρξη συστημάτων ελέγχου Shore & Venkatachalam 2003
Ποιότητα της πληροφορίας

Donaldson 1994, Lin & Chen 2004

Ύπαρξη συστήματος
προληπτικών και
διορθωτικών ενεργειών

Gencer & Gurpinar 2007

Η ύπαρξη φιλοσοφίας
ποιότητας

Διενέργεια επιθεωρήσεων
Σταθερότητα ποιότητας
Ύπαρξη πιστοποίησης
ποιότητας του προμηθευτή
Λόγος ποιότητας/ τιμής
Απόδοση και ποιότητα του
δικτύου διανομής
Έλεγχος εγγράφων
Τήρηση αρχείων παλαιών
προμηθευτών
Ύπαρξη προγραμμάτων
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991, Spencer κ.ά. 1994,
Wilson 1994, Choi & Hartley 1996, Mummalaneni
κ.ά.1996, Vlachopoulou & Manthou 2003, Arteta &
Giachetti 2004, Lin & Chen 2004, Sarkar &
Mohapatra 2006, Xia & Wu 2007, Wu & Barnes
2008, Wu & Barnes 2010, Lee 2009
Gencer & Gurpinar, 2007
Mikhailov 2002, Lin & Chen 2004,Wu & Barnes
2008, Wu & Barnes 2010
Sarkar & Mohapatra 2006, Gencer & Gurpinar 2007,
Mummalaneni κ.ά.1996
Mummalaneni κ.ά. 1996, Hajidimitriou & Georgiou
2002, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu &
Barnes 2010
Gencer & Gurpinar, 2007
Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004,Wu & Barnes
2008, Wu & Barnes 2010
Shore & Venkatachalam 2003

Συνεπής συμμόρφωση προς
τις προδιαγραφές

Donaldson 1994, Choi & Hartley 1996, Krause κ.ά.
2001, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes 2008, Wu &
Barnes 2010

Συνέπεια ως προς τις
καταληκτικές ημερομηνίες

Choi & Hartley 1996, Lin & Chen 2004

Ύπαρξη συστήματος ελέγχου
μη συμμορφούμενων υλικών

Gencer & Gurpinar 2007

Επιχειρησιακοί έλεγχοι
Διασφάλιση πατέντας
Απόκτηση βραβείων
αναφορικά με την απόδοση

Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991
Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes
2008, Wu & Barnes 2010
Choi & Hartley 1996, Lin & Chen 2004, Sarkar &
Mohapatra 2006
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Πίνακας 2.9 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει του βαθμού ενσωμάτωσης της
ποιότητας (συνέχεια)
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Dickson 1966, Ellram 1990, Weber κ.ά. 1991,
Διαχείριση της απόδοσης
Spencer κ.ά. 1994, Buyukozkan κ.ά. 2008, Soh 2010
Ευελιξία των διεργασιών
Ghodsypour & O’Brien 1998
Συνέπεια ως προς την
Harvey & Lusch 1995
εταιρική κουλτούρα
Spencer κ.ά.1994, Mummalaneni κ.ά. 1996,
Αξιοπιστία
Vlachopoulou & Manthou 2003, Xia & Wu 2007,
Soh 2010
Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991, Xia & Wu 2007, Wu
Περίοδος/ πολιτική εγγύησης
& Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Πίνακας 2.10 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει των χαρακτηριστικών των
παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Μεταβλητότητα του
Cavusgil κ.ά. 1995, Talluri 2002, Lin & Chen 2004,
μείγματος προϊόντος
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
(Volatility of product &mix)
Talluri κ.ά. 1999, Lin & Chen 2004, Wu & Barnes
Μεταβλητότητα της ζήτησης
2008, Wu & Barnes 2010
Προσήλωση στο προϊόν
Cavusgil κ.ά.1995, Lin & Chen 2004
Ύπαρξη απειλής
Harvey & Lusch 1995, Lin & Chen 2004, Wu &
ανταγωνιστικών προϊόντων
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Εξοικείωση με το προϊόν
Cavusgil κ.ά.1995, Lin & Chen 2004
Choi & Hartley 1996, Krause κ.ά.2001, Lin & Chen
Αξιοπιστία προϊόντος
2004
Ποιότητα προϊόντος
Mummalaneni κ.ά.1996, Lin & Chen 2004
Εμφάνιση του προϊόντος
Choi & Hartley 1996, Lin & Chen 2004
Σχεδιασμός του προϊόντος
Arteta & Giachetti 2004
Διάρκεια ζωής του προϊόντος
Krause κ.ά. 2001
Dulmin & Mininno 2003, Wu & Barnes 2008, Wu &
Εξοικείωση με το προϊόν
Barnes 2010
Αναγνώριση προϊόντος
Gencer & Gurpinar 2007
(Product identification)
H αξία της μάρκας
Luo 1998, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Harvey & Lusch 1995, Lin & Chen 2004, Svensson
Εμπορικό σήμα εταιρίας
2004
Αφοσίωση στο εμπορικό σήμα Harvey & Lusch 1995, Lin & Chen 2004, Wu &
(brand loyalty)
Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Εύρος παρεχόμενων
Choy κ.ά. 2003, Lin & Chen 2004,Wu & Barnes
υπηρεσιών
2008, Wu & Barnes 2010
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Πίνακας 2.11 Κριτήρια επιλογής συνεργατών βάσει των διαδικασιών logistics
Κριτήρια Επιλογής
Συγγραφείς
Συνεργατών
Προθυμία διατήρησης
Cavusgil κ.ά. 1995, Lin & Chen 2004
επαρκούς αποθέματος
Δυναμικότητα του εξοπλισμού Gencer & Gurpinar 2007
Συντήρηση
Mummalaneni κ.ά. 1996
Ευελιξία στον παραγόμενο
Choi & Hartley 1996, Svensson 2004, Wu & Barnes
όγκο
2008, Wu & Barnes 2010
Διαχείριση παραγωγής και
Lin & Chen 2004
logistics
Μέσο επίπεδο αποθεμάτων
στις εγκαταστάσεις του
Lin & Chen 2004
διανομέα
Μέσο επίπεδο αποθεμάτων
στις εγκαταστάσεις του
Lin & Chen 2004
παραγωγού
Ρυθμός εκπλήρωσης
Lin & Chen 2004, Chung κ.ά. 2005, Narasimhan
παραγγελιών
κ.ά. 2006, Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010
Ικανότητα διατήρησης
αποθέματος
Ικανότητα εισαγωγής νέων
υπηρεσιών σε σύντομο
χρονικό διάστημα
Πρόσβαση σε κανάλια
διανομής
Ικανότητα συσκευασίας
Αξιοπιστία
Ύπαρξη απλών διαδικασιών
Πρόσβαση σε υλικά και
φυσικούς πόρους
Διαφάνεια
Ευελιξία

Cavusgil κ.ά.1995, Lin & Chen 2004
Choi & Hartley 1996, Lin & Chen 2004
Nielsen 2003
Dickson 1966, Weber κ.ά. 1991
Dickson 1966, Weber κ.ά 1991, Mummalaneni κ.ά.
1996, Ghodsypour & O’Brien 1998, Lee κ.ά. 2001,
Arteta & Giachetti 2004, Lin & Chen 2004, Sarkar &
Mohapatra 2006, Xia & Wu 2007, Yigin κ.ά. 2007,
Wu & Barnes 2008, Wu & Barnes 2010, Lee 2009
Mummalaneni κ.ά. 1996
Nielsen 2003
Ngai κ.ά. 2004
Spencer κ.ά. 1994, Mummalaneni κ.ά. 1996, Krause
κ.ά.2001, Arteta & Giachetti 2004, Pidduck 2006,
Lee 2009, Soh, 2010

Τα προαναφερθέντα κριτήρια αποδίδουν στην περίπτωση που εντάσσονται μέσα στα
πλαίσια σαφώς προσδιορισμένων μεθόδων και επιμέρους μεθοδολογιών που
αξιοποιούνται κατά τη διαδικασία επιλογής συνεργατών.
2.2.3 Μεθοδολογία Επιλογής Συνεργατών
Αντίθετα με την υστέρηση ερευνητικών προσπαθειών ως προς τον καθορισμό
αντικειμενικών κριτηρίων που θα χρησιμοποιούνται στις επιμέρους φάσεις της
διαδικασίας επιλογής συνεργατών, εντοπίζονται πολλαπλές ερευνητικές προσπάθειες
αναφορικά με τις μεθοδολογίες που επιστρατεύονται για την επιλογή των
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συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι εν λόγω μεθοδολογίες εστιάζουν τόσο σε
απλά, όσο και σε συνδυαστικά μοντέλα, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας
των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία επιλογής συνεργάτη. Πληθώρα
μεθοδολογιών καταγράφονται αναφερόμενες σε μεγάλο ποσοστό στην τελική φάση
της επιλογής συνεργάτη (Ha & Krishman 2008) . Σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην
ορθότητα και ακεραιότητα της διαδικασίας επιλογής συνεργάτη φέρουν οι
μεθοδολογίες που αναφέρονται στη φάση της προεπιλογής συνεργατών, καθώς
στοχεύουν στη διαλογή (sorting) των δυνητικών συνεργατών, οδηγώντας στην
κατάτμηση της βάσης από την οποία θα πραγματοποιηθεί και η τελική επιλογή.
Στο παρακάτω Σχήμα 2.2 συγκεντρώνονται οι έως σήμερα χρησιμοποιούμενες
μεθοδολογίες.
Σχήμα 2.2 Μεθοδολογίες επιλογής συνεργατών
(Προσαρμοσμένο από Ha & Krishman 2008)
Μεθοδολογίες Επιλογής Συνεργατών

Απλά Μοντέλα

Συνδυαστικά Μοντέλα

Μοντέλα Τεχνητής
Νοημοσύνης

Μαθηματικά Μοντέλα

Στατιστικά Μοντέλα

Αναλυτική Δικτυακή
Διαδικασία (ANP)

Συνδυαστική
Ανάλυση (Conjoint
Analysis)

Θεωρία Ασαφών
Συνόλων (Fuzzy Set
Theory)

Προγραμματισμός
Στόχων (GP)

Παραγοντική
Ανάλυση (Factor
analysis)

Νευρωνικά Δίκτυα
(Neural Networks)

Περιβάλλουσα
Ανάλυση
Δεδομένων (DEA)

Ανάλυση σε κύριες
Συνιστώσες (PCA)

Αναλυτική
Ιεραρχική
Διαδικασία (AHP)
Μικτός Ακέραιος
Προγραμματισμός
(Mixed Integer
programming)
Μαθηματικός
Προγραμματισμός
(Mathematical
programming)
Μοντέλο Σταθμικών
Παραμέτρων
Αξιολόγησης
(Balanced
Scorecard)

Ανάλυση πολλαπλών
Διαστάσεων
(Multidimensional
Scaling)
Ανάλυση σε
Συστάδες (Cluster
Analysis)

Συστήματα
Συλλογιστικής
βασισμένα σε
Περιπτώσεις (CBR)

Αναλυτική Ιεραρχική
Διαδικασία (AHP)
+ Στατιστικές Εφαρμογές
Αναλυτική Ιεραρχική
Διαδικασία (AHP) Ανάλυση Ευαισθησίας
Κλίσης (GSA) –
Παραμετρικός Γραμμικός
Προγραμματισμός (PLP)
Ενοποιημένες ασαφείς
προσεγγίσεις (fuzzy
Delphi, fuzzy inference και
fuzzy linear assignment)
Πολυστοχικός
Προγραμματισμός (MOP)
- Περιβάλλουσα Ανάλυση
Δεδομένων (DEA)
Αναλυτική Δικτυακή
Διαδικασία (ANP) –
Θεωρία της Χρησιμότητας
Ενοποιημένη μεθοδολογία
Αναλυτικής Ιεραρχικής
Διαδικασίας (AHP) and
προληπτικού
Προγραμματισμού Στόχων
(PGP)
Θεωρία των Αποδείξεων
(Dempster-Shafer) –
Τεχνητά Νευρωνικά
Δίκτυα RBF (radial basis
function artificial neural
networks) – Μοντέλο
Αναλυτικής Δικτυακής
Διαδικασίας και Μικτού
Ακέραιου πολυστοχικού
Προγραμματισμού (ANPMIMOP)
Θεωρία Ασαφών Συνόλων
(FST) - Προγραμματισμού
Στόχων (GP)

Ασαφής Αναλυτική
Ιεραρχική Διαδικασία
(fuzzy AHP) + ασαφής
μέθοδος TOPSIS (fuzzy
TOPSIS)
Ασαφής Προγραμματισμός
(Fuzzy Programming) Αναλυτική Ιεραρχική
Διαδικασία (AHP)
Μέθοδοι πολύ-κριτηριακής
Ανάλυσης για τη διευκόλυνση
Λήψης Αποφάσεων (MCDA),
όπως οι PROMETHEE και
GAIA - Ανάλυση
Ευαισθησίας
Πολυστοχικός
Προγραμματισμός (MOP) Περιβάλλουσα Ανάλυση
Δεδομένων (DEA)
Βελτιωμένη Αναλυτική
Ιεραρχική Διαδικασία
(AHP) - Περιβάλλουσα
Ανάλυση Δεδομένων (DEA)
– Νευρωνικά Δίκτυα (NN)
Μέθοδοι πολύ-κριτηριακής
Ανάλυσης για τη
διευκόλυνση Λήψης
Αποφάσεων, όπως η
PROMETHEE - Αναλυτική
Ιεραρχική Διαδικασία
(AHP)
Μέθοδος Σταθμισμένου
Μέσου - Λεκτικές
Μεταβλητές
Υβριδικά Συστήματα
Συλλογιστικής βασισμένα
σε Περιπτώσεις – Τεχνητά
Νευρωνικά Δίκτυα (CBRANN)
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Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω μεθοδολογίες αναλύονται στους πίνακες που
ακολουθούν, όπου διαχωρίζονται τα απλά από τα συνδυαστικά μοντέλα και
αποτυπώνεται ο στόχος τους, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι
Πίνακες 2.12 και 2.13 συγκεντρώνουν τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στο στάδιο
της τελικής επιλογής συνεργατών, διαχωρισμένα σε απλά και συνδυαστικά. Οι
Πίνακες 2.14 και 2.15 παρουσιάζουν τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στο στάδιο
της προ-επιλογής συνεργατών, διαχωρισμένα, επίσης, σε απλά και συνδυαστικά.
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Πίνακας 2.12 Απλά μοντέλα τελικής επιλογής συνεργατών
Συγγραφείς

Kahraman κ.ά.
2003, Cheng
κ.ά. 2008, Lee
2009, Soh
2010

Μεθοδολογία

Ασαφής Αναλυτική
Ιεραρχική Διαδικασία
(fuzzy AHP)

Mummalanenei Συνδυαστική Ανάλυση
κ.ά. 1996
(Conjoint Analysis)

Tam &
Tummala0
Αναλυτική Ιεραρχική
2001, Xia & Wu Διαδικασία (AHP)
2007

Στόχος

Χαρακτηριστικά

Η αντιμετώπιση του
προβλήματος της
πολυκριτηριακής
επιλογής προμηθευτών
(multi-criteria supplier
selection problem) και ο
υπολογισμός της
σχετικής σημαντικότητας
μεταξύ μεμονωμένων
διαστάσεων και υποκριτηρίων.

Αποσυνθέτει τα περίπλοκα προβλήματα αποφάσεων σε μία
συστηματική ιεραρχική δομή και αντανακλά την υποκειμενικότητα
και ανακρίβεια που ενυπάρχει στην ανθρώπινη διαδικασία λήψης
αποφάσεων (Soh,2010).

Καταχώρηση πόντων στο
προφίλ του κάθε
προμηθευτή.

Τα αποτελέσματα της συνδυαστικής ανάλυσης επιτρέπουν την
κατανόηση των διαφορετικών συνδυασμών/ συμβιβαστικών λύσεων
(trade-offs) στην επιλογή προμηθευτών.

Η βελτίωση της ομαδικής
λήψης αποφάσεων
αναφορικά με την
επιλογή προμηθευτών
που ικανοποιούν τις
προδιαγραφές των
πελατών.

Επιτρέπει την επίτευξη μίας συναινετικής απόφασης (consensus
decision) από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων με
αντικρουόμενους στόχους. Τα κριτήρια για την επιλογή προμηθευτών
εντοπίζονται με σαφήνεια και το πρόβλημα αποκτά συστηματική
δομή.
Η μεθοδολογία ΑΗΡ διαμορφώνει ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων
που θεωρεί υπαρκτή τη μονής κατεύθυνσης ιεραρχική σχέση μεταξύ
των διαφορετικών επιπέδων λήψης αποφάσεων (Meade et al., 1996).
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Συγγραφείς
Hadjidimitiou
& Georgiou
2002

Braglia &
Petroni 2000,
Narasimhan
κ.ά. 2001

Πίνακας 2.12 Απλά μοντέλα τελικής επιλογής συνεργατών (συνέχεια)
Μεθοδολογία
Στόχος
Χαρακτηριστικά
Το μοντέλο λαμβάνει, ταυτόχρονα, υπόψη του όλους τους σχετικούς
Η διαχείριση ποιοτικών
παράγοντες και παρέχει προτάσεις,
και εναλλακτικές λύσεις,
και ποσοτικών
επιτρέποντας τη διερεύνηση διαφορετικών σεναρίων με μικρή
Προγραμματισμός
κριτηρίων- κλειδιά στη
προσπάθεια.
Στόχων (GP)
διαδικασία επιλογής
συνεργατών.

Περιβάλλουσα Ανάλυση
Δεδομένων (DEA)

Η ταξινόμηση/ κατάταξη
των συνεργατών βάσει
της συνολικής τους
απόδοσης.

Διαχειρίζεται
πολλαπλά
αντικρουόμενα
χαρακτηριστικά,
ενυπάρχοντα στη διαδικασία επιλογής, επιτρέποντας τον εντοπισμό
στρατηγικά σημαντικών προμηθευτών. Συνδυάζει (trades off) τα
κριτήρια επιλογής των προμηθευτών-κλειδιά. Συνιστά μία μηπαραμετρική βέλτιστη πρακτική, που μπορεί να αποτελεί σημείο
αναφοράς για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Η
αντικειμενικότητά της αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν
απαιτεί τον εκ των προτέρων καθορισμό της βαρύτητας (weights) των
κριτηρίων.
Καθώς η DEA μεγιστοποιεί τη σχετική μέτρηση εκροών-εισροών, οι
προμηθευτές που συγκεντρώνουν το υψηλότερο σκορ απόδοσης,
παρουσιάζουν τη σχετικά βέλτιστη απόδοση με την ελάχιστη
μακροπρόθεσμη ικανότητα για διατήρηση μακροπρόθεσμων
σχέσεων, παρόλο που κατά τη διαδικασία μείωσης της βάσης των
προμηθευτών, θα πρέπει να παραμείνουν όσοι διαθέτουν υψηλές
ικανότητες και αποδόσεις (Sarkar and Mohapatra, 2006).
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Πίνακας 2.12 Απλά μοντέλα τελικής επιλογής συνεργατών (συνέχεια)
Μεθοδολογία
Στόχος
Χαρακτηριστικά
Η ANP ενσωματώνει την ανατροφοδότηση και τις αλληλεξαρτώμενες
σχέσεις μεταξύ των εναλλακτικών και των κριτηρίων λήψης
απόφασης. Χρησιμοποιεί ένα δίκτυο στοιχείων χωρίς την ανάγκη
Gencer &
Η αξιολόγηση και
προσδιορισμού επιπέδων. Το μειονέκτημα των πολλαπλών
Gurpinar
επιλογή των καλύτερων
υπολογισμών αντισταθμίζεται από την ύπαρξη κατάλληλων
Αναλυτική Δικτυακή
2007,
μεταξύ των υποψήφιων
εργαλείων λογισμικού. Οι εκροές του μοντέλου είναι άμεσα
Διαδικασία (ANP)
Kirytopoulos
προσφορών βάσει των
εξαρτημένες από τις εισροές. Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση μητρών,
κ.ά. 2008
κριτηρίων αξιολόγησης.
προερχόμενες από τις συγκρίσεις ανά ζεύγος (pairwise comparison
matrices) αποτελεί χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία. Η
ασυνέπεια που μπορεί να παρατηρηθεί δύναται να οδηγήσει σε
λανθασμένα αποτελέσματα.
Η χρήση λεκτικών μεταβλητών (linguistic variables) σε προβλήματα
λήψης αποφάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική στις περιπτώσεις που η
απόδοση δεν μπορεί να εκφραστεί σε αριθμητικές αξίες. Η ασαφής
Η εισαγωγή του
μέθοδος TOPSIS (fuzzy TOPSIS) σχετίζεται με την κατάταξη τόσο των
Θεωρία Ασαφών
προβλήματος της
ποιοτικών όσο και των ποσοτικών κριτηρίων, ώστε να
Chen κ.ά. 2006 Συνόλων (Fuzzy set
επιλογής προμηθευτών
πραγματοποιηθεί η επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή. Βάσει του
theory)
στην εφοδιαστική
συντελεστή σύγκλισης (closeness coefficient), μπορεί να καθοριστεί η
αλυσίδα.
κατάταξη, αλλά και η κατάσταση όλων των πιθανών προμηθευτών. Το
βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η αντικειμενικότητα της
πληροφορίας.
Η επιλογή προμηθευτών Η μέθοδος είναι προσανατολισμένη προς το κόστος, με αποτέλεσμα
και ο καθορισμός των
να μην μπορεί να λάβει υπόψη της ποιοτικά κριτήρια, τα οποία δεν
Μικτός Ακέραιος
προς
παραγγελία
μπορούν να αναπαρασταθούν από συναρτήσεις κόστους. (Mikhailov,
Kaslingam &
Προγραμματισμός
ποσοτήτων.
2002).
Lee 1996
(Mixed Integer
programming)
Συγγραφείς
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Πίνακας 2.12 Απλά μοντέλα τελικής επιλογής συνεργατών(συνέχεια)
Μεθοδολογία
Στόχος
Χαρακτηριστικά
Η ανάπτυξη επίσημης προσέγγισης
που συνδέει την αξιολόγηση της
Οι δείκτες είναι σταθμισμένοι. Κατά συνέπεια, υπάρχει
Μοντέλο Σταθμικών
απόδοσης με το στόχο των συμμαχιών
μικρή πιθανότητα δυσλειτουργικής συμπεριφοράς για
Cravens κ.ά.
Παραμέτρων
και παρέχει ένα γενικό πρότυπο που
την επίτευξη των στόχων.
2000
Αξιολόγησης (Balanced
να μπορεί να προσαρμοστεί στις
Scorecard)
απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου
οργανισμού για αξιολόγηση της
απόδοσης των συνεργατών.
Μαθηματικός
Ο υπολογισμός των μεταβολών στις
Προγραμματισμός
δυνατότητες προμηθειών και
Μεγιστοποιεί την πρόσοδο και ικανοποιεί τις ανάγκες
Chen κ.ά. 2006
(Mathematical
πελατειακές ανάγκες εντός μίας
των πελατών.
programming)
χρονικής περιόδου.
Η χρησιμοποίηση γραφικού μοντέλου
Mandal &
Τεχνική της
για τον εντοπισμό και καταγραφή των
Deshmukh
ερμηνευτικής δόμησης
Διαχωρίζει τα εξαρτημένα από τα ανεξάρτητα κριτήρια.
σχέσεων μεταξύ των κριτηρίων
1994
ιδεών (ISM)
επιλογής προμηθευτών.
Κατατάσσει
τους
συνεργάτες
βάσει
κάποιων
παραδειγμάτων, χωρίς να απαιτεί επισημοποίηση της
εξειδίκευσης του υπεύθυνου για τη λήψη της απόφασης
Συστήματα Υποστήριξης Η δημιουργία ενός προσαρμόσιμου
βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Η μαθησιακή διεργασία
Αποφάσεων βάσει
νευρωνικού δικτύου με
μπορεί να επηρεαστεί από την πολυπλοκότητα του
Albino &
Νευρωνικών Δικτύων
οπισθοδιάδοση (adaptive back
περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων και/ή από την πιθανή
Caravelli 1998
(DSS based on Neural
propagation neural network) για την
πολυπλοκότητα (incoherence) που ενυπάρχει στις υπό
Networks)
κατάταξη των συνεργατών.
εξέταση περιπτώσεις.
Συγγραφείς
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Συγγραφείς

Cook 1997

Συγγραφείς

Ghodsypour &
O’Brien 1996

Πίνακας 2.12 Απλά μοντέλα τελικής επιλογής συνεργατών(συνέχεια)
Στόχος
Χαρακτηριστικά
Μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες προηγούμενων
διαπραγματεύσεων. Παρόλα αυτά, η πιθανότητα παραγωγής
της βέλτιστης λύσης είναι μικρή. Η ποιότητα της
παρεχόμενης λύσης εξαρτάται (1) από τον αριθμό των
Συστήματα
προηγούμενων εμπειριών, οπότε απαιτείται πρόσβαση σε
Συλλογιστικής
ιστορικά στοιχεία, (2) από το σύστημα ευρετηρίου που
Η επιλογή του κατάλληλου εταίρου.
βασισμένα σε
αναπτύσσεται και τους κανόνες που χρησιμοποιούνται κατά
Περιπτώσεις (CBR)
την προσαρμογή παλαιότερων λύσεων σε νέες καταστάσεις.
Σε περιπτώσεις πίεσης χρόνου, υπάρχει το δέλεαρ της
χρησιμοποίησης λύσεων που εφαρμόστηκαν σε παλαιότερες
παρόμοιες περιστάσεις, χωρίς ωστόσο, να γίνεται
προσαρμογή στη νέα κατάσταση.
Μεθοδολογία

Πίνακας 2.13 Συνδυαστικά μοντέλα τελικής επιλογής συνεργατών
Μεθοδολογία
Στόχος
Χαρακτηριστικά
Σε μία πολιτική ανεύρεσης πολλαπλών προμηθευτών μπορούν να
Ο προσδιορισμός των
συμπεριληφθούν τόσο απτοί, όσο και μη απτοί παράγοντες. Η
βέλτιστων ποσοτήτων
Αναλυτική Ιεραρχική
χρησιμοποίηση πραγματικών δεδομένων συντελεί στην απλοποίηση
παραγγελίας σε
Διαδικασία (AHP) των υπολογισμών και στη βελτίωση της συνέπειας του συστήματος. Η
προμηθευτές, ώστε να
Ανάλυση Ευαισθησίας
διεξαγωγή συγκρίσεων ανά ζεύγη (pairwise comparison) μειώνει την
μεγιστοποιηθεί η
Κλίσης (GSA) –
εξάρτηση του συστήματος από την ανθρώπινη κρίση. Τόσο η
συνολική αξία της
Παραμετρικός
βαρύτητα (weight) των κριτηρίων όσο και η κατάταξη των
αγοράς/ προμήθειας
Γραμμικός
προμηθευτών καθορίζονται από μία συστηματική προσέγγιση. Η AHP
Προγραμματισμός (PLP)
μέθοδος
αγνοεί
τις
επιδράσεις
που
προέρχονται
από
αλληλοεξαρτώμενα χαρακτηριστικά.
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Συγγραφείς

Mikhailov
2002

Πίνακας 2.13 Συνδυαστικά μοντέλα τελικής επιλογής συνεργατών (συνέχεια)
Μεθοδολογία
Στόχος
Χαρακτηριστικά
Η μέθοδος της ασαφούς ιεράρχησης (fuzzy prioritisation)
μετασχηματίζει το αρχικό πρόβλημα ιεράρχησης σε ένα γραμμικό
πρόγραμμα.
Ασαφής
Η παρουσίαση μίας νέας
Προγραμματισμός
ασαφούς τεχνικής για
Πρόκειται για πιο γενικευμένη μέθοδο από την κλασική AHP, καθώς
(Fuzzy Programming) την επιλογή συνεργατών
οι πραγματικοί αριθμοί μπορούν να παρουσιαστούν ως διαστήματα
Αναλυτική Ιεραρχική
κατά τη δημιουργία
με ισοδύναμα κατώτερα και ανώτερα όρια.
Διαδικασία (AHP)
εικονικών επιχειρήσεων.

Dulmin &
Mininno 2003

Μέθοδοι πολύκριτηριακής Ανάλυσης
για τη διευκόλυνση
Λήψης Αποφάσεων
(MCDA), όπως οι
PROMETHEE και GAIA
- Ανάλυση Ευαισθησίας

Gulcin
Buyukozkan
κ.ά. 2008

Ασαφής Αναλυτική
Ιεραρχική Διαδικασία
(fuzzy AHP) – Πολύκριτηριακή Μέθοδος
Λήψης Αποφάσεων fuzzy
TOPSIS

Η κατασκευή μοντέλου
λήψης αποφάσεων ως
προς την τελική
κατάταξη των
προμηθευτών.

Αυτή η μέθοδος αγνοεί τις επιπτώσεις που προέρχονται από
αλληλοεξαρτώμενα χαρακτηριστικά (Lin and Chen, 2004)
Επιτρέπει την ενσωμάτωση, στη διαδικασία επιλογής προμηθευτών,
τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών κριτηρίων, αλληλεξαρτώμενων
δομών αποφάσεων (interrelated decision structures), πολλαπλών
κανόνων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων. Η οπτική διαδραστική
τεχνική της Gaia επιτρέπει μία πιο εμπεριστατωμένη άποψη του
προβλήματος και απλοποιεί μία ανάλυση υποθετικών σεναρίων (what
if analysis). Εφαρμόζει, μερικώς, ανταποδοτικούς κανόνες
αποφάσεων (compensatory decision rules), στοχεύοντας στην
εξέταση των επιδράσεων και του εύρους των αποκλίσεων. Η μέθοδος
αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα και την ύπαρξη μη απτών κριτηρίων.

Η δημιουργία μιας πολύκριτηριακής
προσέγγισης λήψης
αποφάσεων (MCDM) για
την αποτελεσματική
αξιολόγηση των εταίρων
των η-logistics
στρατηγικών συμμαχιών.

Η ασαφής λογική (fuzzy-logic) διευκολύνει την αποδοτική και
αποτελεσματική ποσοτικοποίηση της ανακριβούς πληροφορίας.
Θεωρώντας δεδομένη την ασάφεια στην αξιολόγηση των δεδομένων,
χρησιμοποιούνται λεκτικές μεταβλητές στην εκτίμηση της βαρύτητας
όλων των κριτηρίων και της αξιολόγησης των εναλλακτικών,
αναφορικά με κάθε κριτήριο (Chen, 2001).
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Πίνακας 2.13 Συνδυαστικά μοντέλα τελικής επιλογής συνεργατών (συνέχεια)
Μεθοδολογία
Στόχος
Χαρακτηριστικά

Liu & Wang
2009

Ενοποιημένες ασαφείς
προσεγγίσεις (fuzzy
Delphi, fuzzy inference
και fuzzy linear
assignment)

Η αξιολόγηση και
επιλογή παρόχων 3PL
υπηρεσιών.

Η εν λόγω προσέγγιση παρέχει ένα πιο ακριβές, αποτελεσματικό και
συστηματικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την
επιλογή προμηθευτών. Εκμεταλλεύεται τη συλλογιστική ικανότητα
της κάθε επιμέρους τεχνικής, οι οποίες διευκολύνουν τον εντοπισμό
των σημαντικών κριτηρίων αξιολόγησης, την εξάλειψη των παρόχων
με ελλιπή προσόντα και τη βήμα-βήμα επιλογή του κατάλληλου
παρόχου.
Παρέχει πιο αντικειμενικές πληροφορίες στη διαδικασία επιλογής
προμηθευτών, ενοποιώντας τις απόψεις όλων των αναλυτών. H
μέθοδος μπορεί να εξυγιανθεί περεταίρω ώστε να επιτευχθεί
βελτίωση της απόδοσης και ακρίβειας, με τη χρησιμοποίηση μεθόδων
επικύρωσης.

Weber κ.ά.
1998

Πολυστοχικός
Προγραμματισμός
(MOP) - Περιβάλλουσα
Ανάλυση Δεδομένων
(DEA)

Η παροχή στους
αγοραστές μίας
πραγματιστικής
(pragmatic) μεθόδου
διαπραγματεύσεων με
τους προμηθευτές.

Και οι δύο μέθοδοι εντοπίζουν σύνολα μη κυριαρχικών
παρατηρήσεων (non-dominated observations). Η εφαρμογή τους,
όμως, δεν εγγυάται τη διατήρηση της βαρύτητας των κριτηρίων
πολυστοχικού προγραμματισμού στη νέα λύση που παρέχεται.

Meade κ.ά.
1997

Αναλυτική Δικτυακή
Διαδικασία (ANP) –
Θεωρία της
Χρησιμότητας

Η υποστήριξη της
διεργασίας της
στρατηγικής διαχείρισης
συμμαχιών.

Στη μέθοδο ANP δεν απαιτείται ιεραρχική δομή και σχέσεις μονής
κατεύθυνσης μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στη
λήψη απόφασης. Η Θεωρία της Χρησιμότητας (Utility Theory)
δικαιολογεί τις στρατηγικές σχέσεις που κατευθύνονται από τις
εταιρικές στρατηγικές. Πρόκειται, συνολικά, για μία χρονοβόρα
διεργασία ως προς την απόκτηση των δεδομένων, καθώς απαιτεί
ακριβή δεδομένα προς επίτευξη της τελικής αξιολόγησης.
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Πίνακας 2.13 Συνδυαστικά μοντέλα τελικής επιλογής συνεργατών (συνέχεια)
Συγγραφείς

Μεθοδολογία

Στόχος

Babic &
Plazibat 1998

Μέθοδοι πολύκριτηριακής Ανάλυσης
για τη διευκόλυνση
Λήψης Αποφάσεων,
όπως η PROMETHEE Αναλυτική Ιεραρχική
Διαδικασία (AHP)

Η κατάταξη των
επιχειρήσεων βάσει του
επιπέδου επιχειρησιακής
απόδοσης.

Ha &
Krishman
2008

Βελτιωμένη Αναλυτική
Ιεραρχική Διαδικασία
(AHP) - Περιβάλλουσα
Ανάλυση Δεδομένων
(DEA) – Νευρωνικά
Δίκτυα (NN)

Ο καθορισμός των ορίων
απόδοσης των
προμηθευτών,
λαμβάνοντας υπόψη
τόσο ποσοτικά όσο και
ποιοτικά δεδομένα.

Wang κ.ά.
2004

Ενοποιημένη
μεθοδολογία Αναλυτικής
Ιεραρχικής Διαδικασίας
(AHP) and προληπτικού
Προγραμματισμού
Στόχων (PGP)

Ο συνυπολογισμός των
ποιοτικών και ποσοτικών
παραγόντων στην
επιλογή συνεργατών.

Χαρακτηριστικά
Η πολύ-κριτηριακή ανάλυση θεωρείται κατάλληλη στις περιπτώσεις
υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας στην επιχειρησιακή απόδοση. Η
μέθοδος PROMETHEE χρησιμοποιείται για την τελική άθροιση
(aggregation) των βαθμολογιών (ratings) όταν συνυπολογίζονται
διαφορετικά κριτήρια, η σημαντικότητα των οποίων καθορίζεται από
καθιερωμένες συγκρίσεις ανά ζεύγη στο πλαίσιο χρήσης της ΑΗΡ
μεθόδου.
Η υβριδική μεθοδολογία επιλογής συνεργατών προσδιορίζει τη
βαρύτητα των ποιοτικών κριτηρίων επιλογής με τη χρήση της AHP
και χρησιμοποιεί την DEA ή τα νευρωνικά δίκτυα για την τελική
επιλογή των προμηθευτών. Λαμβάνει υπόψη της τόσο ποιοτικούς όσο
και ποσοτικούς παράγοντες, που επιδρούν επί της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Υιοθετεί πολλαπλές τεχνικές, όπως η AHP, η DEA και τα
νευρωνικά δίκτυα για τον καθορισμό των ορίων απόδοσης των
μελλοντικών προμηθευτών. Διευκολύνει την εστιακή επιχείρηση να
επιλέξει έναν ή περισσότερους προμηθευτές, με τον υπολογισμό ενός
σκορ (CSS) και την πραγματοποίηση ανάλυσης σε συστάδες.
Μέσω της AHP αντιστοιχίζονται τα προϊόντικά χαρακτηριστικά με
εκείνα των προμηθευτών (χρησιμοποιώντας την ανά ζεύγη
συγκριτική (pairwise comparisons) βαθμολόγησή (rating) τους, ώστε
να προσδιοριστεί ποιοτικά η στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η μεθοδολογία του προληπτικού Προγραμματισμού Στόχων (PGP)
καθορίζει μαθηματικά τη βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας από τους
επιλεγμένους προμηθευτές.
Με την ενοποιημένη AHP–PGP μπορεί να επιλεγεί ο βέλτιστος
συνδυασμός πολλαπλών προμηθευτών που θα ικανοποιούν τον
περιορισμό της χωρητικότητας (capacity constraint). Η μεθοδολογία
μειονεκτεί στην περίπτωση που εφαρμόζονται τα αποτελέσματα της
AHP χωρίς να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί της χωρητικότητας.
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Οι ανωτέρω καταχωρημένες μεθοδολογίες αναφέρονται στο στάδιο της τελικής επιλογής συνεργάτη. Η βιβλιογραφία παρέχει μεθοδολογίες,
έστω και περιορισμένες, και για το στάδιο της προ-επιλογής συνεργατών, οι οποίες ενδεικτικά συνοψίζονται στους Πίνακες 2.14 και 2.15.
Πίνακας 2.14 Απλά μοντέλα προ-επιλογής συνεργατών
Συγγραφείς

Μεθοδολογία

Στόχος

De Boer κ.ά.
2001, Araz κ.ά.
2007

Περιβάλλουσα Ανάλυση
Δεδομένων (DEA)

Η ταξινόμηση των
δυνητικών συνεργατών σε
αποτελεσματικούς και μη
αποτελεσματικούς.

Harvey &
Lusch 1995

Σταθμισμένα
Γνωρίσματα (Weighted
attributes)

Η δημιουργία μίας
προσέγγισης κατάταξης για
την αξιολόγηση δυνητικών
διεθνών στρατηγικών
συμμαχιών.

Χαρακτηριστικά
Διαχειρίζεται πολλαπλά αντικρουόμενα χαρακτηριστικά,
ενυπάρχοντα στη διαδικασία επιλογής, επιτρέποντας τον
εντοπισμό στρατηγικά σημαντικών προμηθευτών. Συνδυάζει
τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών-κλειδιά. Συνιστά μία
μη- παραμετρική βέλτιστη πρακτική, που μπορεί να αποτελεί
σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας.
Η αντικειμενικότητά της αποδεικνύεται και από το γεγονός
ότι δεν απαιτεί τον εκ των προτέρων καθορισμό της
βαρύτητας των κριτηρίων. Επιτρέπει στις εταιρίες να
συλλέξουν χρήσιμα στοιχεία οικονομικά και σε σύντομο
χρόνο.
Καθώς η DEA μεγιστοποιεί τη σχετική μέτρηση εισροώνεκροών, οι προμηθευτές που συγκεντρώνουν το υψηλότερο
σκορ απόδοσης, παρουσιάζουν τη σχετικά βέλτιστη απόδοση
με την ελάχιστη μακροπρόθεσμη ικανότητα για διατήρηση
μακροπρόθεσμων σχέσεων, παρόλο που κατά τη διαδικασία
μείωσης της βάσης των προμηθευτών, θα πρέπει να
παραμείνουν όσοι διαθέτουν υψηλές
ικανότητες και
αποδόσεις (Sarkar and Mohapatra, 2006).
Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί ο υποκειμενικός
καθορισμός της βαρύτητας των κριτηρίων από τον υπεύθυνο
λήψης αποφάσεων.

95

Πίνακας 2.14 Απλά μοντέλα προ-επιλογής συνεργατών (συνέχεια)
Συγγραφείς
De Boer κ.ά.
2001
De Boer κ.ά.
2001, Araz κ.ά.
2007

Ng & Skitmore
1995

Luo κ.ά. 2009

Μεθοδολογία

Στόχος

Χαρακτηριστικά
Ποιοτικά μοντέλα που βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία, αλλά
Η ταξινόμηση των
και στην εμπειρία των αξιολογητών. Αξιολογούνται οι
Κατηγορικές Μέθοδοι
δυνητικών συνεργατών
δυνητικοί συνεργάτες σε επί μέρους κριτήρια αλλά και στο
(Categorical methods)
βάσει κριτηρίων σε
σύνολο των κριτηρίων, γεγονός που τους κατατάσσει σε εκ
επιμέρους κατηγορίες.
των προτέρων θεσπισμένες κατηγορίες.
Ανάλυση σε Συστάδες Η
ομαδοποίηση
των H ανάλυση σε συστάδες μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν
(Cluster Analysis)
δυνητικών
συνεργατών αριθμό προμηθευτών, αποδίδοντάς τους σκορ βάσει
βάσει σύγκρισης κοινών συγκεκριμένων κριτηρίων. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η
στοιχείων.
τμηματοποίηση των προμηθευτών σε ομάδες βάσει κοινών
χαρακτηριστικών.
Η δημιουργία ενός
Μεγάλο εύρος δεδομένων μπορεί να αξιολογηθεί ποσοτικά και
Σύστημα Λήψης
πρωτότυπου συστήματος
συστηματικά, χωρίς να απαιτούνται ντετερμινιστικές
Αποφάσεων
λήψης αποφάσεων τριών
(deterministic) βαθμολογίες (ratings) ή υποκειμενικές κρίσεις.
Προκαταρκτικής
επιπέδων για την
Η μεθοδολογία
παράγει
μία
αντικειμενική λίστα
Αξιολόγησης
προκαταρκτική αξιολόγηση
αποτελούμενη από περιορισμένους παρόχους, διευκολύνοντας
Συνεργατών (CP-DSS)
(pre-qualification) των
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
συνεργατών.
Το RBF-ANN μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τόσο ποσοτικές
Η κατηγοριοποίηση των
όσο και ποιοτικές παραμέτρους (Lee and Ou-Yang, 2009),
δυνητικών προμηθευτών
διαθέτει δυνατότητα αυτό-διδασκαλίας (Moody and Darken,
άμεσα και με ακρίβεια,
1989), διαχείρισης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων
έχοντας υπερκεράσει τις
(Bianchini et al., 1995; Hassoun, 1996), και βελτιώνει τη
δυσκολίες που εμπεριέχονται
διάχυση πληροφοριών στη δεύτερη φάση της διαδικασίας
Τεχνητά Νευρωνικά
στη διαδικασία του
επιλογής προμηθευτών.
Δίκτυα RBF (RBF-ANN) προσυμπτωματικού ελέγχου
Η απορρέουσα εκτίμηση εξαρτάται εξολοκλήρου από τα
(screening) μεγάλου αριθμού
κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από τους υπεύθυνους για τη
δυνητικών προμηθευτών στα
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το υποκειμενικό στοιχείο που
πρώτα στάδια της
ενυπάρχει, αναφορικά με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών
διαδικασίας επιλογής.
κριτηρίων, δύναται να επηρεάσει και τη διαδικασία
εκπαίδευσης.
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Πίνακας 2.15 Συνδυαστικά μοντέλα προ-επιλογής συνεργατών
Μεθοδολογία
Στόχος
Χαρακτηριστικά
Η επιλογή και συγκριτική
Η εφαρμογή ενός Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Προμηθευτών
αξιολόγηση δυνητικών
Υβριδικά Συστήματα
(ISRMS), συμβάλει στη συμπίεση της διαδικασίας επιλογής και
προμηθευτών
μέσω
μίας
Συλλογιστικής βασισμένα σε
συγκριτικής αξιολόγησης προμηθευτών, με τη λήψη νέας παραγγελίας.
μοναδικής πλατφόρμας
Περιπτώσεις – Τεχνητά
Επιπλέον, ενισχύει τη δημιουργία και διατήρηση μακροπρόθεσμων και
λογισμικού.
Νευρωνικά Δίκτυα (CBRεπικερδών σχέσεων με επιλεγμένους προμηθευτές, μεγιστοποιεί την
ANN)
αξία τους, και βελτιώνει την ευελιξία και ανταπόκριση στις απαιτήσεις
των πελατών.
Η επιλογή των
στρατηγικών συνεργατών, Επιτρέπει την ύπαρξη ασαφών προσδοκιών από τους υπεύθυνους
λήψης αποφάσεων, οι οποίες, στη συνέχεια, τροποποιούνται από όρους
Θεωρία Ασαφών Συνόλων
η διαχείριση της βάσης
φυσικής γλώσσας (natural language terms).
(FST) - Προγραμματισμού
των δυνητικών
Στόχων (GP)
συνεργατών και η ανάθεση
παραγγελιών στους πιο
κατάλληλους.
Η χρησιμοποίηση ασαφούς κλίμακας (fuzzy scale) για τη διαμόρφωση
Μέθοδος Σταθμισμένου
Η μείωση της βάσης
της γνώμης των ειδικών δικαιολογείται, καθώς διευκολύνει τους
Μέσου - Λεκτικές
επιλογής των συνεργατών. ειδικούς να προσδιορίσουν ένα αντιπροσωπευτικό εύρος βαθμολογιών
Μεταβλητές
(σκορ) αναφορικά με ποιοτικά κριτήρια.
Θεωρία των Αποδείξεων
(Dempster-Shafer) –
H δημιουργία προσέγγισης
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
για την επιλογή
Η ενσωμάτωση τεχνικών προγραμματισμού υπολογιστών (computer
RBF (radial basis function
συνεργατών μέσα από μία
programming) ξεπερνά τις δυσκολίες αναφορικά με τη διάχυση της
artificial neural networks) –
βάση δυνητικών
πληροφορίας που ενυπάρχει στη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων
Μοντέλο Αναλυτικής
συνεργατών στην
προμηθευτών, μέσα από μία ευρύτερη βάση δυνητικών προμηθευτών,
Δικτυακής Διαδικασίας και
εφοδιαστική αλυσίδα.
με την αξιολόγηση να βασίζεται σε πολλαπλά κριτήρια σε συνθήκες
Μικτού Ακέραιου
αβεβαιότητας.
πολυστοχικού
Προγραμματισμού (ANPMIMOP)
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Όπως διαφαίνεται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η ύπαρξη σταθερών
συνεργασιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Επιπλέον, έχει γίνει αντιληπτή από τους ερευνητές η ανάγκη επιμερισμού
της διαδικασίας επιλογής συνεργατών στη φάση της προ-επιλογής και τελικής
επιλογής, με την αξιοποίηση διαφορετικών μεθοδολογιών κατά περίπτωση.
Παρόμοια συστηματική ανάλυση δεν έχει πραγματοποιηθεί, όμως, μέχρι σήμερα
αναφορικά με το διαχωρισμό των κριτηρίων προ-επιλογής και τελικής επιλογής, επί
των οποίων θα δύνανται να εφαρμοστούν οι καταγεγραμμένες μεθοδολογίες.
Η ύπαρξη σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων και μεθοδολογιών αναμένεται να
αποτελέσουν εργαλεία στα χέρια του 4PL στην προσπάθεια εύρεσης συνεργατών και
σύναψης μακροπρόθεσμων συνεργασιών με τους ΠΥL. Ο προσδιορισμός της φάσης
προ-επιλογής συνεργατών αποτελεί αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου, στο οποίο
αποτυπώνονται τα προτεινόμενα από τη διατριβή στάδια και κριτήρια προ-επιλογής
δυνητικών συνεργατών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Παρουσίαση και Ανάλυση της προτεινόμενης Μεθόδου
Προ-επιλογής Συνεργατών
Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται και αναλύεται η προτεινόμενη διαδικασία που
δύναται να χρησιμοποιεί ο 4PL κατά το στάδιο προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών.
Αρχικά, στην ενότητα 3.1 παρουσιάζονται οι λόγοι υιοθέτησης της ΔΟΠ ως μεθόδου
προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών, ενώ στην ενότητα 3.2 περιγράφεται η
προτεινόμενη από τη διατριβή διαδικασία επιλογής συνεργατών, με έμφαση στη
φάση της προ-επιλογής. Στην ενότητα 3.3 προτείνονται εναλλακτικές δυνατότητες
αξιοποίησης της προτεινόμενης μεθόδου βάσει των τεχνολογικών δυνατοτήτων των
παρόχων 4PL υπηρεσιών.

3.1 Λόγοι Υιοθέτησης της ΔΟΠ ως Μεθόδου Προ-επιλογής
Συνεργατών
Η εφοδιαστική αλυσίδα συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα. Αν υποθέσουμε ότι ο 4PL
καλείται να συντονίσει και να διαχειριστεί όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, θα πρέπει να
προσδιορίσουμε σε ποιες ομάδες συνεργατών θα επικεντρωθεί η παρούσα διατριβή.
Κατά συνέπεια ως δυνητικούς συνεργάτες ορίζουμε «τις οντότητες που επιλέγονται
για την παροχή των βασικών (core) logistics υπηρεσιών, όπως τους διαμεταφορείς
και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών logistics (3PL)». Υποστηρικτικές υπηρεσίες,
όπως εκτελωνισμός, ασφάλιση φορτίου κ.α., δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της
παρούσας έρευνας.
Στόχος της εν λόγω διατριβής είναι να ελέγξει το βαθμό υιοθέτησης της ΔΟΠ ως
βασική μέθοδο στη διαδικασία προ-επιλογής συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα,
στοχεύοντας στη συστηματική επίτευξη της ολοκλήρωσης των διαδικασιών μεταξύ
των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην προσθήκη αξίας με τη διασφάλιση
μακροπρόθεσμων και σταθερών συνεργασιών προσανατολισμένων προς τη διαρκή
βελτίωση καθώς και στην εσωτερική και εξωτερική ενοποίηση. Το στάδιο της
επιλογής των κριτηρίων που θα υποστηρίξουν την προ-επιλογή των δυνητικών
συνεργατών δεν έχει συγκεντρώσει την πρέπουσα προσοχή των ερευνητών (De Boer
κ.ά. 2001). Η πλειοψηφία των ερευνητών προτείνουν υποκειμενικά κριτήρια για την
επιλογή των συνεργατών (Yigin κ.ά. 2007), ενώ δεν έχει προταθεί κάποια μέθοδος
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αναφορικά με την ομαδοποίηση των κριτηρίων προ-επιλογής (Wu & Barnes 2010). Η
προτεινόμενη μεθοδολογία της διατριβής μπορεί να υποστηριχθεί συστηματικά από
τις ακόλουθες παραδοχές (Papadopoulou κ.ά. 2011).
Η ΔΟΠ ως Φιλοσοφία, Στρατηγική και Πλαίσιο Αξιολόγησης
Οι βασικές διαστάσεις που συνθέτουν και εξηγούν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ είναι η
εννοιολογική, η στρατηγική και η μετρική (measurement) διάσταση (Lau & Anderson
1998). Η εννοιολογική διάσταση αναλύει ετυμολογικά τη σημασία της ΔΟΠ, όπου η
έννοια της «Διοίκησης» προϋποθέτει τη μακροχρόνια δέσμευση της Διοίκησης για
την αναμόρφωση της οργανωσιακής κουλτούρας, τη θέσπιση αξιών και την
ενσωμάτωσή τους στη στρατηγική του οργανισμού μέσω ορθής επικοινωνίας, τη
διαρκή εκπαίδευση και διαμοιρασμό γνώσης στους εργαζόμενους, καθώς και την
ενδυνάμωσή τους για ανάληψη πρωτοβουλιών (empowerment). Η έννοια της
«Ολικής» Ποιότητας αντανακλά τη δέσμευση όλου του οργανισμού προς την
ποιότητα, ενώ η «Ποιότητα» αναφέρεται στην ύπαρξη τόσο εσωτερικών όσο και
εξωτερικών πελατών και την ανάγκη για ικανοποίηση και υπέρβαση των προσδοκιών
τους. Βασικό στοιχείο αποτελεί η διαρκής βελτίωση των συστημάτων και διεργασιών,
μέσω συστηματικού σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης όλων των διεργασιών. Η
στρατηγική

διάσταση

λαμβάνει

υπόψη

τους

συγκεκριμένους

στόχους

του

οργανισμού, τις πολιτικές και τα σχέδια που θα δημιουργήσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, κατανοώντας τις απαιτήσεις των πελατών-κλειδιά, βελτιστοποιώντας
τη χρήση των πόρων, διασφαλίζοντας ότι τα κίνητρα για την υιοθέτηση της
ποιότητας είναι κατανοητά από όλα τα μέλη του οργανισμού και διασφαλίζοντας ότι
ο οργανισμός στοχεύει σε επαναστατικές και διαρκείς βελτιώσεις. Η ενσωμάτωση
της στρατηγικής διάστασης οδηγεί σε στρατηγική ευθυγράμμιση, δέσμευση των
εργαζομένων και επίτευξη των στόχων. Η διάσταση της μέτρησης είναι απαραίτητη
για την επίτευξη της ποιότητας (Evans & Lindsay 1996). Ένα αποτελεσματικό
σύστημα μέτρησης θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος
επικοινωνίας και κατανόησης στόχων, ενώ διευκολύνει τη διαδικασία της
πρόβλεψης. Επιπλέον, επιτρέπει την εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου που
παρέχει ανατροφοδότηση αναφορικά με την πραγματική απόδοση του οργανισμού
συγκριτικά με τους στόχους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό προβλημάτων και την
ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. Καταλυτική είναι η σημασία του και στη θέσπιση
κριτηρίων για τους μηχανισμούς παρακίνησης και ανταμοιβής των εργαζομένων, ενώ
συμβάλλει και στη μείωση της αντίστασης των εργαζομένων στις αλλαγές που
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επιφέρει η υιοθέτηση της ΔΟΠ.
Η ΔΟΠ ως διαρκώς εξελισσόμενη Μεθοδολογία
Η έννοια της ΔΟΠ προήλθε από τις προσπάθειες της Ιαπωνίας να ανακάμψει από τις
συνέπειες τις οικονομικής κρίσης που επέφερε ο πόλεμος στα τέλη του 1940 και στις
αρχές του 1950, και οι οποίες την είχαν κατατάξει σε χαμηλής ποιότητας εξαγωγική
χώρα (Hames 1991, Powell 1995). Η φιλοσοφία της ΔΟΠ εισήχθη και αναπτύσσεται
διαρκώς στην παγκόσμια βιομηχανία (Hames 1991). Στις αρχές της δεκαετίας του
1970 οι Αμερικανοί ερευνητές Deming, Juran, Crosby και Feigenbaum μελέτησαν τις
ιαπωνικές πρακτικές, καθιερώθηκαν ως γκουρού της ποιότητας και ανέπτυξαν την
έννοια της ΔΟΠ (Chase & Aquilano 1992, Powell 1995, Ahire κ.ά. 1996). Η
αναγνώριση της φιλοσοφίας της ΔΟΠ ήρθε επίσημα με την επιτυχία αμερικανικών
κολοσσών, όπως η Motorola και η Ford, καθώς και την ανάπτυξη του Malcolm
Baldridge National Quality Award (MBNQA) (Ahire κ.ά. 1996, Lee & Ebrahimpour
1985). Παρακολουθώντας τα οφέλη της ΔΟΠ, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το επόμενο
που ενσωμάτωσε τα συστήματα της ΔΟΠ στις διαδικασίες του Τμήματος Εμπορίου
και Βιομηχανιών (Department of Trade and Industry National Quality Campaign)
αλλά και σε οργανισμούς όπως η ΙΒΜ στα 1983 (Martínez-Lorente κ.ά. 1998). Η
ΔΟΠ συνέχισε να υιοθετείται σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελώντας, επί της ουσίας,
τον αντικαταστάτη του Ελέγχου Ολικής Ποιότητας (Total Quality Control) (MartínezLorente κ.ά. 1998, Deming 1982 , Crosby 1979) όπου σύμφωνα με τις παραινέσεις
των Deming και Crosby, ο Έλεγχος παρέπεμπε σε έλεγχο δειγμάτων της
παραγωγικής διαδικασίας, ενώ η Διοίκηση παραπέμπει στην Ολική Διαχείριση των
οργανισμών. Η έννοια της ΔΟΠ εξελίσσεται διαρκώς. Η τρέχουσα και μελλοντική
ανάπτυξή

της

βασίζεται

στην

ύπαρξη

εσωτερικών

δεικτών

παρέκτασης

(extrapolation) και αλλαγή αντικειμένου (paradigm shift), οι οποίοι διαχρονικά
επιδρούν ανεξάρτητα στη διαμόρφωση της ΔΟΠ. Για παράδειγμα, η σειρά προτύπων
ISO (extrapolation) αναπτύχθηκε σχετικά ανεξάρτητα από την έννοια της
ενδυνάμωσης των εργαζομένων για ανάληψη πρωτοβουλιών (paradigm shift) της
ΔΟΠ. Επιπρόσθετα, εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι οργανωσιακές πρακτικές, η
τεχνολογία, η αγορά και οι περιβαλλοντικοί δείκτες επιδρούν στην εξέλιξη της ΔΟΠ,
μέσω τις επίδρασής τους σε οργανισμούς όλων των τομέων (McAdam & Henderson
2004).
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Η Πρόληψη ως δομικό Συστατικό της Φιλοσοφίας της ΔΟΠ
Οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλήσεις στην προσπάθειά
τους να ικανοποιήσουν τα ανταγωνιστικά πρότυπα. Σύμφωνα με τον Morgan (1992),
«Οι οργανισμοί που αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της πρόληψης τείνουν να
ηγούνται της αγοράς και όχι να ακολουθούν». Η ΔΟΠ συνιστά μία φιλοσοφία που
βασίζεται στην πρόληψη, η οποία και ενθαρρύνει την ύπαρξη διαδικασίας προεπιλογής και προ-αξιολόγησης των δυνητικών συνεργατών πριν την τελική απόφαση
για σύναψη συνεργασίας (Giunipero & Brewer 1993). Η έννοια της πρόληψης είναι
στενά συνδεδεμένη με το επίπεδο ωριμότητας της ΔΟΠ (Fok κ.ά. 2001, Kumar κ.ά.
2009). Οι οργανισμοί που αντιλαμβάνονται τη σημασία της πρόληψης ενισχύουν την
απόδοσής τους με την εφαρμογή στρατηγικών διαρκούς βελτίωσης, στοχεύοντας
στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών αλλά, ταυτόχρονα και στην
ελαχιστοποίηση των αχρήστων (waste), ακολουθώντας τη λογική ότι «είναι πιο
έξυπνο να διαχειρίζονται προληπτικά την ποιότητα, παρά να επιθεωρούν τα
ελαττώματα» (Vassie 1998). Επιπλέον, η πρόληψη επιτρέπει τη μείωση του κόστους
των οργανισμών με την υιοθέτηση μιας κουλτούρας που βασίζεται στην πρόληψη και
την αξιοπιστία. Η πρόληψη υλοποιείται σωστά με τη χρησιμοποίηση διεργασιών
υποστηριζόμενων από την τεχνολογία και με την εμπλοκή κατάλληλα εκπαιδευμένου
προσωπικού (Eti κ.ά.2006). Για παράδειγμα, η εκπαίδευση του προσωπικού σε
τεχνικές αναγνώρισης προβλημάτων, θα βοηθούσε τον υπεύθυνο να αναγνωρίσει τη
βασική αιτία του προβλήματος (Falk & Barczyk 2009).
Οι Αρχές της ΔΟΠ διέπουν ολιστικά τη Λειτουργία της Επιχείρησης
Η φιλοσοφία της ΔΟΠ αποτελεί ένα σύστημα που διέπεται από βασικές συστατικές
αρχές, οι οποίες είναι (α) ο προσανατολισμός προς τον πελάτη, (β) η ηγεσία και
στρατηγικός σχεδιασμός, (γ) η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, (δ) η διαχείριση
διεργασιών και (ε) η μέτρηση της απόδοσης και στρατηγική διαχείριση της
πληροφορίας (Evans & Lindsay 1996). Πιο αναλυτικά, ο προσανατολισμός προς τον
πελάτη βασίζεται στην κατανόηση της ύπαρξης τόσο εξωτερικών πελατών (πελάτες,
κυβερνητικά σώματα, το κοινό), οι οποίοι θέτουν τις προδιαγραφές για την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και εσωτερικών πελατών
(εργαζόμενοι, τμήματα επιχειρήσεων), οι οποίοι ορίζουν την ποιότητα του
ανθρώπινου δυναμικού, των διεργασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών (Juran
1988, Mullen 1993). Κατά συνέπεια, ο οργανισμός οφείλει να προσανατολίζεται όχι
μόνο στην ικανοποίηση των αναγκών των εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών
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πελατών, ώστε να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα και την απόδοσή του (Zairi 2000,
Lagrosen 2001). Η εκπλήρωση, όμως, των προσδοκιών των πελατών δεν μπορεί να
επιτευχθεί χωρίς τη δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης και συστηματικό στρατηγικό
σχεδιασμό, που προϋποθέτει την ανάπτυξη μακρόπνοου οράματος και στόχων
(Anderson κ.ά. 1995, Jabnoun 2001) μέσα από ένα ανοικτό και δημοκρατικό/
συμμετοχικό στυλ διοίκησης, εστιάζοντας στη διαρκή βελτίωση (Vouzas & Psychogios
2007). Η Ανώτατη Διοίκηση οφείλει να ηγείται και να δρα υποδειγματικά (Dale
1999), συμμετέχοντας σε επιμορφωτικά σεμινάρια και προγράμματα ποιότητας,
αξιοποιώντας τα εργαλεία που παρέχει η ΔΟΠ (Reed κ.ά.2000), επιζητώντας την
ανατροφοδότηση, παρέχοντας τα τεχνολογικά μέσα υποστήριξης του οργανισμού για
τη λειτουργία και τήρηση αρχείων (Brah & Lim 2006), και προσαρμόζοντας την
εταιρική κουλτούρα προς την ποιότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι εσωτερικές
αλλαγές και οι εξωτερικοί κίνδυνοι που καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός
(Buch & Rivers 2001). Η επίτευξη της ΔΟΠ πραγματοποιείται με την προϋπόθεση
της ενεργούς συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού (Wang 2004, Daniels 2000,
Ehigie & McAndrew 2005). Προαπαιτούμενα της ικανοποίησης και ενεργού
εμπλοκής του προσωπικού στη διαδικασία ενσωμάτωσης της ΔΟΠ αποτελούν η
ενδυνάμωσή του για την ανάληψη πρωτοβουλιών (empowerment) (Ugboro & Obeng
2000, Dimitriades 2001, Dimitriades 2000), η δυνατότητα προαγωγής, η
δυνατότητα διαρκούς εκπαίδευσης και μάθησης (Juran 1989, González & Guillén
2002, Sitkin κ.ά. 1994), η ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης (Evans & Lindsay 1996,
Baker 2002, Parasuraman, 1985) και ανταμοιβών (Thor 1994, Ehigie & Akpan 2004,
Evans & Lindsay 1996, Ugboro & Obeng 2000), η διασφάλιση της ομαδικής εργασίας
και συνεργασίας (González & Guillén 2002, Dimitriades 2000, Wilkinson κ.ά. 1992,
Dean & Evans 1994, Oakland 1993, Evans & Lindsay 1996), η εμπλουτισμένη
περιγραφή θέσης (Ugboro & Obeng 2000) και η συμμετοχή στις δράσεις και στα
προγράμματα του οργανισμού (Yeh 2003, Wagner 1994, Dimitriades 2000, Ugboro
& Obeng 2000). Η διαχείριση διεργασιών περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τον έλεγχο και
τη βελτίωση των διεργασιών- κλειδιά (Evans & Lindsay, 1996) που προσθέτουν αξία
στον πελάτη (González & Guillén 2002). Στόχος είναι η δημιουργία ελεγκτικών
μηχανισμών

που

μετρούν

την

απόδοση

με

δείκτες

και

αξιοποιούν

την

ανατροφοδότηση από τον πελάτη, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τα λάθη (Feigenbaum
1991), να μειώσουν τις φθορές (Juran 1988) και να ισχυροποιήσουν τη συμμετοχή
του πελάτη-χρήστη στο σχεδιασμό των διεργασιών (Chow & Lui 2001). Η διεργασία
της σύναψης συνεργασιών με πελάτες και προμηθευτές αποτελεί μία από τις
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κρισιμότερες για τον οργανισμό. Οι Chow και Lui (2001) θεωρούν ότι οι προμηθευτές
οφείλουν να ασπαστούν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ που έχει υιοθετήσει ο οργανισμός
αναφορικά με τη διαρκή βελτίωση. Επιπλέον, υποστηρίζουν την ύπαρξη μικρού
αριθμού συνεργατών, θεωρώντας τους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Η συνεργασία
με τους πελάτες είναι επιτακτική, ώστε να καλλιεργηθεί εμπιστοσύνη, επικοινωνία,
αξιοπιστία και αφοσίωση (González και Guillén 2002). Η διαρκής βελτίωση των
διεργασιών επιβάλλεται από έναν οργανισμό που έχει ενσωματώσει τη ΔΟΠ στη
λειτουργία του. Η ΔΟΠ παρέχει μεθόδους που μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτήν
την κατεύθυνση, όπως η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) (Kumar κ.ά.2006,
Anderson & McAdam 2004, Fong κ.ά. 1998, Anand & Kodali 2008), η
αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διεργασιών (Business Process Reengineering)
(Loukis κ.ά. 2009, Guimaraes 2000, Doolen κ.ά. 2008, Siha & Saad 2008), η
απλούστευση της εργασίας (work simplification) (Evans & Lindsay 1996) και η
μέθοδος Kaizen (Imai 1986, Melnyk 1998). Η αξιολόγηση του συνόλου των
επιχειρησιακών διεργασιών πραγματοποιείται με την ύπαρξη δεικτών μέτρησης
απόδοσης, όπως δείκτες μέτρησης του βαθμού εστίασης στον πελάτη (Evans &
Lindsay 1996, Sila 2007), χρηματοοικονομικούς δείκτες (Evans & Lindsay 1996),
δείκτες απόδοσης της αγοράς (marketplace performance indicators) (Evans &
Lindsay 1996), δείκτες μέτρησης του ανθρώπινου δυναμικού (Evans and Lindsay,
1996), των προμηθευτών (Evans & Lindsay 1996) και της οργανωσιακής
αποτελεσματικότητας (Evans & Lindsay 1996, Sila 2007). Τα δεδομένα και οι
πληροφορίες που παρέχουν οι δείκτες πρέπει να είναι προσβάσιμα, συμμετρικά,
αξιόπιστα, έγκυρα και έγκαιρα, ώστε να παρέχουν στη Διοίκηση αξιόλογα
αποτελέσματα (Khalil 1993, Wankhade & Dabade 2006, Chow & Lui 2001, Lee κ.ά.
2002). Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων
που ενισχύουν την ποιότητα και επιτρέπουν τη διαχείριση της γνώσης και της
πληροφορίας που αποκτάται (Earl 1997, Johanssen 2000, Fok κ.ά. 2001). Η
συνεισφορά των πληροφοριακών συστημάτων στη ΔΟΠ μεγιστοποιείται όταν
συνδυάζεται με τη συστηματική μέτρησης της ικανοποίησης των εργαζομένων και
την απλούστευση των εργασιών (Loukis κ.ά. 2009).
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Ύπαρξη Εργαλείων και Πρακτικών της ΔΟΠ
Εργαλεία της ΔΟΠ
Η φιλοσοφία της ΔΟΠ υπαγορεύει τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, με απώτερο
σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση των διεργασιών της
επιχείρησης. Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τα εργαλεία της ΔΟΠ (Whiteley
1991, McConnell 1989, Johanssen 2000, Dahlgaard κ.ά. 1994, Fotopoulos & Psomas
2009, Kanji & Asher 1996, Dahlgaard κ.ά.2002). Κάθε εργαλείο έχει διακριτό ρόλο
και χρησιμοποιείται μεμονωμένα (Fotopoulos & Psomas 2009). Επιπλέον,
διαχωρίζονται σε ποιοτικά και ποσοτικά (Scheuermann κ.ά. 1997). Ποιοτικά
εργαλεία συνιστούν τα διαγράμματα ροής (flow charts), το διάγραμμα αιτίουαποτελέσματος (cause-and-effect diagrams), η πολλαπλή ψηφοφορία (multi-voting),
το διάγραμμα συγγένειας (affinity diagram), η σύσταση ομάδων παρακολούθησης
της λειτουργίας των διεργασιών (process action teams), η σύσκεψη για ανταλλαγή
ιδεών (brainstorming), τα πλέγματα επιλογής (selection grids) και οι λίστες εργασιών
(task lists), και αξιοποιούνται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αριθμητικά
δεδομένα. Τα ποσοτικά εργαλεία περιλαμβάνουν είτε την επιμήκυνση (extention)
ιστορικών δεδομένων ή την ανάλυση αντικειμενικών δεδομένων. Βασίζονται στη
χρησιμοποίηση χαρτών ελέγχου (control charts), διαγραμμάτων διασποράς (scatter
diagrams),

διαγραμμάτων

Pareto,

τεχνικών

δειγματοληψίας

(sampling),

διαγραμμάτων διαδοχικών τιμών (run charts) και ιστογραμμάτων (histograms). Η
ορθή χρήση των εν λόγω εργαλείων προϋποθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση του
προσωπικού.
Πρακτικές της ΔΟΠ
Οι πρακτικές της ΔΟΠ έχουν εφαρμογή σε κάθε μία από τις αρχές της ΔΟΠ. Έχει
καταγραφεί σημαντικός αριθμός προσπαθειών από μελετητές για την αποτύπωση
των πρακτικών της ΔΟΠ, οι οποίες συγκεντρώνονται στον Πίνακα 3.1.
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Πίνακας 3.1 Βασικές πρακτικές της ΔΟΠ
Προσανατολισμός προς τον
Πελάτη

Ηγεσία και Στρατηγικός
Σχεδιασμός

Διαχείριση
Ανθρωπίνων Πόρων

Διαχείριση Διεργασιών

Εγκατάσταση
διαχειριστικών διεργασιών
για την παρακολούθηση των
παραπόνων των πελατών
(Bhatt & Troutt 2005)

Δημιουργία στρατηγικής
και αξιών
προσανατολισμένες προς
τον πελάτη (Cortada 1995,
Evans & Lindsay 1996,
Ugboro & Obeng 2000)

Ενοποίηση των σχεδίων
που σχετίζονται με τους
ανθρώπινους πόρους με
τους στρατηγικούς
στόχους του οργανισμού
(Evans & Lindsay 1996)

Μετάφραση των
απαιτήσεων των πελατών
σε σχεδιαστικές
προδιαγραφές (Evans &
Lindsay 1996)

Σχεδιασμός των θέσεων
εργασίας με τρόπο, ώστε
να προωθείται η
καινοτομία, η μάθηση και
η ευελιξία (Evans &
Lindsay 1996)

Διασφάλιση της
ενσωμάτωσης της
ποιότητας στα προϊόντα
και υπηρεσίες, και η
ταυτόχρονη
χρησιμοποίηση
βιομηχανικών και
ποσοτικών εργαλείων στο
στάδιο της ανάπτυξης
(Evans & Lindsay 1996)

Σαφής καθορισμός των
πελατών και αγορώνκλειδιά (Evans & Lindsay
1996)

Προώθηση της διαρκούς
βελτίωσης (Cortada 1995,
Evans & Lindsay 1996,
Ugboro & Obeng 2000)

Μέτρηση Απόδοσης και
Στρατηγική Διαχείριση
της Πληροφορίας
Επίτευξη λειτουργικής
απόδοσης του
οργανισμού με τη
συστηματική χρήση του
διαδικτύου
(η-ταχυδρομείο,
η- καταλόγους,
η-δημοπρασίες κλπ)
(Poulymenakou &
Tsironis 2003)
Παρακολούθουση των
βασικών ροών της
πληροφορίας (έγκαιρη
ανατροφοδότηση στη
Διοίκηση αναφορικά με
τα επίπεδα ποιότητας,
ενημέρωση αναφορικά
με τα αποτελέσματα των
εσωτερικών
επιθεωρήσεων,
ενημέρωση για τις αιτίες
μη συμμόρφωσης,
ανταλλαγή πληροφοριών
με τους
πελάτες/προμηθευτές
πάνω σε θέματα
ποιότητας) (Forza 1995a)
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Πίνακας 3.1 Βασικές πρακτικές της ΔΟΠ (συνέχεια)
Προσανατολισμός προς τον
Πελάτη

Ηγεσία και Στρατηγικός
Σχεδιασμός

Διαχείριση
Ανθρωπίνων Πόρων

Κατανόηση των
βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων αναγκών
και προσδοκιών των
πελατών (Evans & Lindsay
1996)

Δημιουργία ηγετικού
σχήματος που προωθεί τη
χειραφέτηση, καινοτομία
και οργανωσιακή μάθηση
(Cortada 1995, Evans &
Lindsay 1996, Ugboro &
Obeng, 2000)

Η ανάπτυξη συστημάτων
μέτρησης απόδοσης και η
σύνδεσή του με την
αποζημίωση και τις
ανταμοιβές των
εργαζομένων, ενισχύοντας
την παροχή κινήτρων
(Evans & Lindsay 1996)

Αξιολόγηση και διάχυση
ενδο-επιχειρησιακά των
απαιτήσεων των πελατών
(Bhatt & Troutt 2005)

Θέσπιση συστήματος
υψηλών απαιτήσεων και
υποστήριξη της δέσμευσης
και συμμετοχής του
προσωπικού (Cortada
1995, Evans & Lindsay
1996, Ugboro & Obeng
2000)

Προώθηση του πνεύματος
συνεργασίας, μέσω
ομαδικής εργασίας
(Mullen 1993, Evans &
Lindsay 1996)

Εγκατάσταση
συστηματικών διεργασιών
καταγραφής και
κατανόησης των
προσδοκιών των πελατών
(Evans & Lindsay 1996,
Peppers κ.ά. 1999)

Ενσωμάτωση των αξιών
της ποιότητας στις
καθημερινές λειτουργίες
(Cortada 1995, Evans &
Lindsay 1996, Ugboro &
Obeng 2000)

Χειραφέτηση των
εργαζομένων αναφορικά
με τη λήψη αποφάσεων
(Evans & Lindsay 1996)

Διαχείριση Διεργασιών
Ο καθορισμός και η
τεκμηρίωση των
διεργασιών της
παραγωγής, παράδοσης
και υποστηρικτικών
διεργασιών (Evans &
Lindsay 1996, Bloom &
Van Reenen 2007)
Καθορισμός των ποιοτικών
προδιαγραφών που
οφείλουν να ακολουθούν οι
συνεργάτες του
οργανισμού και η
διασφάλιση της τήρησής
τους (Evans & Lindsay
1996)
Έλεγχος της ποιότητας και
επιχειρησιακής απόδοσης
των διεργασιών –κλειδιά
και η χρήση συστηματικών
μεθόδων για τον εντοπισμό
μεταβλητότητας, των
αιτιών μη συμμόρφωσης
και η ανάληψη
διορθωτικών ενεργειών
(Evans & Lindsay 1996)

Μέτρηση Απόδοσης και
Στρατηγική Διαχείριση
της Πληροφορίας
Ανάπτυξη δεικτών
αναφορικά με τις
απαιτήσεις των
εσωτερικών και
εξωτερικών πελατών
(Evans & Lindsay 1996)
Αξιοποίηση των
διαθέσιμων δεδομένων
για τη βελτίωση της
συνολικής απόδοσης του
οργανισμού (Evans &
Lindsay 1996)

Συμμετοχή όλων των
μελών στις μετρήσεις
εντός του οργανισμού
και η διασφάλιση της
ορατότητας (visibility)
(Evans & Lindsay 1996)
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Πίνακας 3.1 Βασικές πρακτικές της ΔΟΠ (συνέχεια)
Προσανατολισμός προς τον
Πελάτη

Ηγεσία και Στρατηγικός
Σχεδιασμός

Διαχείριση
Ανθρωπίνων Πόρων

Διαχείριση Διεργασιών

Μέτρηση Απόδοσης και
Στρατηγική Διαχείριση
της Πληροφορίας

Επενδύσεις στην
εκπαίδευση και
επιμόρφωση (Evans &
Lindsay 1996)

Διαρκής βελτίωση των
διεργασιών για την
επίτευξη βέλτιστων
αποτελεσμάτων (Evans &
Lindsay 1996)

Διασφάλιση της
αξιοπιστίας και
προσβασιμότητας στις
απαραίτητες
πληροφορίες (Evans &
Lindsay 1996)

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης
στη σχέση με τους
πελάτες(Evans & Lindsay
1996)

Ενθάρρυνση του
προσωπικού προς
ανάληψη ευθυνών, λήψη
αποφάσεων και
χειραφέτηση (Brah & Lim
2006)

Διασφάλιση της ύπαρξης
υγιούς εργασιακού
περιβάλλοντος που
επιτρέπει την εξέλιξη των
εργαζομένων (Evans &
Lindsay 1996)

Επίτευξη καινοτόμων
λύσεων μέσω συγκριτικής
αξιολόγησης
(benchmarking) και
αναδιάρθρωση των
διεργασιών, με τη χρήση
εργαλείων της ΔΟΠ (Evans
& Lindsay 1996)

Ανάλυση των δεδομένων
και η χρησιμοποίηση των
αποτελεσμάτων για την
υποστήριξη της
διαδικασίας του
στρατηγικού σχεδιασμού
(Evans & Lindsay 1996)

Διασφάλιση της
προσβασιμότητας των
πελατών στους
εκπροσώπους και τις
πληροφορίες της
επιχείρησης(Evans &
Lindsay 1996)

Ενσωμάτωση των
απαιτήσεων της κοινωνίας
και κοινότητας στην οποία
δραστηριοποιείται η
επιχείρηση στις
λειτουργίες της (Cortada
1995, Evans & Lindsay
1996, Ugboro & Obeng
2000)

Παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας των
πρακτικών και της
ικανοποίησης των
εργαζομένων,
επιδιώκοντας διαρκή
βελτίωση (Evans & Lindsay
1996)

Σύνδεση των αναγκών των
πελατών με το σχεδιασμό,
παραγωγή και διανομή
(Evans & Lindsay 1996)

Παροχή πόρων για
εκπαίδευση και συμμετοχή
του προσωπικού σε
προγράμματα ποιότητας
(Brah & Lim 2006)

Διαρκής εκκαθάριση των
πηγών λήψης
πληροφοριών (Evans &
Lindsay 1996)
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Πίνακας 3.1 Βασικές πρακτικές της ΔΟΠ (συνέχεια)
Προσανατολισμός προς τον
Πελάτη

Θέσπιση αποδοτικών
προτύπων (Evans & Lindsay
1996)

Εκπαίδευση του
προσωπικού που έρχεται σε
επαφή με τους πελάτες
(Evans & Lindsay 1996)

Αποτελεσματική
παρακολούθηση των
προϊόντων, υπηρεσιών και
συναλλαγών (Evans &
Lindsay 1996)

Ηγεσία και Στρατηγικός
Σχεδιασμός

Προώθηση της
συνεργασίας σε ομάδες και
της ύπαρξης κινήτρων
(Cortada 1995)

Καθορισμός καθηκόντων
και ύπαρξη άμεσης
επίβλεψης και ελέγχου
(González & Guillén 2002)

Τυποποίηση διαδικασιών
(González & Guillén 2002)

Διαχείριση
Ανθρωπίνων Πόρων

Διαχείριση Διεργασιών

Μέτρηση Απόδοσης και
Στρατηγική Διαχείριση
της Πληροφορίας
Καταγραφή των βασικών
χρηστών του
πληροφοριακού
συστήματος,
εντοπίζοντας εκείνους
που ο βασθμός χρήσης
είναι μικρός, αλλά
εμφανίζουν υψηλό
ποσοστό λαθών (Sen
2001)
Δημιουργία αποθηκών
δεδομένων και η
εφαρμογή τεχνικών
εξόρυξης δεδομένων για
την αξιολόγηση των
εκροών του συστήματος
(Sen 2001)

Χρησιμοποίηση
εργαλείων ποιότητας για
την ερμηνεία και
εκμετάλλευση των
εκροών του συστήματος
(Johannsen 2000)
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Προσανατολισμός προς τον
Πελάτη
Μέτρηση του βαθμού
ικανοποίησης των πελατών,
σύγκριση των
αποτελεσμάτων με τον
ανταγωνισμό και
αξιοποίηση των στοιχείων
για διαρκή βελτίωση (Evans
& Lindsay 1996, Adebanjo &
Kehoe 2001)
Ενίσχυση της εσωτερικής
και εξωτερικής
επικοινωνίας (Adebanjo &
Kehoe 2001)
Υιοθέτηση πρακτικών
ανταμοιβών για τους
πιστούς πελάτες (Adebanjo
& Kehoe 2001)

Πίνακας 3.1 Βασικές πρακτικές της ΔΟΠ (συνέχεια)
Διαχείριση
Ηγεσία και Στρατηγικός Σχεδιασμός
Διαχείριση Διεργασιών
Ανθρωπίνων
Πόρων

Μέτρηση Απόδοσης και
Στρατηγική Διαχείριση
της Πληροφορίας

Εγκατάσταση συστήματος
αξιολόγησης, απολαβών,
αναγνώρισης και ανταμοιβών
(González & Guillén 2002)

Ενεργός συμμετοχή της Ανώτατης
Διοίκησης, των εργαζομένων αλλά και
των πελατών ή προμηθευτών στο
σχεδιασμό των διεργασιών (Evans &
Lindsay 1996)
Καθορισμός συστήματος σχεδιασμού
για την ανάπτυξη και εφαρμογή της
στρατηγικής, βασισμένων στη
μέτρηση, ανατροφοδότηση και
ανασκόπηση (Evans & Lindsay 1996)
Συγκέντρωση εσωτερικών και
εξωτερικών παραγόντων (Evans &
Lindsay 1996)
Ευθυγράμμιση των βραχυπρόθεσμων
σχεδίων με τους μακροπρόθεσμους
στόχους (Evans & Lindsay 1996)
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Η Ύπαρξη Μοντέλων Επιχειρηματικής Αριστείας και Βραβείων Ποιότητας ως Μέσα
Επικύρωσης της Ποιότητας
Ο βαθμός σημαντικότητας της ΔΟΠ είναι εμφανής και από την ύπαρξη μεγάλου
αριθμού βραβείων παγκοσμίως, με κυριότερα το Malcolm Baldrige Quality Award
στις ΗΠΑ (MBNQA, 1987), το Deming prize (DP Model) στην Ιαπωνία, το European
quality Award (EQA,1992), που δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM,1988), ενώ υπάρχει και πληθώρα εθνικών βραβείων,
όπως το Βραβείο Ποιότητας της Σιγκαπούρης (1994), Βραβείο Ποιότητας του
Ηνωμένου Βασιλείου (UKQA, 1994) (Wongrassamee κ.ά. 2003, Bou-Llusar κ.ά.
2009), το Αυστριακό Βραβείο Ποιότητας (Reiner 2002), το Βραβείο Ποιότητας του
Καναδά, το Βραβείο Ποιότητας της Αυστραλίας, το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας της
Βραζιλίας, το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας της Ταϊβάν, το Γερμανικό Βραβείο
Ποιότητας, το Βραβείο Ποιότητας του Ντουμπάι, το Βραβείο Ποιότητας της
Ολλανδίας, κλπ (Sharma & Kodali 2008). Τα βραβεία ποιότητας αξιοποιούνται ως
οδηγοί από τις επιχειρήσεις, λόγω απουσίας ενός διεθνώς αποδεκτού μοντέλου ΔΟΠ
(Sila & Ebrahimmpour 2002) και αποδίδονται σε εκείνες που χρησιμοποιούν
βέλτιστες πρακτικές διοίκησης ποιότητας. Ταυτόχρονα παρακινούν την Ανώτατη
Διοίκηση να εφαρμόζει τις αρχές της ΔΟΠ, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να
λειτουργεί βάσει παγκόσμιων προτύπων (Brah & Lim 2006). Η επίτευξη της
αριστείας επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση των Μοντέλων Επιχειρηματικής
Αριστείας ως όργανα αυτό-αξιολόγησης, ενισχύοντας τα μακροπρόθεσμα οφέλη που
παρέχει η υιοθέτηση της ΔΟΠ (Ritchie & Dale 2000).
Παρόλα αυτά, συχνά επικρατεί σύγχυση αναφορικά με τη σχέση των βραβείων και
της ΔΟΠ, καθώς σημειώνονται συχνά διαφορές ακόμη και στις βασικές αξίες (core
values) των μοντέλων (Hellsten & Klefsjö 2000). Στην περίπτωση του EFQM, όμως,
οι Martin- Castilla και Rodriguez- Ruiz (2008) αναγνωρίζουν ότι “η Αριστεία
αποτελεί μία εξέχουσα (outstanding) πρακτική στη διαχείριση του οργανισμού και
στην επίτευξη αποτελεσμάτων” και δηλώνουν ότι το μοντέλο βασίζεται σε αυτήν την
αρχή.
Η Ύπαρξη Προτύπων Ποιότητας ως Μέσα Επικύρωσης της Ποιότητας
Η εφαρμογή προτύπων ποιότητας είναι συχνό προαπαιτούμενο για τη σύναψη
συνεργασίας, καθώς βασίζονται στις προαναφερόμενες διαστάσεις και αρχές της
ΔΟΠ, διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας (Raisinghani κ.ά. 2005). Οι
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Sila κ.ά. (2006) εντόπισαν τρεις καθοριστικούς παράγοντες των Προτύπων
Ποιότητας, οι οποίοι είναι (1) η ανάπτυξη εσωτερικών προδιαγραφών που θα
συμβάλλουν στη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας του οργανισμού, (2) η
χρησιμοποίηση γενικών προτύπων, όπως το ISO 9000, και (3) η ανάπτυξη Προτύπων
Ποιότητας που βασίζονται στα πρότυπα της βιομηχανίας, όπως για παράδειγμα το
Πρότυπο TS16949, το οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Η σειρά ISO 9000 αποτελεί το πιο διαδεδομένο πρότυπο, καθώς καταγράφονται
λεπτομερώς οι επιχειρησιακές διαδικασίες και λειτουργίες και παρακολουθείται η
ροή των πληροφοριών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας του οργανισμού.
Βασική προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος
που επιτρέπει τη διαλογή, επιλογή και αξιοποίηση των εγγράφων και πληροφοριών
(Zukerman 2000). Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για
την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης εντός του οργανισμού, ενώ τα υπόλοιπα
διαχειριστικά συστήματα (υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικά, ιχνηλασιμότητα
τροφίμων κλπ) χρησιμοποιούν το ISO 9001 ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό
της δομής τους (Carmignani 2009).

3.2 Παρουσίαση και Ανάλυση της Μεθόδου
Από τις ερευνητικές προσπάθειες που αποτυπώθηκαν στο Κεφάλαιο 2, αναφορικά με
τη διαδικασία επιλογής συνεργατών, η παρούσα μελέτη ξεχώρισε την προτεινόμενη
διαδικασία των Wu και Barnes (2008) και των Luo κ.ά. (2009), τις οποίες
εμπλούτισε με επιμέρους στοιχεία που προτείνουν οι Motwani κ.ά. (1998), De Boer
κ.ά. (2001), καθώς και οι De Boer και Van der Wegen (2003), καταλήγοντας στην
προτεινόμενη διαδικασία επιλογής συνεργατών, δίνοντας έμφαση στη φάση της προεπιλογής (Σχήμα 3.1).
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Σχήμα 3.1 Η προτεινόμενη διαδικασία επιλογής συνεργατών

2ο Στάδιο: Καταγραφή
των κριτηρίων
διαλογής των δυνητικών
συνεργατών

EFQM
Ηγεσία
Στόχος: Αξιοποίηση της
φιλοσοφίας της ΔΟΠ από
τους παρόχους 4PL
Υπηρεσιών για τη διαλογή
των δυνητικών
συνεργατών

Στρατηγική

3ο Στάδιο: Διαλογή
(ομαδοποίηση των
δυνητικών συνεργατών)

Βαθμός
ενσωμάτωσης της
φιλοσοφίας της ΔΟΠ
στις επιχειρησιακές
διεργασίες

Άνθρωποι
Ομάδα (cluster) A
Εταιρικές Σχέσεις &
Πόροι
Διεργασίες,
Προϊόντα &
Υπηρεσίες

4ο Στάδιο: Διαρκής
Παρακολούθηση
(ετήσια παρακολούθηση
των δυνητικών
συνεργατών)

Ομάδα (cluster) B

Ομάδα (cluster) n

Επικαιροποίηση της
βάσης δεδομένων των
δυνητικών συνεργατών σε
ετήσια βάση .

Αξιολόγηση απόδοσης συνεργατών και Ανατροφοδότηση

1ο Στάδιο: Αυτόαξιολόγηση
(θέσπιση στόχων,
καταγραφή κουλτούρας
και αξιών του 4PL)

Στάδιο τελικής επιλογής συνεργατών

Στάδιο προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών
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1. Σταδιο 1ο – Στοχοθέτηση βάσει Αυτό-αξιολόγησης
Στο 1ο Στάδιο, επηρεασμένοι από τους Motwani κ.ά. (1998) και Davidrajuh (2003),
θεωρούμε ότι ο 4PL οφείλει να προσδιορίσει τις βασικές δυνατότητές του, το όραμά του, την
αποστολή και τις αξίες που θα διέπουν τη λειτουργία του, και στη συνέχεια να θέσει τους
επιχειρηματικούς στόχους που θα επιδιώξει να πετύχει. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από
την άποψη των Van der Wiele και Brown (1999), οι οποίοι τονίζουν τη σημασία της σύνδεσης
της αυτό-αξιολόγησης με τον επιχειρηματικό κύκλο του στρατηγικού σχεδιασμού.
Πριν τη διαδικασία της αξιολόγησης των δυνητικών συνεργατών, ο 4PL οφείλει να έχει
θεσπίσει και εφαρμόσει μία διαδικασία αυτό-αξιολόγησης, η οποία θα μπορεί να αποτελεί τη
βάση για τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων του, των βέλτιστων πρακτικών
του (Vernero κ.ά. 2007, Tari 2005), τη συγκριτική μελέτη του οργανισμού με τους
ανταγωνιστές του (Martín-Castilla & Rodríguez-Ruiz 2008), όπως και για την ευθυγράμμιση
της κουλτούρας και των αξιών του 4PL με αυτήν των εταίρων.
Η διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης μπορεί να διακριθεί σε (α) διαχειριστικούς ελέγχους
(management audits), οι οποίοι στοχεύουν στον υπολογισμό του επιπέδου ωριμότητας της
οργανωσιακής ποιότητας και (β) διαγνωστική αυτό-αξιολόγηση, η οποία στοχεύει στη
βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού, και ξεκινά από τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και
τον εντοπισμού των πιθανών κενών στην απόδοση της εταιρίας (Conti 2007).
Προαπαιτούμενες ενέργειες της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης αποτελούν (α) η δέσμευση
της διοίκησης, (β) η επικοινωνία των σχεδίων αυτό-αξιολόγησης, (γ) ο σχεδιασμός της
διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης, (δ) ο καθορισμός ομάδων και εκπαίδευσης, (ε) η διεξαγωγή
της αυτό-αξιολόγησης, (στ) ο καθορισμός σχεδίων δράσης, και (ζ) η εφαρμογή των σχεδίων
δράσης και αναθεώρηση (The European Foundation for Quality Management 2003). Οι
ενέργειες αυτές μπορούν να ακολουθηθούν από τον 4PL ώστε να εκπληρώσει τη φάση της
αυτό-αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα αναμένεται να αναδείξουν εκείνα τα χαρακτηριστικά
της εταιρίας που θα αναζητηθούν και στους δυνητικούς συνεργάτες, ώστε να διασφαλιστεί η
ομοιομορφία στην κουλτούρα μεταξύ των μελλοντικών συνεργατών.
Η σημασία της χρησιμοποίησης μίας ορθά δομημένης μεθόδου στοχοθέτησης βάσει αυτόαξιολόγησης, αποτελεί τη βάση για τον 4PL στην προσπάθειά του να τμηματοποιήσει την
αγορά των ΠΥL, ώστε να είναι σε θέση στη συνέχεια να επιλέξει
τμηματοποιημένων

δυνητικών

συνεργατών,

εκείνους

με

τους

μεταξύ των
οποίους

θα
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διαμορφώσει το κατά περίπτωση δίκτυο.
Στην παρούσα διατριβή προτείνεται η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της ΔΟΠ (όπως διεξοδικά
αναλύθηκε στην πρώτη ενότητα του κεφάλαιο), ως βάση επί της οποίας ο 4PL θα κινηθεί και
θα διαμορφώσει τη στρατηγική του. Επιπρόσθετα, μελέτες έχουν καταδείξει τη συμβολή του
μοντέλου EFQM ως πρότυπο στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης (Tarí 2006, Wongrassamee
κ.ά. 2003, Tutuncu κ.ά. 2007, Calvo-mora κ.ά. 2005, Nabitz κ.ά. 2000, Moeller 2001,
Ehrlich 2006, Cragg 2005), καθώς παρέχει τη δυνατότητα στη Διοίκηση να ανιχνεύσει τις
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ πελατών, εταίρων, υπαλλήλων, τοπικών αρχών και άλλων
ενδιαφερόμενων μερών.
Η χρησιμοποίηση του μοντέλου EFQM προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η
καταγραφή των επιπτώσεων, μέσω των “Αποτελεσμάτων”, η σύνδεση μεταξύ των δράσεων
και των αποτελεσμάτων, με έμφαση στον τρόπο που αυτά επιτυγχάνονται, καθώς και την
πιθανότητα διαρκούς βελτίωσης (Michalska 2008). Επιπρόσθετα, η χρησιμοποίηση του
μοντέλου EFQM παρέχει μία πιο ολιστική άποψη της δημιουργίας αξίας μέσω της
συσχέτισης των κριτηρίων του μοντέλου με τις λειτουργίες της επιχείρησης (Jacobs &
Suckling 2007). Η αρτιότητα του μοντέλου αποδεικνύεται και από τα υποστηρικτικά
εργαλεία που διαθέτει στους οργανισμούς για την υλοποίηση της αυτό-αξιολόγησης, όπως
για παράδειγμα σχετικό ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης (EFQM self-assessment guide),
οδηγούς προσομοίωσης, κλπ (Hides κ.ά. 2004). Οι επιμέρους διεργασίες του Σταδίου 1
παρουσιάζονται συνοπτικά στο Σχήμα 3.2.

Στοχοθέτηση

Αυτό –
αξιολόγ
ηση

Σχήμα 3.2 Στάδιο στοχοθέτησης βάσει αυτο-αξιολόγησης
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2. Στάδιο 2ο – Προσδιορισμός των Κριτηρίων Προ-επιλογής δυνητικών Συνεργατών
Οι Russell and Skibniewski (1988), οι Motwani κ.ά. (1998), οι De Boer κ.ά. (2001) και οι de
Boer και Van der Wegen (2003) αναφέρουν την καταγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης των
υποψήφιων συνεργατών ως σημαντικό βήμα στη διαδικασία επιλογής συνεργατών. Στην
παρούσα διατριβή, η καταγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης δυνητικών συνεργατών
αποτελεί το θέμα του 2ου Σταδίου. Κριτήρια επιλογής συνεργατών έχουν εντοπιστεί
βιβλιογραφικά στο Κεφάλαιο 2, χωρίς, όμως, να εμφανίζουν κάποια τυποποιημένη δομή
(πέραν της κατηγοριοποίησης που έχει πραγματοποιήσει ο συγγραφέας).
Η φιλοσοφία της ΔΟΠ, όπως έχει διαμορφωθεί και εξελιχθεί κατά τις προηγούμενες
δεκαετίες, έχει καταλήξει να παρέχει πρότυπες διαδικασίες αναφορικά με την ανάπτυξη
επιχειρηματικών

διεργασιών,

διαθέτοντας

στην

αγορά

πρότυπα

και

μοντέλα

επιχειρηματικής αριστείας. Η βιβλιογραφία προσφέρει αξιόλογες πληροφορίες αναφορικά
με τις αρχές και πρακτικές της ΔΟΠ, τα εν λόγω μοντέλα, όμως, κατορθώνουν να
τυποποιήσουν όλα τα συστατικά στοιχεία που οφείλει να εφαρμόζει η επιχείρηση ώστε οι
λειτουργίες της να διέπονται καθ’ ολοκληρία από τη φιλοσοφία της ΔΟΠ.
Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας ως
επιχειρησιακό πλαίσιο για την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ (Bohoris 1995, Lee κ.ά. 2003,
Ghobadian & Woo 1996, Curkovic κ.ά.2000, Van der Wiele κ.ά. 2000, Yong & Wilkinson
2001.). Το μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους Bou- Llusar κ.ά. (2009) προϋποθέτει ότι το
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας λαμβάνει υπόψη του τόσο τις κοινωνικές
όσο και τις τεχνικές διαστάσεις της ΔΟΠ, καθώς και ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της
ΔΟΠ απαιτεί μία κοινή προσέγγιση που διαχειρίζεται όλες τις προϋποθέσεις (enablers) στο
μοντέλο EFQM με σκοπό την ενίσχυση των αποτελεσμάτων (results). Συμπερασματικά,
καταλήγουν στο ότι το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM αναπαράγει τη
φιλοσοφία της ΔΟΠ καθώς και ότι η εφαρμογή της ΔΟΠ μπορεί να επιτευχθεί υιοθετώντας
το πλαίσιο του EFQM.
Το γεγονός αυτό επιτρέπει την υιοθέτηση του EFQM από την παρούσα διατριβή ως τη βάση
για τον έλεγχο του βαθμού υιοθέτησης της ΔΟΠ στο στάδιο προ-επιλογής δυνητικών
συνεργατών.
Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM 2010) συνίσταται από 5
κατηγορίες Προϋποθέσεων (Enablers) και 4 κατηγορίες Αποτελεσμάτων (Results),
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και υπόκειται σε αναθεωρήσεις και βελτιώσεις. Τα κριτήρια και υποκριτήρια του μοντέλου η
εκπλήρωση των οποίων θα εξετάζεται σε όλους τους δυνητικούς συνεργάτες είναι τα
ακόλουθα.
Σχήμα 3.3 Παρουσίαση του μοντέλου EFQM
(Πηγή: The European Foundation for Quality Management)

Οι Προϋποθέσεις εκφράζουν το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ τα Αποτελέσματα
επικεντρώνονται σε επιτυχίες των ενδιαφερόμενων μερών του οργανισμού (EFQM 2003). Ο
δυναμικός χαρακτήρας του μοντέλου αποδεικνύεται από την ανατροφοδότηση που
παρέχουν η μάθηση, δημιουργικότητα και καινοτομία, ώστε να αναληφθούν διορθωτικές
ενέργειες (Martín-Castilla & Rodríguez-Ruiz 2008).
Στον Πίνακα 3.2 αποτυπώνονται τα κριτήρια και υποκριτήρια του μοντέλου EFQM που
προτείνονται από τη διατριβή ως αντικειμενικά και δομημένα, ώστε να αξιοποιηθούν από
τον 4PL στο δεύτερο στάδιο της φάσης προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών. Η διαδικασία
που ακολουθείται στο 2ο Στάδιο Προεπιλογής Δυνητικών Συνεργατών, καθώς επιλέγεται το
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας ως πρότυπο και αξιοποιούνται οι
Προϋποθέσεις του για την κατασκευή του ερευνητικού εργαλείου.
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Πίνακας 3.2 Κριτήρια και υποκριτήρια προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών
(Πηγή: The European Foundation for Quality Management)

Στρατηγική
Άνθρωποι
Εταιρικές Σχέσεις &
Πόροι
Διεργασίες,
Προϊόντα &
Υπηρεσίες

Προϋποθέσεις

Επιλογή του EFQM ως πρότυπο για το Στάδιο της Προεπιλογής

Ηγεσία

2ο Στάδιο : καταγραφή των κριτηρίων προ-επιλογής
Κριτήρια- Υποκριτήρια
1α) Η Ανώτατη Διοίκηση αναπτύσσει την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και την ηθική του
οργανισμού και δρα ως πρότυπο.
1β) Η Ανώτατη Διοίκηση ορίζει, παρακολουθεί, αναθεωρεί και βελτιώνει το σύστημα
διαχείρισης και την επίδοση του οργανισμού.
1γ) Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται απέναντι στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
1δ) Η Ανώτατη Διοίκηση επιδιώκει να εμφυσήσει την ύπαρξη κουλτούρας
επιχειρηματικής αριστείας στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού
1ε) Η Ανώτατη Διοίκηση διασφαλίζει την ευελιξία του οργανισμού και την
αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών.
2α) Η στρατηγική του οργανισμού βασίζεται στην κατανόηση των αναγκών και
προσδοκιών τόσο των ενδιαφερόμενων μερών όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος.
2β) Η στρατηγική του οργανισμού βασίζεται στην κατανόηση της εσωτερικής απόδοσης
και των δυνατοτήτων του οργανισμού.
2γ) Η στρατηγική και οι υποστηρικτικές πολιτικές του οργανισμού αναπτύσσονται,
αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται.
2δ) Η στρατηγική και οι υποστηρικτικές πολιτικές του οργανισμού γνωστοποιούνται,
εφαρμόζονται και ελέγχονται.
3α) H στάση του ανθρώπινου δυναμικού υποστηρίζει τη στρατηγική του οργανισμού.
3β) Οι γνώσεις και οι δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού αναπτύσσονται διαρκώς.
3γ) Το ανθρώπινο δυναμικό ευθυγραμμίζεται με την πολιτική του οργανισμού, εμπλέκεται
στις λειτουργίες του και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
3δ) Η ενδο-επιχειρησιακή επικοινωνία του ανθρώπινου δυναμικού πραγματοποιείται
αποτελεσματικά.
3ε) Το ανθρώπινο δυναμικό απολαμβάνει την ανταμοιβή, την αναγνώριση και το
ενδιαφέρον του οργανισμού.
4α) Ο οργανισμός διαχειρίζεται τους εταίρους και τους προμηθευτές με τρόπο ώστε να
επιτευχθούν βιώσιμα οφέλη.
4β) Η διαχείριση των οικονομικών πραγματοποιείται με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η
βιώσιμη επιτυχία.
4γ) Η διαχείριση των κτιρίων, του εξοπλισμού, των υλικών και των φυσικών πόρων του
οργανισμού πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη επιτυχία.
4δ) Η διαχείριση της τεχνολογίας πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να υποστηρίζεται την
επίδοση της στρατηγικής.
4ε) Η διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να
υποστηρίζεται η αποδοτική λήψη απόφασης και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του
οργανισμού.
5α)Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των διεργασιών πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να
υπάρξει βελτιστοποίηση της αξίας των ενδιαφερόμενων μερών.
5β) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αναπτύσσονται με σκοπό τη δημιουργία βέλτιστης αξίας
για τους πελάτες.
5γ) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προωθούνται και εισάγονται στην αγορά
αποτελεσματικά.
5δ) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγονται, παραδίδονται και διευθετούνται.
5ε) Οι σχέσεις με τους πελάτες ενισχύονται και προωθούνται.

Η εξοικείωση των ΠΥL με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM)
αποτελεί μία πρόκληση, καθώς μπορεί να παίξει διπλό ρόλο, όπου ο 4PL δύναται να το
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χρησιμοποιεί ως εργαλείο προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών, αλλά, επιπρόσθετα, και οι
υποψήφιοι συνεργάτες να έχουν τη δυνατότητα να το αξιοποιούν ως εργαλείο αυτόαξιολόγησης

προς

επίτευξη

της

διαρκούς

παρακολούθησης

και

βελτίωσης

των

επιχειρησιακών διεργασιών.
3. Στάδιο 3ο – Τμηματοποίηση των δυνητικών Συνεργατών
Στο τρίτο στάδιο, στόχος είναι η συγκέντρωση από τον 4PL όλων των

απαιτούμενων

στοιχείων των ΠΥL, η συγκριτική μελέτη τους και η τμηματοποίηση/ διαλογή τους σε ομάδες
(clusters). Για την πραγματοποίηση της διαλογής, ο ερευνητής καλείται να επιλέξει μεταξύ
των μεθοδολογιών προ-επιλογής συνεργατών, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στους Πίνακες
2.14 και 2.15 του Κεφαλαίου 2. Η αναφορά της διατριβής παραμένει στη διαδικασία
διαλογής (sorting), παρά στη διαδικασία κατάταξης (ranking), καθώς η δεύτερη εμπεριέχει
το υποκειμενικό στοιχείο, ενώ, αντίθετα, στην περίπτωση της διαλογής, κατηγοριοποιούνται
οι εταιρίες βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
Κατά συνέπεια, διακρίνονται η αξιοποίηση των κατηγορικών μεθόδων (De Boer κ.ά, 2001)
και η ανάλυση σε συστάδες (cluster analysis) (De Boer κ.ά, 2001, Araz κ.ά. 2007) ως
μεθοδολογίες που προβαίνουν σε διαλογή/τμηματοποίηση της αγοράς, έναντι των
υπολοίπων που προβαίνουν σε κατάταξη ή οδηγούν σε περιορισμό της βάσης προ-επιλογής.
Οι κατηγορικές μέθοδοι προϋποθέτουν την εκ των προτέρων θέσπιση συγκεκριμένων
κατηγοριών, το οποίο δεν υφίσταται στην παρούσα έρευνα. Αντίθετα, η ανάλυση σε
συστάδες καλείται να εκτελέσει με ακρίβεια το στόχο του τρίτου σταδίου.
Η μέθοδος της διαλογής συχνά βρίσκει εφαρμογή στη διαδικασία προ-επιλογής συνεργατών,
καθώς και στην προσπάθεια μείωσης της βάσης επιλογής συνεργατών (Sarkar & Mohapatra
2006). Την εν λόγω αρχή υποστηρίζουν και οι De Boer κ.ά. (2001), διασαφηνίζοντας ότι η
προ-επιλογή των συνεργατών βασίζεται στη διαδικασία διαλογής των εταίρων σε ομάδες με
διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με την τελική επιλογή των συνεργατών, η
οποία βασίζεται στην τελική κατάταξη των διαφορετικών δυνητικών εταίρων.
Προηγούμενη έρευνα των Dale και Lascelles (1997) κατηγοριοποιεί την αγορά ανάλογα με
το βαθμό υιοθέτησης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ. Τα διαφορετικά επίπεδα υιοθέτησης δεν
ταυτίζονται απαραίτητα με τα στάδια από τα οποία περνούν οι οργανισμοί στην προσπάθεια
ενσωμάτωσης της ΔΟΠ, αλλά αποτελούν χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που
επιδεικνύουν οργανισμοί αναφορικά με τη ΔΟΠ σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
Στην εν λόγω διατριβή, επιδιώκεται η τμηματοποίηση των υπό εξέταση ΠΥL, μέσω ανάλυσης
σε συστάδες, αναφορικά με το βαθμό υιοθέτησης της ΔΟΠ, στηρίζοντας την έρευνα στα
αντικειμενικά κριτήρια του μοντέλου EFQM. Η συνεισφορά του τμήματος αυτού της
μεθοδολογίας είναι κρίσιμη και έχει διττή σημασία. Αρχικά, πραγματοποιείται μία
τμηματοποίηση, βάσει της οποία ο 4PL θα είναι σε θέση να επιλέξει τους μελλοντικούς
συνεργάτες του. Κατά δεύτερον, ο 4PL έχοντας πραγματοποιήσει στην ουσία, μία διαλογή
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των δυνητικών συνεργατών, είναι σε θέση να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της
κάθε εταιρίας, και να παρέχει στους δυνητικούς συνεργάτες του συμβουλευτικές υπηρεσίες
αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας διεργασιών.
4. Στάδιο 4ο- Διαρκής Παρακολούθηση
Από την υιοθέτηση της προτεινόμενης μεθόδου προ-επιλογής συνεργατών προκύπτει μία
βάση δεδομένων αναφορικά με το βαθμό ενδο-επιχειρησιακής ενσωμάτωσης της ΔΟΠ από
τις υπό εξέταση εταιρίες. Η προτεινόμενη μέθοδος αναμένεται να αποφέρει τα
προσδοκώμενα οφέλη κατά τη διαχρονική εφαρμογή της, ώστε ο 4PL πάροχος να είναι σε
θέση να παρακολουθήσει σε ετήσια βάση τη στάση των δυνητικών συνεργατών απέναντι
στη φιλοσοφία της ΔΟΠ.
Η διαρκής παρακολούθηση παρέχει τη δυνατότητα στον 4PL της άμεσης αντικατάστασης
ενός υπάρχοντος συνεργάτη με κάποιον δυνητικό, εξοικονομώντας χρόνο, καθώς και την
απρόσκοπτη εύρεση νέου συνεργάτη με κριτήριο τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

3.3 Τεχνολογικό Πεδίο Εφαρμογής
Η επικράτηση και δραστηριοποίηση του παρόχου 4PL υπηρεσιών βασίζεται και
υποστηρίζεται συνεχώς από το διαδίκτυο και την τεχνολογία της πληροφορίας (Li et
κ.ά.2003α, Li κ.ά. 2003β, Craig 2003). Η πρακτικότητα της προτεινόμενης μεθόδου προεπιλογής συνεργατών έγκειται και στη δυνατότητα αξιοποίησής της ανεξαρτήτως
τεχνολογικού επιπέδου του παρόχου. Δύναται να εφαρμοστεί (α) αξιοποιώντας τις
δυνατότητες κάποιου στατιστικού πακέτου για την τμηματοποίηση των δυνητικών
συνεργατών, (β) να ενσωματωθεί στο σύστημα διαχείρισης συνεργατών (PRMS) που
διαθέτει ο πάροχος, αλλά και (γ) να ενσωματωθεί ως διαδικασία μέσα στα πλαίσια της
τεχνητής νοημοσύνης. Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η απλούστερη εκδοχή της
προτεινόμενης μεθόδου, ενώ ενδεικτικά προτείνεται το πλαίσιο ενσωμάτωσής της στις
υπόλοιπες εναλλακτικές.
3.3.1 Ενσωμάτωση σε ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Συνεργατών (e-LPRM)
Σημαντική είναι η ερευνητική πρόταση των Vlachopoulou κ.ά. (2005), βάσει της οποίας
προτείνεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των logistics συνεργατών (e-LPRM), το
οποίο θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια της ζωής των συνεργατών ενός δικτύου logistics, από
τη στρατολόγηση (recruitment), την επικοινωνία, τη σκιαγράφηση του προφίλ των
συνεργατών, την εκπαίδευση, την προώθηση, τη μέτρηση της απόδοσής τους, την
αναθεώρηση του συμβολαίου συνεργασίας, ως και τη διακοπή της συνεργασίας. Οι Franke
και Hickman (1999) διαβλέπουν ότι διαχειριστής του δικτύου των συνεργατών της
εφοδιαστικής αλυσίδας θα μπορούσε να είναι ένας μεσίτης (net-broker), ο οποίος,
χαρακτηριζόμενος από ουδετερότητα ενοποιεί σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα τα μέλη του
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logistics

δικτύου,

διαμορφώνοντας

ένα

συνεργατικό

περιβάλλον.

Βάσει

του

προσανατολισμού της παρούσας διατριβής, το ρόλο του μεσίτη θα μπορούσε να αναλάβει ο
4PL πάροχος. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη από τη διατριβή μέθοδος προ-επιλογής
συνεργατών θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο e-LPRM, όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα 3.4.
Σχήμα 3.4 Ενσωμάτωση της προτεινόμενης διαδικασίας προ-επιλογής συνεργατών σε
ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης συνεργατών
(Προσαρμοσμένο από Vlachopoulou κ.ά. 2005)
Υπάρχουσα
Υποδομή

Ενδο-επιχειρησιακές
εφαρμογές (ERP,
CRM, κλπ)

Σημεία
Επαφής με
τους
συνεργάτες

Δι-επιχειρησιακές
εφαρμογές (SCM
κλπ)

Πρωταρχικά
(Legacy) Συστήματα/
Εφαρμογές
Εργαλεία Διαχείρισης
Περιεχομένου
Δυνατότητα
Αναζήτησης
Εργαλεία Εξόρυξης
Γνώσης

Bάση
ΔεδομένωνΠροφίλ
Συνεργατών

Διαχείριση του Κύκλου Ζωής των Συνεργατών
Φάση τελικής
επιλογής
συνεργατών

Φάση προ-επιλογής συνεργατών
1ο Στάδιο:
Στοχοθέτηση βάσει
Αυτό-αξιολόγησης
4ο Στάδιο: Διαρκής
Παρακολούθηση

2ο Στάδιο: Καταγραφή
Διαχείριση Ενεργειών Mάρκετινγκ
των κριτηρίων Προεπιλογής
3ο Στάδιο:
Τμηματοποίηση

Αξιολόγηση απόδοσης
συνεργατών &
ανατροφοδότηση

Δομημένα Μέρη η-καναλιών Διαχείρισης
Σχέσεων Συνεργατών
Διαχείριση
Διαχείριση Πωλήσεων
Περιεχομένου
Διαχείριση Ενεργειών
Μάρκετινγκ

Διαχείριση Υπηρεσιών
Lead management

3.3.2 Ενσωμάτωση μέσα στα Πλαίσια της Τεχνητής Νοημοσύνης
Σύμφωνα με τους Bernaer κ.ά. (2006), η πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με την εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης,
βάσει πολύ-πρακτορειακής αρχιτεκτονικής (multi-agent architecture). Η σπουδαιότητα της
συνεργασίας μεταξύ των πρακτόρων είναι εμφανής και στην περίπτωση των ευφυών
συστημάτων, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ετερογενών ευφυών
συστημάτων (heterogeneous intelligent systems) (Chiu & Lin 2004), μέσω της ανταλλαγής
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μηνυμάτων, πληροφοριών και γνώσης που αποθηκεύονται με τη μορφή κανόνων (Liang &
Huang 2006) και εφαρμόζονται όταν απαιτείται από τις περιστάσεις. Η πολυπλοκότητα του
δικτύου των logistics διαδικασιών υποδεικνύει τη συμβολή ενός Συστήματος Υποστήριξης
Αποφάσεων (DSS), το οποίο θα επιτρέπει, μέσα στα πλαίσια ενός πολύ-πρακτορειακού
περιβάλλοντος, την ανάκτηση παλαιότερων υποθέσεων (Chow κ.ά. 2005).
Οι Papadopoulou κ.ά. (2009) προτείνουν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (AIF Model) για
τη διαχείριση των διαδικασιών logistics με τον πάροχο 4PL υπηρεσιών να κατέχει το ρόλο
του ενοποιητή, καθώς οι Beck και Fox (1994) έχουν αναδείξει την ανάγκη ύπαρξης ενός
ενδιάμεσου, αλλά και οι Rei κ.ά. (2001) υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός επόπτη, ο οποίος θα
αναλαμβάνει τη διαχείριση των επιμέρους πρακτόρων. Ο 4PL αξιοποιεί τη γνώση και την
πληροφορία που λαμβάνει από τους επιμέρους πράκτορες, στοχεύοντας στην ανεύρεση της
πιο αποτελεσματικής λύσης (Papadopoulou κ.ά. 2009). Στο Σχήμα 3.5 παρουσιάζονται οι
επιμέρους φάσεις της διαδικασίας επιλογής συνεργατών. Στη φάση προ-επιλογής
απεικονίζεται ο πράκτορας που αναλαμβάνει την εκπόνηση της διαλογής/ τμηματοποίησης
των υπό εξέταση ΠΥL, όπως αυτή αναλύθηκε στην ενότητα 3.2, ώστε στη συνέχεια να
ακολουθήσει η διαδικασία της τελικής επιλογής.
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Σχήμα 3.5 Η διαδικασία επιλογής συνεργατών βάσει δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης
(προσαρμοσμένο από Papadopoulou κ.ά. 2009)

Στο τρίτο κεφάλαιο αποτυπώθηκε η προτεινόμενη από τη διατριβή μέθοδος προ-επιλογής
δυνητικών συνεργατών, καθώς και κάποια προτεινόμενα τεχνολογικά μέσα υλοποίησής της.
Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται για την επίτευξη του
ερευνητικού στόχου.
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ΚEΦΑΛΑΙΟ 4ο
Σχεδιασμός Έρευνας
Στα προηγούμενα κεφάλαια πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική επισκόπηση και η
προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο της διατριβής. Στην παρούσα ενότητα
παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της έρευνας που αποτέλεσε τη βάση της εμπειρικής
μελέτης. Η υλοποίησή του έγινε σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην
εκπόνηση ποιοτικής και το δεύτερο στην εκπόνηση ποσοτικής έρευνας για την
εξέταση διαφορετικών ζητημάτων. Στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι να
διερευνήσει, αρχικά, το επίκαιρο φαινόμενο των παρόχων 4PL υπηρεσιών,
καταγράφοντας τα ενδο-επιχειρησιακά χαρακτηριστικά τους, τη στάση τους
απέναντι στη ΔΟΠ και την ακολουθούμενη διαδικασία επιλογής συνεργατών. Στη
συνέχεια, αποσκοπεί στη διερεύνηση της αντίληψης των υπό εξέταση 4PL παρόχων
αναφορικά με την υιοθέτηση της ΔΟΠ ως μέσο προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών
(εννοιολογικό πλαίσιο διατριβής). Η θετική στάση και το ενδιαφέρον των 4PL
παρόχων, οδηγεί τον ερευνητή στην εκπόνηση της ποσοτικής έρευνας, η οποία
απευθύνεται, πλέον, στους ΠΥL που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά,
επιδιώκοντας την τμηματοποίησή τους βάσει των κριτηρίων του μοντέλου EFQM.
Μέσω της ποσοτικής έρευνας ελέγχεται η καταλληλότητα των εν λόγω κριτηρίων να
αποδώσουν χρήσιμα αποτελέσματα για τον 4PL, υποβοηθώντας τον εντοπισμό των
σημείων που χρήζουν βελτίωση στις διεργασίες των δυνητικών ή υπαρχόντων
συνεργατών και να προτείνει βελτιωτικές ενέργειες.
Συγκεκριμένα, στην ενότητα 4.1 παρουσιάζεται η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας
με τη χρήση της μελέτης περιπτώσεων, ενώ στην ενότητα 4.2 αναλύεται η
μεθοδολογία που ακολουθείται στην ποσοτική έρευνα της διατριβής.

4.1 Ποιοτική Έρευνα - Η Μέθοδος της Μελέτης Περιπτώσεων
Η σημασία και συνεισφορά της ποιοτικής έρευνας αναγνωρίζεται από πολλούς
ερευνητές. Σύμφωνα με τον Silverman (1993), «η ποιοτική έρευνα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την εξοικείωση με το αντικείμενο έρευνας πριν τη δειγματοληψία
και ποσοτική έρευνα». Σύμφωνα με τους Denzin και Lincoln (1994), η ποιοτική
έρευνα αξιοποιείται για την ερμηνεία και κατανόηση διεργασιών που δεν μετρούνται
σε όρους ποσότητας και συχνότητας. Επιπρόσθετα, ο Alvesson (1996) υποστηρίζει
ότι τα πλεονεκτήματα της ποιοτικής έρευνας βασίζονται στην κατανόηση, μέσω της
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περιγραφής, των καταστάσεων και τονίζει ότι ενισχύεται η δυνατότητα ανάπτυξης
νέων ιδεών και θεωριών με συνάφεια προς την πρακτική φύση των κλάδων.
Μία μέθοδος των κοινωνικών επιστημών με ευρεία απήχηση αποτελεί η μέθοδος της
μελέτης περιπτώσεων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διατριβή. Παρόλο
που τυπικά ανήκει στο φάσμα των ποιοτικών ερευνών, δεν περιορίζεται στην
αξιοποίηση αποκλειστικά ποιοτικών μεθόδων, αλλά μπορεί να υποστηρίξει και την
αξιοποίηση ποσοτικών μεθόδων (κάποιες φορές μόνο ποσοτικών) (Yin 1994), καθώς
αποτελεί μία ερευνητική στρατηγική (Υin 1981).
4.1.1 Κριτικές της Μεθόδου Μελέτης Περιπτώσεων
Σύμφωνα με τον Yin (1994), οι κριτικές της μεθόδου συνοψίζονται στις ακόλουθες:
(α) έλλειψη αυστηρότητας του ερευνητή, ο οποίος επιτρέπει σε διφορούμενα
δεδομένα και προκαταλήψεις (bias) να επηρεάσουν τα ευρήματα και τα
συμπεράσματα. Η ύπαρξη προκαταλήψεων είναι εμφανής και σε άλλες ερευνητικές
στρατηγικές, όμως στην περίπτωση των μελετών περιπτώσεων συναντώνται
συχνότερα και είναι πιο δύσκολο να ξεπεραστούν, (β) αδυναμία επιστημονικών
γενικεύσεων. Γενικεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, όχι, όμως, στον πληθυσμό,
αλλά σε θεωρητικές προτάσεις (propositions), καθώς στόχος της μεθόδου δεν
αποτελεί η συνάθροιση συχνοτήτων (στατιστική γενίκευση), αλλά ή διεύρυνση και
γενίκευση θεωριών (αναλυτική γενίκευση), και (γ) ο χρονοβόρος χαρακτήρας της
μεθόδου, η οποία συχνά καταλήγει σε πληθώρα εγγράφων, γεγονός που καθιστά
δύσκολη την καθολική επεξεργασία τους.
Παρά τις κριτικές της μεθόδου, τα δυνατά σημεία της που αντισταθμίζουν τη
χρησιμότητά της είναι (Baharein & Noor 2008): (α) η απόκτηση ολιστικής άποψης
ενός συγκεκριμένου φαινόμενου ή σειράς γεγονότων, καθώς η αξιοποίηση
πολλαπλών πηγών συμβάλλουν στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας, (β) η
σύλληψη και αποτύπωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και διεργασιών, κάτι
που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις που αυτές μεταβάλλονται με
γρήγορο ρυθμό (Hartley 1994, Flyvbjerg 2006), μέσω της εις βάθος ανάλυσης και
στενής συνεργασίας μεταξύ του ερευνητή και του συμμετέχοντα στην έρευνα (Baxter
& Jack 2008), και τέλος (γ) η δυνατότητα γενίκευσης με τη μορφή της επανάληψης
(replication) με τη χρήση πολλαπλών μελετών περιπτώσεων.
4.1.2 Στάδια Διεξαγωγής Μελέτης Περιπτώσεων
Αξιοποιώντας τις μελέτες των Stake (1995), Yin (1994,2003,2006) και Baxter και
Jack (2008), παρουσιάζεται στη συνέχεια (Σχήμα 4.1) ένας οδηγός αναφορικά με τα
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βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τους ερευνητές που διεξάγουν μελέτες
περιπτώσεων, και ακολουθούνται και στην παρούσα έρευνα της διατριβής .
Σχήμα 4.1 Βήματα διεξαγωγής της διαδικασίας μελέτης περιπτώσεων
Βήμα 1ο: Καθορισμός
Προϋποθέσεων που
συνηγορούν υπέρ των
Μελετών Περιπτώσεων

Έλλειψη
προηγούμενης
εμπειρίας, γνώσης ή
βιβλιογραφίας
Επίκαιρο φαινόμενο
Ασαφής εταιρική
μορφή

Βήμα 2ο: Καθορισμός
της υπό ανάλυση
Μονάδας

Ανάλυση της διεργασίας
επιλογής δυνητικών
συνεργατών των 4PL &
υιοθέτηση της
προτεινόμενης
μεθοδολογίας υπό το
πρίσμα της ΔΟΠ

Βήμα 8ο: Ανάλυση των
Δεδομένων της Μελέτης
Περιπτώσεων

Βήμα 7ο: Συλλογή
Δεδομένων

Περιγραφική ανάλυση
λόγω μικρού αριθμού
περιπτώσεων &
απουσίας θεωρητικών
προτάσεων

Διεξαγωγή
προσωπικών
συνεντεύξεων
Αξιοποίηση
διαθέσιμων
επιχειρησιακών
εγγράφων

Βήμα 3ο: Καθορισμός
του Τύπου της Μελέτης
Περιπτώσεων

Βήμα 4ο: Καθορισμός των
θεωρητικών Προτάσεων

Πολλαπλήενσωματωμένη μελέτη
περίπτωσης

Διερευνητική προσέγγιση →
Ανυπαρξία θεωρητικών
προτάσεων.
Στοιχεία που διερευνούνται:
Ενδο-επιχειρησιακά
χαρακτηριστικά
Πολυπλοκότητα στη σχέση
με συνεργάτες
Πολυπλοκότητα διαδικασίας
επιλογής συνεργατών
Ένταση χρήσης τεχνολογίας
Βαθμός εξοικείωσης και
υιοθέτησης της ΔΟΠ ενδοεπιχειρησιακά
Αντίληψη των 4PL ως προς
την υιοθέτηση της ΔΟΠ στη
διαδικασία προ-επιλογής
συνεργατών

Βήμα 6ο: Προετοιμασία
της Συλλογής
Δεδομένων

Βήμα 5ο: Καθορισμός των
Κριτηρίων για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας
του Ερευνητικού
Σχεδιασμού

Συμβουλές
εξειδικευμένων
ερευνητών
Τήρηση
Πρωτοκόλλου
έρευνας
Πιλοτική μελέτη

Εγκυρότητα
κατασκευής
Εσωτερική εγκυρότητα
Εξωτερική εγκυρότητα
Αξιοπιστία

Βήμα 9ο: Σύνθεση της Αναφοράς της Μελέτης Περιπτώσεων

Βήμα 1ο: Καθορισμός Προϋποθέσεων που συνηγορούν υπέρ των Μελετών
Περιπτώσεων
Η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων βρίσκει διαφορετικές εφαρμογές (Yin 1994),
στοχεύοντας (α) να εξηγήσει τις αιτιώδεις σχέσεις που ενυπάρχουν στις παρεμβάσεις
της πραγματικής ζωής, και οι οποίες είναι εξαιρετικά περίπλοκες ώστε να αναλυθούν
μέσω ερευνών ή πειραμάτων, (β) να περιγράψει κάποια παρέμβαση (intervention)
και το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνει, (γ) να επεξηγήσει συγκεκριμένα
σημεία που προκύπτουν από τις εκτιμήσεις των ερευνητών, (δ) να διερευνήσει τις
καταστάσεις στις οποίες η υπό εξέταση παρέμβαση δεν παρουσιάζει σαφή
αποτελέσματα, και (ε) να αποτελεί μία μελέτη «μετα- αξιολόγησης» (metaevaluation). Η διεξαγωγή μελετών περιπτώσεων κρίνεται κατάλληλη (Yin 2003) όταν
(α) στόχος της μελέτης είναι να απαντηθούν ερωτήματα, όπως, «πώς» και «γιατί»,
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(β) είναι αδύνατη η χειραγώγηση της συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων στην έρευνα,
(γ) κρίνεται από τον ερευνητή αναγκαία η διερεύνηση συναφών πεδίων με το υπό
εξέταση επίκαιρο φαινόμενο, και (δ) τα όρια μεταξύ του υπό εξέταση φαινομένου και
των συναφών πεδίων δεν είναι απόλυτα διακριτά.
Το υπό εξέταση θέμα της διατριβής αποτελεί ένα επίκαιρο φαινόμενο, όπου η
δημιουργία και δραστηριοποίηση 4PL εταιριών αποσπά, σε εμβρυϊκό επίπεδο, το
ενδιαφέρον των ερευνητών. Στην πράξη, η εταιρική μορφή των 4PL παρόχων δεν
είναι σαφώς προσδιορισμένη, με ελάχιστα παραδείγματα εταιριών πανελλαδικά.
Στόχος της μελέτης περιπτώσεων αποτελεί η διερεύνηση της πρόθεσης των 4PL
παρόχων να υιοθετήσουν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ ως μέθοδο προ-επιλογής των
δυνητικών συνεργατών. Η βιβλιογραφία και προηγούμενη εμπειρία δεν έχει
καταδείξει σαφή αποτελέσματα σχετικά με την εν λόγω πρόταση- παρέμβαση, οπότε,
η διεξαγωγή μελέτης περιπτώσεων επί των 4PL παρόχων που εδρεύουν στην Ελλάδα,
συμβάλλει στη συλλογή αξιόλογων δεδομένων.
Βήμα 2ο: Καθορισμός της υπό Ανάλυση Μονάδας (case/unit of analysis)
Ο προσδιορισμός της υπό ανάλυση μονάδας προσδιορίζεται βάσει των ερευνητικών
ερωτημάτων και θεωρητικών προτάσεων που επιδιώκει να ερευνήσει η μελέτη, και
τα οποία κρίνεται απαραίτητο να έχουν προσδιοριστεί επακριβώς, ώστε να
κατευθύνουν τον ερευνητή στον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό (Yin 1994). Η υπό
ανάλυση μονάδα πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια, καθώς μπορεί να αποτελεί
την ανάλυση ενός ατόμου, ενός προγράμματος, μιας διεργασίας, την ανάλυση των
διαφορών μεταξύ οργανισμών κλπ. (Baxter & Jack 2008). Η προϋπάρχουσα
βιβλιογραφία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον προσδιορισμό της υπό ανάλυση
μονάδας, καθώς ο ερευνητής επιλέγει είτε να υιοθετήσει ως υπό ανάλυση μονάδα
παρόμοιες

προηγούμενες

περιπτώσεις,

στοχεύοντας

στη

σύγκριση

των

αποτελεσμάτων, είτε να διαφοροποιηθεί τελείως (Yin 1994). Επιπρόσθετα με τον
καθορισμό της υπό ανάλυση μονάδας, ο ερευνητής οφείλει να καθορίσει και τι δεν
αποτελεί υπό ανάλυση μονάδα, ώστε να κινείται εντός συγκεκριμένων ορίων.
Διαφορετικοί τρόποι δέσμευσης έχουν προταθεί από μελετητές του χώρου, όπως (α)
βάσει τόπου και χρόνου (Creswell 2003), (β) βάσει χρόνου και δραστηριότητας
(Stake 1995), καθώς και (γ) βάσει ορισμού και περιεχομένου (Miles & Huberman
1994). Ο προσδιορισμός ορίων στο σχεδιασμό μιας ποιοτικής μελέτης περιπτώσεων
προσομοιάζει με την ανάπτυξη των κριτηρίων περίληψης (inclusion) και
αποκλεισμού (exclusion) για την επιλογή του δείγματος σε μία ποσοτική έρευνα, με
τη διαφορά ότι στην ποιοτική έρευνα, τα όρια υποδεικνύουν το εύρος και βάθος της
μελέτης και όχι αποκλειστικά το δείγμα που θα επιλεγεί (Yin 1994).
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Μέσω την παρούσας διατριβής, επιδιώκεται η ανάλυση της διεργασίας επιλογής
(προ- επιλογής και τελικής επιλογής) των δυνητικών συνεργατών των παρόχων 4PL
υπηρεσιών, και η υιοθέτηση της προτεινόμενης μεθόδου υπό το πρίσμα της ΔΟΠ.
Βήμα 3ο: Καθορισμός του Τύπου της Μελέτης Περιπτώσεων
Η επιλογή του τύπου μελέτης περίπτωσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με το σκοπό της
έρευνας (Baxter & Jack 2008). Σύμφωνα με το Yin (1994), οι μελέτες περιπτώσεων
διακρίνονται σε ερμηνευτικές (explanatory), διερευνητικές (exploratory) και
περιγραφικές (descriptive), με επιμέρους διαχωρισμό, όπως περιγράφεται στο Σχήμα
4.2.
Σχήμα 4.2 Βασικοί τύποι σχεδιασμού των μελετών περιπτώσεων
(Πηγή: Yin 1994)

Οι τύποι διακρίνονται σε (α) ατομική-ολιστική μελέτη περίπτωσης, (β) ατομικήενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης, (γ) πολλαπλή –ολιστική μελέτη περίπτωσης, και
(δ) πολλαπλή- ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης.
Η ατομική- ολιστική και ατομική ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης ισοδυναμούν με
ατομικό πείραμα και ενδείκνυνται στις περιπτώσεις (Υin 2003), όπου (α) πρόκειται
για μία κριτική (critical) περίπτωση, η οποία ελέγχει την εφαρμογή μίας σαφώς
τεκμηριωμένης θεωρίας βάσει συγκεκριμένων προτάσεων, την επαλήθευση των
οποίων καλείται να ελέγξει ο ερευνητής, (β) η υπό εξέταση περίπτωση είναι ακραία ή
μοναδική, (γ) εξετάζεται μία αποκαλυπτική (revelatory) περίπτωση, η οποία δεν ήταν
δυνατόν να ερευνηθεί προγενέστερα, (δ) διεξάγεται μία αντιπροσωπευτική- τυπική
(representative-typical) περίπτωση, στοχεύοντας στον εντοπισμό γεγονότων μεταξύ
κοινών καταστάσεων, και (ε) ερευνάται μία διαχρονική (longtitudinal) περίπτωση
μεταξύ δύο διαφορετικών περιόδων.
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Η πολλαπλή μελέτη περίπτωσης, επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, έχει το
χαρακτήρα των πολλαπλών πειραμάτων και ενσωματώνει τη λογική της επανάληψης
(replication logic) και όχι της δειγματοληψίας (sampling logic). Οι πολλαπλές
περιπτώσεις πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά ώστε είτε να αποδίδουν παρόμοια
αποτελέσματα (literal replication), είτε να παρέχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα
(theoretical replication) (Yin 1994).
Στην παρούσα διατριβή διεξάγεται πολλαπλή- ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης
(Τύπος 4), κατά την οποία εξετάζονται τρεις περιπτώσεις εταιριών παρόχων 4PL
υπηρεσιών, πραγματευόμενες πολλαπλά ζητήματα και στάσεις των συμμετεχόντων,
όπως αυτά προσδιορίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Βήμα 4ο.
Βήμα 4ο: Καθορισμός των Θεωρητικών Προτάσεων (Propositions)
Η χρήση θεωρητικών προτάσεων (propositions) δεν θεωρείται πάντοτε επιτακτική
στη μελέτη περιπτώσεων. Συντελούν, παρόλα αυτά, στον προσδιορισμό και
διατήρηση των ορίων, εντός των οποίων, θα κινηθεί η έρευνα, και προέρχονται από
τη βιβλιογραφική επισκόπηση, από προσωπική ή επαγγελματική εμπειρία, από
θεωρίες, καθώς και από γενικεύσεις εμπειρικών δεδομένων (Baxter & Jack 2008). Οι
Miles and Huber (1994) και ο Stake (1995) επισημαίνουν ότι οι θεωρητικές προτάσεις
αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία του εννοιολογικού πλαισίου. Συνήθης είναι η
απουσία προτάσεων όταν η μελέτη πραγματοποιείται για διερευνητικούς σκοπούς
(exploratory research) (Yin 1994), λόγω της έλλειψης επαρκούς προηγούμενης
εμπειρίας, γνώσης ή βιβλιογραφίας (Baxter & Jack 2008). Κρίνεται σκόπιμη, παρόλα
αυτά η διατύπωση ενός στόχου, καθώς και τα κριτήρια που θα κρίνουν την επιτυχία
της μελέτης, παρόλο που με την ολοκλήρωσή της τα εν λόγω κριτήρια μπορεί να
αποδειχτούν λανθασμένα (Yin 1994).
Μέσω της διατριβής προτείνεται η υιοθέτηση φιλοσοφίας της ΔΟΠ ως μεθόδου για
την προ-επιλογή των δυνητικών συνεργατών των παρόχων 4PL υπηρεσιών με την
αξιοποίηση του EFQM ως εργαλείο τμηματοποίησης των δυνητικών συνεργατών.
Καθώς, όπως προαναφέρθηκε, στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν έχει καταγραφεί
κάποια

δομημένη

και

αντικειμενική

μεθοδολογία

προ-επιλογής

δυνητικών

συνεργατών (έλλειψης επαρκούς προηγούμενης εμπειρίας, γνώσης ή βιβλιογραφίας),
η μελέτη είναι διερευνητική, και συνεπώς δεν καθορίζονται θεωρητικές προτάσεις. Η
επικύρωση της προτεινόμενης μεθόδου συντελείται μέσα από τη διαδικασία της
μελέτης περιπτώσεων των 4PL εταιριών που δραστηριοποιούνται μέχρι στιγμής σε
εθνικό επίπεδο και την πρόθεσή τους να ενσωματώσουν την προτεινόμενη μέθοδο
στη διαδικασία προ-επιλογής των συνεργατών τους. Κατά τη διαδικασία της μελέτης
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περιπτώσεων ελέγχονται τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Τα ενδο-επιχειρησιακά χαρακτηριστικά: οι υπό εξέταση 4PL εταιρίες εξετάζονται
ως προς το μοντέλο λειτουργίας τους, τη φύση της επιχείρησης (αν αποτελούν
αμιγείς 4PL παρόχους ή εξέλιξη 3PL εταιριών) και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και
την κατανόηση των πλεονεκτημάτων/ αξίας που προσθέτουν στους πελάτες τους.
Διότι, αν είναι 3PL πάροχοι, οπότε παρέχουν τις αποθηκευτικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες διανομής, για παράδειγμα , οι ίδιοι, μένει να εκχωρήσουν (outsource)
μόνο τη μεταφορά. Οπότε αν είναι πιστοποιημένοι, ή εφαρμόζουν τεχνικές ΔΟΠ,
θεωρούνται εξασφαλισμένοι ως προς το επίπεδο ποιότητας που παρέχουν και μένει
να αξιολογήσουν μόνο τους μεταφορείς.
(β) Η πολυπλοκότητα στη σχέση με τους συνεργάτες: καταγράφεται ο αριθμός των
συνεργατών των 4PL που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών logistics, η
επίδραση και το ενδιαφέρον των συνεργατών επί των 4PL παρόχων, καθώς και οι
τομείς συνεργασίας. Όσο πιο στενή είναι η συνεργασία και σε πιο εξειδικευμένα
ζητήματα, τόσο πιο μεγάλη απαίτηση υπάρχει για διασφάλιση της ποιότητας του
συνεργάτη.
(γ) Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας επιλογής συνεργατών: καταγράφεται η
διαδικασία προ-επιλογής και τελικής επιλογής συνεργατών από μέρους των 4PL, τα
κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται κατά τη
διαδικασία προ-επιλογής, ο τρόπος αξιολόγησης των συνεργατών πριν τη σύναψη ή
κατά τη διάρκεια συνεργασίας και συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 4PL
από τους συνεργάτες παρόχους υπηρεσιών logistics.
(δ) Η ένταση χρήσης της τεχνολογίας: εξετάζεται η υιοθέτηση και αξιοποίηση των
πληροφοριακών συστημάτων logistics και τα πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα που
σημειώνονται ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης των συνεργατών.
(ε) Ο βαθμός εξοικείωσης και υιοθέτησης της ΔΟΠ ενδο-επιχειρησιακά: ελέγχεται η
εξοικείωση με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ και το EFQM, ο βαθμός χρήσης των εργαλείων
και εφαρμογής των πρακτικών της ΔΟΠ, η στάση της επιχείρησης απέναντι στα
πρότυπα ποιότητας
(στ) Η αντίληψη του παρόχου 4PL υπηρεσιών ως προς την υιοθέτηση της ΔΟΠ στη
διαδικασία προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών.
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά προκύπτουν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που
παρουσιάστηκε στα κεφάλαια 1 και 2, αξιοποιώντας συνδυαστικά τα χαρακτηριστικά
των παρόχων 4PL υπηρεσιών, της διαδικασίας προ-επιλογής συνεργατών υπό το
πρίσμα της ΔΟΠ.
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Βήμα 5ο: Καθορισμός των Κριτηρίων για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του
Ερευνητικού Σχεδιασμού
Ο Yin (2003) παραθέτει τα κριτήρια που διασφαλίζουν την ποιότητα των εμπειρικών
ερευνών και στην διαδικασία της μελέτης περιπτώσεων, παρουσιάζοντας τις
αντίστοιχες τακτικές και φάσεις της έρευνας στις οποίες εφαρμόζονται, όπως
διαφαίνεται στον Πίνακα 4.1.
Πίνακας 4.1 Τακτικές μελέτης περιπτώσεων για τις διαστάσεις του σχεδιασμού της
έρευνας (Πηγή: Yin 2003)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εγκυρότητα κατασκευής
(construct validity):
καθιερώνει ορθές
λειτουργικές μετρήσεις για
τις υπό μελέτη έννοιες

Εσωτερική εγκυρότητα
(internal validity):
εγκαθιστά αιτιολογικές
σχέσεις και προορίζεται
αποκλειστικά για
ερμηνευτικές έρευνες

Εξωτερική εγκυρότητα
(external validity):
καθιερώνει το πεδίο στο
οποίο θα
πραγματοποιηθούν οι
γενικεύσεις των ευρημάτων
Αξιοπιστία (Reliability) :
διασφαλίζει ότι η
επαναληψιμότητα των
διαδικασιών της έρευνας,
παρέχει τα ίδια
αποτελέσματα

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
 Χρήση πολλαπλών
πηγών στοιχείων
 Δημιουργία αλυσίδας
στοιχείων
 Επισκόπηση και
έλεγχος των
αναφορών από τους
πληροφοριοδότες
 Αναγνώριση κοινών
σημείων (pattern
matching)
 Δημιουργία εξηγήσεων
(explanationbuilding)
 Αναφορά
εναλλακτικών
εξηγήσεων
 Χρήση λογικών
μοντέλων
 Χρήση της θεωρίας
στις μονές μελέτες
περιπτώσεων
 Χρήση της
επαναληψιμότητας
στις πολλαπλές
μελέτες περιπτώσεων
 Χρήση πρωτοκόλλου
στη μελέτη
περιπτώσεων
 Ανάπτυξη βάσης
δεδομένων των
μελετών περιπτώσεων

ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
Συλλογή δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Σύνθεση

Ανάλυση δεδομένων
Ανάλυση δεδομένων
Ανάλυση δεδομένων
Ανάλυση δεδομένων

Σχεδιασμός έρευνας
Σχεδιασμός έρευνας

Συλλογή δεδομένων
Συλλογή δεδομένων

Οι προτεινόμενες τακτικές ακολουθούνται μερικώς στην υπό εκπόνηση διαδικασία
μελέτης περιπτώσεων για τους εξής λόγους:
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(α) πρόκειται για διερευνητική μελέτη, οπότε δεν ακολουθούνται τα προτεινόμενα
βήματα για τη διασφάλιση της εσωτερικής εγκυρότητας.
(β) η τακτική της επαναληψιμότητας στις πολλαπλές μελέτες περιπτώσεων,
αναφέρεται στη μεταγενέστερη διεξαγωγή της ίδιας έρευνας στο ίδιο δείγμα
εταιριών. Σκοπός είναι η συσχέτιση των δεικτών των δύο ερευνών ως προς τη
σταθερότητα των αποκρίσεων (Peter 1979). Στη παρούσα διατριβή κρίθηκε ότι δεν
θα μπορούσε να είναι εφαρμόσιμη η εν λόγω τακτική, καθώς είχε δαπανηθεί ήδη
σημαντικός χρόνος για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, και οι συμμετέχοντες δεν θα
αποδέχονταν συμμετοχή στην ίδια επαναληπτική έρευνα. Επιπρόσθετα, τα
αποτελέσματα της επαναληπτικής ερευνητικής προσπάθειας δεν θα μπορούσαν να
διαφέρουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς οποιαδήποτε μεταβολή θα
αποτελούσε στρατηγική απόφαση των συμμετεχόντων εταιριών, και κατά συνέπεια,
θα απαιτούσε, τουλάχιστον, μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και χρονικό ορίζοντα
υλοποίησης.
Βήμα 6ο: Προετοιμασία της Συλλογής Δεδομένων
Η επιτυχημένη διαδικασία της προετοιμασίας συλλογής δεδομένων προϋποθέτει την
ύπαρξη ικανοτήτων του ερευνητή, την προετοιμασία της συγκεκριμένης μελέτης
περίπτωσης, την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου μελέτης περιπτώσεων και τη διεξαγωγή
πιλοτικής μελέτης περίπτωσης (Yin 1994). Ο ερευνητής ακολουθεί προσεκτικά τις
συμβουλές των εξειδικευμένων ερευνητών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τη
στάση που οφείλει να κρατά κατά τη διαδικασία της μελέτης περιπτώσεων.
Επιπρόσθετα, τηρείται το Πρωτόκολλο της έρευνας, όπως αυτό προτείνεται από τον
Yin (1994), αποσκοπώντας στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ερευνητικής μεθόδου
και στη διατήρηση της μελέτης εντός προκαθορισμένου πλαισίου. Η πιλοτική μελέτη
που διεξήχθη βασίστηκε στα χαρακτηριστικά που αναφέρει ο Yin (1994), όπως η
εγγύτητα λόγω γεωγραφικής τοποθεσίας, το γεγονός ότι αποτελεί την πιο περίπλοκη
και χαρακτηριστική περίπτωση, καθώς αποτελεί μία αμιγώς 4PL εταιρία, με την
οποία θα μπορούσαν να ελεγχθούν όλες οι παράμετροι που ενδιαφέρουν τη διατριβή.
Αποτέλεσμα της πιλοτικής μελέτης αποτέλεσε η ορθότερη κατανομή των ερωτήσεων
και η προσθήκη ενός επιπλέον τμήματος στο ερωτηματολόγιο.
Βήμα 7ο: Συλλογή Δεδομένων
Η συλλογή δεδομένων στη μέθοδο της μελέτης περιπτώσεων πραγματοποιείται μέσω
πολλαπλών πηγών δεδομένων, με πιο σημαντικές (α) έγγραφα (documentation), (β)
αρχειακά έγγραφα, (γ) συνεντεύξεις, (δ) άμεση παρατήρηση (ε) παρατήρηση του
συμμετέχοντα, και (στ) φυσικά τεχνουργήματα (physical artifacts). Ο συνδυασμός
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πολλαπλών πηγών δεδομένων ενισχύει το πλεονέκτημα της μεθοδολογίας μελέτης
περιπτώσεων, καθώς παράλληλα ενισχύεται και η ακρίβεια των πληροφοριών (Yin
1994, George & Bennett 2005).
Στην υπό εκπόνηση διατριβή, η συλλογή δεδομένων βασίστηκε κατά κύριο λόγο στη
διεξαγωγή συνεντεύξεων και την αξιοποίηση εγγράφων διαθέσιμων από τις
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Yin (1994), οι βασικοί τύποι των συνεντεύξεων
χαρακτηρίζονται οι (α) ανοιχτές συνεντεύξεις (open-ended), (β) οι εστιασμένες
συνεντεύξεις (focused), και (γ) οι ερευνητικές συνεντεύξεις (survey). Στην παρούσα
διατριβή αξιοποιείται ένας

συνδυαστικός τύπος

συνέντευξης, αξιοποιώντας

χαρακτηριστικά και των τριών προαναφερόμενων τύπων. Κύριος σκοπός της μελέτης
περιπτώσεων

αποτελεί

η

επιβεβαίωση

(corroboration)

του

προτεινόμενου

εννοιολογικού πλαισίου της διατριβής αναφορικά με την υιοθέτηση της ΔΟΠ ως
μέθοδο προ-επιλογής συνεργατών. Κατά συνέπεια, οι ερωτήσεις (κλειστού και
ανοικτού τύπου) είναι ημι-δομημένες βάσει του ερευνητικού πρωτόκολλου, και οι
συνεντεύξεις που διενεργούνται είναι αορίστου χρόνου. Οι συνεντευξιαζόμενοι
διαδραματίζουν, μάλλον, το ρόλο του πληροφοριοδότη, παρά του ερωτώμενου,
παρέχοντας ιδέες και σκέψεις επί του εξεταζόμενου θέματος. Τέλος, η επεξεργασία
των συνεντεύξεων πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων που αξιοποιούνται και σε
τακτικές έρευνες.
Βήμα 8ο: Ανάλυση των Δεδομένων της Μελέτης Περιπτώσεων
Βασικό στάδιο πριν την ανάλυση της μελέτης περιπτώσεων αποτελεί η καθιέρωση
γενικής αναλυτικής στρατηγικής (general analytic strategy), η οποία μπορεί να
βασίζεται είτε (α) στην ύπαρξη θεωρητικών προτάσεων, είτε (β)σε μία περιγραφική
προσέγγιση. Η απουσία των εν λόγω στρατηγικών μπορεί να αυξήσει το βαθμό
δυσκολίας της ανάλυσης. Επιπρόσθετοι τρόποι ανάλυσης, καθαρά συμπληρωματικοί
με τις προηγούμενες μεθόδους, συνιστούν (α) η ανάλυση των ενσωματωμένων
μονάδων ανάλυσης, (β) οι επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις, και (γ) η κατά
περίπτωση προσέγγιση (Yin 2006). Η παρούσα διατριβή συμβάλλει στη διερεύνηση
των τάσεων που ενυπάρχουν στην αγορά των 4PL εταιριών που δραστηριοποιούνται
στον ελληνικό χώρο, δεν βασίζεται στην ύπαρξη θεωρητικών προτάσεων, παρά μόνο
στη διερεύνηση των ανωτέρω περιγραφόμενων μεταβλητών (Βήμα 4ο). Κατά
συνέπεια, η ανάλυση των δεδομένων ακολουθεί μία περιγραφική προσέγγιση, με
ανάλυση των ενσωματωμένων μονάδων ανάλυσης.
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Βήμα 9ο: Σύνθεση της Αναφοράς της Μελέτης Περιπτώσεων
Βιβλιογραφικά καταγράφονται τέσσερις τύποι γραπτών μελετών περιπτώσεων (Yin,
1994). Ο πρώτος τύπος αναφέρεται στην κλασική μοναδική μελέτη περίπτωσης, κατά
την οποία καταγράφονται τα γεγονότα με αφηγηματικό, περιγραφικό τρόπο. Ο
δεύτερος τύπος αποτελεί την πολλαπλών περιπτώσεων έκδοση της κλασικής
μοναδικής μελέτης περίπτωσης, κατά την οποία συγκεντρώνεται σε ένα κεφάλαιο η
διασταυρωμένη (cross-case) ανάλυση, ενώ η ανάλυση των επιμέρους περιπτώσεων
καταχωρείται

ως εκτενές παράρτημα. Ο τρίτος τύπος δομείται βάσει των

ερωτήσεων-απαντήσεων του ερωτηματολογίου, ανεξάρτητα από τον τύπο της
μελέτης περίπτωσης. Ο τρίτος τύπος επιτρέπει στους αναγνώστες να μελετήσουν τα
αποτελέσματα της έρευνας ανά τομέα ενδιαφέροντός τους και να παρακολουθήσουν
τη συγκριτική ανάλυση. Ο τέταρτος τύπος αναφοράς έχει εφαρμογή μόνο στην
περίπτωση των πολλαπλών μελετών περίπτωσης. Ο συγκεκριμένος τύπος αναφοράς
αποτελεί μία εξολοκλήρου διασταυρωμένη (cross case) ανάλυση, κάθε τμήμα της
οποίας πραγματεύεται συγκριτικά μία μονάδα ανάλυσης. Στην εν λόγω διατριβή
υιοθετείται ο τέταρτος τύπος γραπτής αναφοράς, όπου διαχωρίζονται οι μονάδες
ανάλυσης και πραγματοποιείται συγκριτική αποτύπωση των ευρημάτων, τόσο
περιγραφικά, όσο και με τη χρήση πινάκων.

4.2 Ποσοτική Έρευνα
Η προτεινόμενη, από τη διατριβή, μέθοδος βασίζεται στη διαλογή των δυνητικών
συνεργατών των παρόχων 4PL υπηρεσιών, στο στάδιο της προ-επιλογής
συνεργατών, βάσει του βαθμού υιοθέτησης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ στις
επιχειρησιακές διεργασίες. Σκοπός της μεθόδου αποτελεί η χαρτογράφησητμηματοποίηση των δυνητικών συνεργατών ανά επιχειρηματική δραστηριότητα
βάσει του βαθμού υιοθέτησης της ΔΟΠ και η διαρκής παρακολούθηση και
αποτύπωση των διαφορετικών τάσεων διαχρονικά από τους παρόχους 4PL
υπηρεσιών. Στη συνέχεια αποτυπώνεται σχηματικά (Σχήμα 4.3) και αναλύεται η
ακολουθούμενη μεθοδολογία, βάσει των Sekaran και Boogie (2010).
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Σχήμα 4.3 Βήματα υλοποίησης της ποσοτικής έρευνας
Βήμα 1ο: Προσδιορισμός του Ερευνητικού Προβλήματος
Η διαλογή/ χαρτογράφηση των ΠΥL βάσει του βαθμού ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ στις επιχειρησιακές διεργασίες.

Βήμα 2ο:Καθορισμός
του Στόχου της Μελέτης

3ο :

Βήμα
Καθορισμός
του Τύπου Έρευνας

Μελέτη Κατάταξης:
Διαλογή Τμηματοποίηση των
ΠΥL που
δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα

Περιγραφική

Βήμα 11ο: Ανάλυση
Δεδομένων
Ανάλυση Αξιοπιστίας
Ανάλυση εγκυρότητας
Παραγοντική ανάλυση
σε κύριες συνιστώσες
Ανάλυση σε συστάδες
Ανάλυση διακύμανσης
(ANOVA)
Post hoc έλεγχος
πολλαπλών
συγκρίσεων
Μη παραμετρικός
έλεγχος Kruskal –
Wallis
Σχέσεις μεταξύ των
μεταβλητών
(crosstabs)

Βήμα 10ο: Μετρήσεις
και Σχεδιασμός
Εργαλείου Επιμέτρησης

Σχεδιασμός
ερωτηματολογίου
βάσει EFQM
Κλίμακες μέτρησης:
ονομαστικές,
διατακτικές και
αναλογικές
Εγκυρότητα,
αξιοπιστία και
πρακτικότητα του
ερωτηματολογίου

Βήμα 4ο:
Προσδιορισμός του
Βαθμού Παρέμβασης
του Ερευνητή

Βήμα 5ο:
Προσδιορισμός του
Περιβάλλοντος
Διεξαγωγής της
Έρευνας

Μηδαμινή παρέμβαση
(minimal)

Μη σκηνοθετημένο
περιβάλλον
διαμεταφορικές & 3PL
εταιρίες που
δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα

Βήμα 9ο:
Προσδιορισμός
Μεθόδου Συλλογής
Δεδομένων

Βήμα 8ο: Υπολογισμός
χρονικού Ορίζοντα
Διεκπεραίωσης της
Μελέτης

Βήμα 7ο: Καθορισμός
της υπό ανάλυση
Μονάδας

Χρονικό διάστημα
εκπόνησης έρευνας:
(11/2010-03/2011)
Μία λήψη
δεδομένων

Διαμεταφορικές & 3PL
Εταιρίες που
δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα

Δομημένο
ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο
ιστοσελίδας
Συλλογή
ερωτηματολογίων
μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

Βήμα 6ο: Σχεδιασμός
Δειγματοληψίας

Δείγματα
πιθανότητας
(probability
sampling)
Καμία
δειγματοληπτική
τεχνική
Μέγεθος δείγματος=
πληθυσμός: n= 140

Βήμα 1ο: Προσδιορισμός του ερευνητικού Προβλήματος
Με την ολοκλήρωση της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη σε παρόχους 4PL
υπηρεσιών και τη σύνθεση της αναφοράς της μελέτης περιπτώσεων, η οποία
καταδεικνύει την αποδοχή από τους 4PL παρόχους της προτεινόμενης (από τη
διατριβή)

διαδικασίας

αναφορικά

με

την

προ-επιλογή

συνεργατών,

πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, έχοντας ως αντικείμενο μελέτης τους ΠYL που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η
ποσοτική έρευνα είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας της ΔΟΠ ως μέθοδο προεπιλογής δυνητικών συνεργατών. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της διαλογής των
ΠΥL βάσει του βαθμού ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ στις επιχειρησιακές
διεργασίες. Η έρευνα καταλήγει σε μία χαρτογράφηση/ τμηματοποίηση του κλάδου
μέσω της οποίας δύναται να πραγματοποιηθεί η προ-επιλογή των δυνητικών
συνεργατών των 4PL παρόχων.
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Βήμα 2ο: Καθορισμός του Σκοπού της Μελέτης
Αναφορικά με το σκοπό της μελέτης, διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες (α) οι
διερευνητικές, (β) οι περιγραφικές, και (γ) οι αιτιολογικές (έλεγχος υποθέσεων)
μελέτες (Sekaran & Bougie 2010).
Σκοπός της τρέχουσας έρευνας αποτελεί η χαρτογράφηση των ΠΥL που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα βάσει του βαθμού ενσωμάτωσης της ΔΟΠ. Κατά
συνέπεια, η εν λόγω έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιγραφική, παρέχοντας
στον ερευνητή το προφίλ των ΠΥL αναφορικά με ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό
χαρακτηριστικό.
Βήμα 3ο: Καθορισμός του Τύπου της Έρευνας
Ο τύπος της έρευνας προσδιορίζεται βάσει του ερευνητικού προβλήματος, ώστε αν ο
ερευνητής επιδιώκει των προσδιορισμό των σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος, θα
στραφεί προς τις μελέτες αιτιώδους συνάφειας (causal study). Στην περίπτωση που
απαιτείται η αναγνώριση των σημαντικών παραγόντων που σχετίζονται με το
ερευνητικό πρόβλημα, θα κατευθυνθεί στη διεξαγωγή μελέτης συσχέτισης
(correlational

study).

Στην

παρούσα

μελέτη,

επιδιώκεται

η

διαλογή

των

συμμετεχόντων και τμηματοποίησή τους, οπότε αποτελεί μία μελέτη κατάταξης
(ranks).
Βήμα 4ο: Προσδιορισμός του Βαθμού Παρέμβασης του Ερευνητή
Ο βαθμός παρέμβασης του ερευνητή συσχετίζεται άμεσα με τον τύπο της έρευνας
που διεξάγεται. Στην περίπτωση των μελετών αιτιώδους συνάφειας, η παρέμβαση
του ερευνητή είναι εμφανής. Αντίθετα, στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια, ο
ερευνητής παρεμβαίνει ελάχιστα στη ροή εργασίας των συμμετεχόντων, και αυτό
συμβαίνει στο σημείο που επιδιώκει την τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γενική
Διεύθυνση των εταιριών. Κατά συνέπεια, η παρέμβασή του είναι μηδαμινή.
Βήμα 5ο:Προσδιοριμός του Περιβάλλοντος Διεξαγωγής της Έρευνας
Το περιβάλλον διεξαγωγής της έρευνας συσχετίζεται εξίσου με τον τύπο της έρευνας,
καθώς η διεξαγωγή, για παράδειγμα, μελετών αιτιώδους συνάφειας συχνά
προϋποθέτει την ύπαρξη εργαστηρίου διαμορφωμένου με τις κατάλληλες συνθήκες.
Αντίθετα,

στην

παρούσα

διατριβή,

δεν

απαιτείται

κάποια

«σκηνοθετική»

παρέμβαση, καθώς η έρευνα λαμβάνει χώρο στο φυσικό περιβάλλον εργασίας των
συμμετεχόντων.
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Βήμα 6ο:Καθορισμός της υπό Ανάλυση Μονάδας (Καθορισμός Πληθυσμού)
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, πληθυσμός νοείται το σύνολο των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και παρέχουν υπηρεσίες logistics. Πιο
συγκεκριμένα οι κατηγορίες ΠΥL διακρίνονται στους Διαμεταφορείς και στους
Τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών Logistics (3PL). Εκτός των δύο προαναφερθέντων
τύπων εταιριών, στο χώρο των logistics υπηρεσιών έχουν εισέλθει επιτυχώς και οι
μεταφορικές εταιρίες, οι οποίες μέσω στρατηγικών συνεργασιών με ΠΥL παρέχουν
ολοκληρωμένες (one stop shop) υπηρεσίες (Papadopoulou κ.ά. 2010). Από την
παρούσα διατριβή, όμως, εξαιρούνται οι μεταφορείς για τους εξής λόγους: (α) λόγω
του πολυεθνικού χαρακτήρα των ναυτιλιακών εταιριών, δεν είναι δυνατή η απόκριση
στην έρευνα. Τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ενδιαφέρονται να κοινοποιήσουν
τα διαχέουν μόνο μέσω κλαδικών περιοδικών, (β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
αυτοκινητιστών, βάσει του οποίου δεν υπάρχουν οργανωμένες εταιρίες, καθώς και οι
τρέχουσες αναταραχές αναφορικά με την απελευθέρωση του επαγγέλματος,
καθιστούν αποτρεπτική κάθε απόπειρα συγκέντρωσης αποκρίσεων, (γ) στον τομέα
των σιδηροδρομικών μεταφορών, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι μονοπωλιακή, με
τον ΟΣΕ να δοκιμάζεται από πολλαπλές ανακατατάξεις και μεταβολές ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, και (δ) οι αεροπορικές εταιρίες στην πλειοψηφία τους αναθέτουν τη
διεκπεραίωση των αποστολών σε τοπικούς πράκτορες, συνήθως διαμεταφορείς,
οπότε η απευθείας επαφή καθίσταται αδύνατη.
Για τους παραπάνω λόγους, ο πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται η ποσοτική έρευνα
θεωρείται πεπερασμένος και υπολογίζεται στις 140 εταιρίες που καταγράφονται σε
επαγγελματικούς καταλόγους και ενώσεις.
Βήμα 7ο:Σχεδιασμός Δειγματοληψίας
Ο σχεδιασμός της δειγματοληψίας θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός για την επιτυχή
διεξαγωγή της ερευνητικής προσπάθειας. Οι Sekaran και Boogie (2010) προτείνουν
την ακόλουθη προσέγγιση, η οποία υιοθετείται και στην παρούσα διατριβή: (1)
καθορισμός του πληθυσμού, (2) προσδιορισμός του δειγματοληπτικού πλαισίου, (3)
προσδιορισμός της δειγματοληπτικής τεχνικής, (4) προσδιορισμός του κατάλληλου
μεγέθους δείγματος, και (5) εκτέλεση της δειγματοληπτικής διαδικασίας.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στη διατριβή παρουσιάζεται σχηματικά (Σχήμα 4.4)
και αναλύεται στη συνέχεια.
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Σχήμα 4.4 Προσδιορισμός του δείγματος

Καθορισμός Πληθυσμού
Ο καθορισμός του πληθυσμού έχει αναλυθεί στο Βήμα 6.
Προσδιορισμός Δειγματοληπτικού Πλαισίου
Το δειγματοληπτικό πλαίσιο αποτελείται από τις 3PL εταιρίες που χρησιμοποιούνται
από την εταιρία μελετών ICAP για τη διεξαγωγή ετήσιων κλαδικών μελετών, καθώς
και από τις διαμεταφορικές εταιρίες που εμφανίζονται εγγεγραμμένες στο Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων

Διεθνούς

Διαμεταφοράς

&

Επιχειρήσεων

Logistics

Ελλάδος

(ΣΥΝΔΔΕ&L). Το σύνολο του δειγματοληπτικού πλαισίου ανέρχεται σε 140 εταιρίες,
αφαιρώντας τους εγγεγραμμένους διπλά, και επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη
λειτουργία τους μέσα στο προηγούμενο έτος.
Προσδιορισμός Δειγματοληπτικής Τεχνικής και Καθορισμός Μεγέθους Δείγματος
Η μέθοδος δειγματοληψίας σχετίζεται με τον τρόπο επιλογής των στοιχείων του
πληθυσμού που θα αποτελέσουν το δείγμα της έρευνας, και διακρίνονται σε δείγματα
πιθανότητας (probability sampling) και δείγματα μη πιθανότητας (non probability
sampling). Η πρώτη μέθοδος υιοθετείται στην εν λόγω διατριβή, ώστε η πιθανότητα
η κάθε εταιρία του πληθυσμού να επιλεγεί στο τελικό δείγμα να είναι μη μηδενική
(Sekaran & Boogies 2010). Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία της δειγματοληπτικής
τεχνικής λήψης δειγμάτων πιθανότητας (probability sampling) διακρίνεται στις εξής
υποκατηγορίες: (α) την απλή τυχαία δειγματοληψία, (β) τη στρωματοποιημένη
δειγματοληψία, (γ) τη συστηματική δειγματοληψία, (δ) την κατά συστάδες
δειγματοληψία, και (ε) τη δισταδιακή δειγματοληψία (Δημητριάδη 2000). Αρχικά,
κρίθηκε, ότι στη διατριβή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, καθώς, βάσει των βιβλιογραφικών αναφορών,
οι οντότητες που απαρτίζουν τους ΠYL είναι δύο διακριτοί τύποι εταιριών, οι
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διαμεταφορείς και οι πάροχοι 3PL υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, θα διαχωριζόταν ο
πληθυσμός στις εν λόγω αμοιβαία αποκλειόμενες ομάδες, και στη συνέχεια θα
επιλέγονταν οι συμμετέχοντες τυχαία.
Στην πράξη, κατά την εύρεση των καταλόγων των επαγγελματικών ενώσεων και των
βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, διαπιστώθηκαν διπλές
εγγραφές εταιριών και στις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες, γεγονός που
ενισχύεται και στην ανάλυση δεδομένων, κατά την οποία διαπιστώνεται ότι η
διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο οντοτήτων είναι δυσδιάκριτη. Στην παρούσα
διατριβή λαμβάνεται ως δείγμα το σύνολο του δειγματοληπτικού πλαισίου, λόγω του
μικρού αριθμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ως ΠΥL και είναι
καταλογογραφημένες. Κατά συνέπεια, δεν ακολουθείται κάποια συγκεκριμένη
τεχνική προσδιορισμού δείγματος. Το ποσοστό απόκρισης ανέρχεται σε 41%.
Εκτέλεση Ερευνητικής Διαδικασίας
Οι Sekaran και Boogie (2010) αναφέρονται στο συγκεκριμένο βήμα ως εκτέλεση
δειγματοληπτικής διαδικασίας. Εφόσον, στην παρούσα διατριβή, δεν ακολουθείται
κάποια δειγματοληπτική τεχνική, το εν λόγω βήμα αναφέρεται στην εκτέλεση της
ερευνητικής διαδικασίας. Η υλοποίηση προϋποθέτει την ανάπτυξη του εργαλείου
επιμέτρησης που θα διανεμηθεί στις υπό εξέταση εταιρίες, καθώς και τον
προσδιορισμό των μεθόδων ανάλυσης των δεδομένων που αναμένεται να
συλλεχθούν.
Βήμα 8ο: Υπολογισμός χρονικού Ορίζοντα Διεκπεραίωσης της Μελέτης
Βασικός στόχος της ποσοτικής έρευνας αποτελεί η προσομοίωση της προτεινόμενης
μεθόδου προ-επιλογής συνεργατών, ώστε να αποτελέσει ένα ερευνητικό αλλά,
ταυτόχρονα, και επιχειρηματικό εργαλείο για τους παρόχους 4PL υπηρεσιών, το
οποίο θα επιτρέπει τη συλλογή στοιχείων διαχρονικά, παρακολουθώντας τις τάσεις
της αγοράς. Η διαχρονική μεταβολή των δεδομένων και η επεξεργασία τους δεν
δύναται να αναπαρασταθούν μέσω της διατριβής, καθώς ο ερευνητής δεν είναι
εξουσιοδοτημένος από τους συμμετέχοντες να συλλέγει στοιχεία που αφορούν τη
διαχρονική πολιτική των υπό εξέταση εταιριών. Συνεπώς, στην παρούσα
προσπάθεια, διενεργείται στατική έρευνα (Δημητριάδη 2000), κατά την οποία η
συλλογή στοιχείων πραγματοποιείται με μία λήψη πρωτογενών δεδομένων από το
Νοέμβριο του 2010 έως το Μάρτιο του 2011, ενώ στην ουσία η πρόταση υιοθέτησης
της εν λόγω μεθόδου αναμένεται να αποδώσει με συστηματική διαχρονική
εφαρμογή.
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Βήμα 9ο: Προσδιορισμός της Μεθόδου Συλλογής Δεδομένων
Η μέθοδος συλλογή των πρωτογενών στοιχείων εξαρτάται άμεσα από τον τύπο και το
σκοπό της έρευνας που διεξάγεται. Πολλαπλές μέθοδοι είναι διαθέσιμες για τη
συλλογή δεδομένων (Sekaran & Bougie 2010), όπως: (1) συνεντεύξεις (δομημένες
και αδόμητες), (α) προσωπικές, (β) τηλεφωνικές και (γ) υποβοηθούμενες από Η/Υ,
(2) ερωτηματολόγια, (α) προσωπικά μαζικώς διαχειριζόμενα, (β) ταχυδρομείου, (γ)
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και (δ) ιστοσελίδας, και τέλος, (3) παρατήρηση
(δομημένες και αδόμητες), (α) συμμετοχικές, και (β) μη συμμετοχικές.
Στο τμήμα της ποσοτικής έρευνας της παρούσας διατριβής χρησιμοποιείται η
μέθοδος

του

δομημένου

ερωτηματολογίου

ιστοσελίδας,

αποτελούμενο

από

τυποποιημένες, κλειστού τύπου ερωτήσεις. Η επιλογή του ερωτηματολογίου
ιστοσελίδας διακρίνεται τόσο για τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της, όπως
αποτυπώνονται στους Πίνακες 4.2 και 4.3.
Πίνακας 4.2 Πλεονεκτήματα διεξαγωγής έρευνας με ερωτηματολόγιο ιστοσελίδας
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΟΥ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Απουσία μεροληψίας
του συνεντεύκτη

Mehta & Sivadas 1995, Smith
1997, Brennan κ.ά.1999,
Medlin κ.ά. 1999

√

Αυτοματοποιημένη και
αξιόπιστη συλλογή
δεδομένων

Wright 2005, Denscombe
2006

√

Αυτοματοποιημένη
καταχώρηση δεδομένων

Mehta & Sivadas 1995, Smith
1997, Brennan κ.ά. 1999,
Medlin κ.ά.l 1999, Brace 2004,
Grant κ.ά. 2005, Wang κ.ά.
2005, Evans & Mathur 2005

√

Αυτόματος έλεγχος για
ελλιπείς αποκρίσεις

Wang κ.ά. 2005

√

Διαδραστικότητα (π.χ.
‘pop-ups’)

Grant κ.ά. 2005

Δεν έχει εφαρμογή

Δυνατότητα
δημιουργίας
προαπαιτούμενων
ερωτήσεων

Brace 2004, Evans & Mathur
2005

√
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Πίνακας 4.2 Πλεονεκτήματα διεξαγωγής έρευνας με ερωτηματολόγιο ιστοσελίδας
(συνέχεια)
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΟΥ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Έλεγχος της σειράς με
την οποία απαντώνται οι Evans & Mathur 2005
√
ερωτήσεις
Δυνατότητα διεξαγωγής
προκαταρκτικών
αναλύσεων

Llieva κ.ά. 2002, Wright 2005,
Grant κ.ά. 2005

Ελεγχόμενη
δειγματοληψία

Evans & Mathur 2005

Ελκυστικότητα σε B-toB and B-to-C
περιστάσεις

Evans & Mathur 2005

√
Δεν έχει εφαρμογή,
καθώς το δείγμα δεν
είναι διαδικτυακό
√
Οικονομικό
πλεονέκτημα δεν
αποκτήθηκε, καθώς το
εναλλακτικό κόστος
αποστολής του
ερωτηματολογίου σε
word αρχείο, μέσω ηταχυδρομείου δεν
απαιτεί κάποια δαπάνη.
Αντίθετα, το κόστος
εγγραφής και μηνιαίας
ανανέωσης της
συνδρομής στην
πλατφόρμα που
χρησιμοποιήθηκε αγγίζει
το ποσό των €25.
Η συνεχής παρότρυνση
του δείγματος, καθώς
και οι προσπάθειες
επικοινωνίας με τον
υπεύθυνο κάθε εταιρίας,
απαιτούσε την
αφοσίωση του ερευνητή,
αφήνοντας μικρά
περιθώρια για
παράλληλη
δραστηριότητα.

Εξοικονόμηση
χρηματικών πόρων
(κατά τη διαδικασία
διεξαγωγής της
έρευνας)

Mehta & Sivadas 1995,
Bachmann & Elfrink 1996,
Watt 1999, Witmer κ.ά. 1999,
Couper 2000, Mann & Stewart
2000, Yun & Trumbo 2000,
Llieva κ.ά. 2002, Wright 2005,
Evans & Mathur 2005

Εξοικονόμηση χρόνου

Andrews κ.ά. 2003, Evans &
Mathur 2005, Wright 2005,
Van Selm & Jankowski 2006

Εύκολη παρακολούθηση
της διαδικασίας
συγκέντρωσης
αποκρίσεων

Evans & Mathur 2005

√

Ευκολία απόκρισης των
συμμετεχόντων

Mehta & Sivadas 1995, Smith
1997, Medlin κ.ά. 1999,
Brennan κ.ά. 1999, Evans &
Mathur 2005

√
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Πίνακας 4.2 Πλεονεκτήματα διεξαγωγής έρευνας με ερωτηματολόγιο ιστοσελίδας
(συνέχεια)
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΟΥ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Προσέλκυση ηλικιακών
ομάδων που έχουν
Brace 2004,Van Selm &
ενσωματώσει τη χρήση
Jankowski 2006
√
υπολογιστών στην
καθημερινότητά τους
Δεν έχει εφαρμογή,
Ευκολία απόκτησης
Evans & Mathur 2005
καθώς το δείγμα δεν
μεγάλου δείγματος
είναι διαδικτυακό
Πολυμορφία ερωτήσεων
Προσβασιμότητα –
σημαντική γεωγραφική
κάλυψη
Προσέλκυση
συμμετεχόντων με
αποκλίνουσα
συμπεριφορά
Προστασία των
προσωπικών δεδομένων
των συμμετεχόντων
Τεχνολογική καινοτομία
Ύπαρξη πληθυσμού με
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
Υψηλός βαθμός
απόκρισης
Ψηφιοποίηση της
πληροφορίας

Evans & Mathur 2005

√

Wright 2005, Evans & Mathur
2005

√

Coomber 1997

Δεν έχει εφαρμογή

Wang κ.ά.2005

√

Evans & Mathur 2005

Δεν έχει εφαρμογή

Mickelson 1997

Δεν έχει εφαρμογή

Truell κ.ά. 2002, Brace 2004,
Denscombe 2006
Grant κ.ά. 2005

Το 65% των αποκρίσεων
συγκεντρώθηκαν μέσω
του ερωτηματολογίου
ιστοσελίδας.
√

Πίνακας 4.3 Αδυναμίες κατά τη διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγιο
ιστοσελίδας
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Αβεβαιότητα ως προς
την εγκυρότητα των
δεδομένων

Wright 2005

Δεν έχει εφαρμογή

Αβεβαιότητα ως προς
την εγκυρότητα του
δείγματος

Wright 2005

Δεν έχει εφαρμογή

Ανησυχία σχετικά με το
σχεδιασμό, εφαρμογή
και αξιολόγηση της
διαδικτυακής έρευνας

Wright 2005

Δεν έχει εφαρμογή
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Πίνακας 4.3 Αδυναμίες κατά τη διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγιο
ιστοσελίδας (συνέχεια)
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Χρονοβόρα επίλυση
τεχνικών προβλημάτων
Brace 2004, Van Selm &
πριν και κατά τη
√
Jankowski 2006
διάρκεια της
ερευνητικής
διαδικασίας
Προσβασιμότητα
(Αξιολόγηση της ηαλληλογραφίας ως
ανεπιθύμητη)

Andrews κ.ά. 2003, Hudson
& Bruckman 2004, Evans
and Mathur 2005

√

Σημαντικό κόστος
εγκατάστασης

Mann & Stewart 2000,
Cobanoglu κ.ά. 2001, Grant
κ.ά. 2005

√

Αμφισβήτηση σχετικά
με τα χαρακτηριστικά
του διαδικτυακoύ
(online) πληθυσμού
Αμφισβήτηση σχετικά
με την επιλογή του
online δείγματος
Έλλειψη ανάλογης
εμπειρίας των
συμμετεχόντων

Evans & Mathur 2005

Δεν έχει εφαρμογή

Evans & Mathur 2005

Δεν έχει εφαρμογή

Evans & Mathur 2005

√
Οι ρυθμίσεις που
χρησιμοποιήθηκαν στην
έρευνα δύναται να
διαφέρουν από τις
ρυθμίσεις που υπάρχουν
στα τερματικά των
συμμετεχόντων.
Επαρκείς επεξηγήσεις
δίνονται στο θέμα των
ερωτήσεων
Η πρόσκληση συμμετοχής
στην έρευνα απευθυνόταν
ονομαστικά στο εκάστοτε
στέλεχος της Γενικής
Διεύθυνσης

Τεχνολογικές
παραλλαγές
(Technological
variations)

Evans & Mathur 2005

Ασαφείς οδηγίες
συμπλήρωσης

Evans & Mathur 2005

Απρόσωπη μέθοδος

Evans & Mathur 2005

Ζητήματα ασφάλειας
και προστασίας
προσωπικών
δεδομένων

Evans & Mathur 2005

Δεν έχει εφαρμογή

Evans & Mathur 2005

Το ποσοστό απόκρισης
μέσω συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου
ιστοσελίδας αντιστοιχεί
στο 65%. Το υπόλοιπο 35%
παραλήφθηκε μέσω ηταχυδρομείου.

Χαμηλός βαθμός
απόκρισης
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Τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά τη διαδικασία συλλογής πρωτογενών
δεδομένων της εν λόγω διατριβής παρουσιάζονται συνοπτικά στο Σχήμα 4.5 και
αναλύονται στη συνέχεια.
Σχήμα 4.5 Διαδικασία συλλογής πρωτογενών δεδομένων

Για τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας της διατριβής υιοθετήθηκε η μέθοδος του
ερωτηματολογίου ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα
“surveymonkey” για τη δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ο σύνδεσμος
(link) “http://www.surveymonkey.com/s/XZB6BQT” ο οποίος αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα “surveymonkey” και εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις υπό
διερεύνηση εταιρίες. Ταυτόχρονα με το σύνδεσμο προωθήθηκε κατά την
ηλεκτρονική αποστολή και το ερωτηματολόγιο σε word αρχείο, ώστε να επιλέξουν οι
ερωτώμενοι την επιλογή που τους εξυπηρετεί περισσότερο. Επιπρόσθετα, το

158

ηλεκτρονικό μήνυμα περιλάμβανε και ένα συνοδευτικό έγγραφο, επεξηγηματικού
χαρακτήρα, ως προς την ιδιότητα του ερευνητή και το σκοπό της έρευνας. Η
απόκριση των ερωτώμενων πραγματοποιήθηκε και με τις δύο εναλλακτικές.
Δυσκολίες διαφορετικής κλίμακας και μορφής σημειώθηκαν σε όλα τα στάδια της
ερευνητικής προσπάθειας. Αρχικά πρέπει να αναφερθεί ότι αποδέκτης του
ερωτηματολογίου ήταν η Γενική Διεύθυνση των υπό εξέταση εταιριών. Οι
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των διευθυντικών στελεχών δεν ήταν διαθέσιμες στους
επαγγελματικούς καταλόγους από τους οποίους προέκυψε το δείγμα της έρευνας, και
κατά συνέπεια απαιτήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία με το σύνολο των εταιριών και
καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης. Η άρνηση του
συνομιλητή να διαθέσει τα απαιτούμενα στοιχεία και η παραπομπή του ερευνητή σε
ηλεκτρονική διεύθυνση “info@xxx.gr” προκάλεσε προβλήματα στην ερευνητική
διαδικασία, καθώς το ερωτηματολόγιο είτε δεν είχε παραδοθεί είτε καθυστέρησε να
παραδοθεί στον αρμόδιο. Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη παράδοσης
πραγματοποιήθηκε με την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών αναφορών παράδοσης
και ανάγνωσης. Σε συνέχεια της ενημέρωσης της βάσης δεδομένων, που προηγήθηκε
της διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γενική
Διεύθυνση των εταιριών, προς επιβεβαίωση της λήψης του ερωτηματολογίου, αλλά
και «προσωπικής» παρουσίασης του σκοπού της έρευνας.
Με επιμονή αντιμετωπίστηκε η ενίσχυση της εργασιακής επιφόρτισης των εταιριών
που προκάλεσαν και οι επείγουσες διαδικασίες αποστολών εμπορευμάτων από και
προς την Άπω Ανατολή, λόγω της έλευσης του Κινεζικού νέου έτους και παράλυσης
της κινεζικής αγοράς.
Αποτελέσματα των καθυστερήσεων ήταν η διαγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων
του ερευνητή ή η αδρανοποίηση της επιθυμίας των αρμόδιων για ανταπόκριση στην
έρευνα. Κατά συνέπεια, κατά την υπενθυμιστική τηλεφωνική επικοινωνία, προέκυψε
η ανάγκη για επαναποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος σε σημαντικό αριθμό
εταιριών.
Βήμα 10ο: Μετρήσεις και Σχεδιασμός του Εργαλείου Επιμέτρησης
Ο καθορισμός των μετρήσεων και η ανάπτυξη του εργαλείου επιμέτρησης αποτελούν
μία εξαιρετικά σημαντική διαδικασία, κατά την οποία πρέπει να προσδιοριστούν η
δομή του ερωτηματολογίου, οι κλίμακες μέτρησης που αξιοποιούνται, καθώς και να
ελεγχθούν η αξιοπιστία, εγκυρότητα και πρακτικότητα του εργαλείου. Επιπρόσθετα,
σημαντική είναι η ανάληψη ενεργειών για τη βελτίωση του ποσοστού απόκρισης. Οι
ανάλογες

ενέργειες

που

πραγματοποιήθηκαν

στην

παρούσα

διατριβή

παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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Δομή ερωτηματολογίου
Η ποσοτική έρευνα

διεξάγεται

βάσει

ερωτηματολογίου

(βλ. Παράρτημα),

αποτελούμενο από τρεις διακριτές ενότητες. Η πρώτη ενότητα του εργαλείου
επιμέτρησης στοχεύει στη συλλογή δημογραφικών στοιχείων που συνθέτουν το
προφίλ των συμμετεχόντων. Η δεύτερη ενότητα, βασίζεται στη δομή του EFQM
2010, από το οποίο αξιοποιούνται τα υποκριτήρια των Προϋποθέσεων (Enablers) του
μοντέλου (βλ. Κεφάλαιο 3). Στόχος του ερωτηματολογίου αποτελεί η συλλογή
στοιχείων αναφορικά με το βαθμό ενσωμάτωσης της ΔΟΠ στις επιχειρησιακές
διεργασίες των ΠΥL. Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής της μελέτης περιπτώσεων,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υπό εξέταση 4PL εταιρίες αναγνώρισαν τη
συμβολή της προτεινόμενης μεθόδου, συζητήθηκε το ζήτημα της έκτασης του
εργαλείου επιμέτρησης, ώστε να αποτελεί ένα λειτουργικό εργαλείο για τον πάροχο
4PL υπηρεσιών. Οι απόψεις των ερωτώμενων συνέκλιναν στην κατάρτιση
ερωτηματολογίου περιορισμένης έκτασης, το οποίο θα πρέπει να εμπεριέχει τα
βασικά στοιχεία (υποκριτήρια) του EFQM, ώστε να αποδίδει τη γενική εικόνα της
κουλτούρας και

των αξιών των δυνητικών ΠΥL. Η τρίτη ενότητα

του

ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προέκυψαν από τη
βιβλιογραφική επισκόπηση (Κεφάλαιο 1), ώστε να καταγραφεί το πορτφόλιο των
ΠΥL και να δημιουργήσει ο 4PL μία βάση δεδομένων αναφορικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες των δυνητικών συνεργατών.
Κλίμακες Μέτρησης
Οι

κλίμακες

μέτρησης

που

χρησιμοποιούνται

στην

επιχειρησιακή

έρευνα

συνοψίζονται στις ακόλουθες: (α) ονομαστικές (nominal), (β) διατακτικές (ordinal),
(γ) διαστημικές (interval) και (δ) αναλογικές κλίμακες (ratio) (Hair κ.ά. 2006). Στο
ερωτηματολόγιο της διατριβής αξιοποιείται το σύνολο των δυνατοτήτων.
Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που σχετίζονται
με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως η επωνυμία της
εταιρίας και τα στοιχεία επικοινωνίας (Q1), η θέση του ατόμου που συμπλήρωσε το
ερωτηματολόγιο αν ήταν άλλο από τη Γενική Διεύθυνση (Q2), ο τύπος της
ερωτώμενης εταιρίας (Q3), ο κύκλος εργασιών των ερωτώμενων εταιριών (Q4), και ο
αριθμός των απασχολούμενων (Q5). Η ερώτηση 2 στοχεύει στην αξιολόγηση των
αποκρίσεων των συμμετεχόντων, σε περίπτωση που το ερωτηματολόγιο απαντηθεί
από άλλο εργαζόμενα πέραν του Γενικού Διευθυντή. Για παράδειγμα, εξίσου
σημαντική θα ήταν και η συμβολή του Διευθυντή Ποιότητας. Οι ερωτήσεις 1 και 2
(Q1 και Q2) θεωρούνται ανοικτές. Οι ερώτηση 3 (Q3) χαρακτηρίζεται ονομαστική
πολλαπλής επιλογής, ενώ οι ερωτήσεις 4 και 5 (Q4 και Q5) είναι διατακτικές.
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Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου καλούνται οι συμμετέχουσες εταιρίες να
δηλώσουν το βαθμό εφαρμογής συγκεκριμένων δηλώσεων (statements) ενδοεπιχειρησιακά, με τη χρήση πεντάβαθμης αναλογικής κλίμακας Likert. Η διαβάθμιση
της κλίμακας υπαγορεύθηκε από το στόχο της μελέτης, ο οποίος είναι η καταγραφή
του βαθμού ενσωμάτωσης της ΔΟΠ στις επιχειρηματικές διεργασίες των ΠΥL. Όπως
αναφέρθηκε και προηγούμενα, το περιεχόμενο των ερωτήσεων 6 ως 8 (Q6- Q8)
συνιστά τα υποκριτήρια του EFQM 2010, τα οποία αξιοποιούνται για τη διαδικασία
διαλογής δυνητικών συνεργατών στο στάδιο της προ-επιλογής.
Στην τρίτη ενότητα καλούνται οι συμμετέχοντες να δηλώσουν ποιες από τις
υπηρεσίες που παρατίθενται είτε δεν παρέχονται, είτε παρέχονται με ίδιους πόρους ή
μέσω τρίτων συνεργατών. Κατά συνέπεια, χρησιμοποιείται ονομαστική κλίμακα
πολλαπλής επιλογής.
Εγκυρότητα, Αξιοπιστία και Πρακτικότητα του Εργαλείου Επιμέτρησης
Τα χαρακτηριστικά ενός ορθά δομημένου εργαλείου επιμέτρησης ενδιαφέρουν τον
ερευνητή, καθώς σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Για το
λόγο αυτό προτείνεται από σημαντικό αριθμό ερευνητών η εφαρμογή πρακτικών για
τη διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του. Οι Cooper και Schindler (2002)
καταγράφουν την πρακτικότητα (practicality) ως επιπρόσθετο χαρακτηριστικό
αναφορικά με την αξιολόγηση του εργαλείου επιμέτρησης. Πιο συγκεκριμένα
αναφέρουν ότι τα εργαλεία επιμέτρησης οφείλουν να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις
της εγκυρότητας, αξιοπιστίας και πρακτικότητας.
Η εγκυρότητα αποκαλύπτει το βαθμό επίτευξης του σκοπού για τον οποίο
κατασκευάστηκε το εργαλείο επιμέτρησης, ώστε να συμβάλει στην επίλυση του
ερευνητικού προβλήματος, και διακρίνεται στην (α) εγκυρότητα περιεχομένου
(content validity), (β) εγκυρότητα κριτηρίου (criterion-related validity), και (γ)
εγκυρότητα

εννοιολογικής

κατασκευής

(construct

validity).

Η

αξιοπιστία

αποκαλύπτει την ύπαρξη σταθερών αποτελεσμάτων σε επαναλαμβανόμενες
μετρήσεις, και χαρακτηρίζεται από (α) σταθερότητα (stability), (β) ισοδυναμία
(equivalence) και (γ) εσωτερική συνέπεια (internal consistency). Τέλος, η έρευνα έχει
πρακτική αξία για τον επιχειρηματικό κόσμο όταν (α) μπορεί να υλοποιηθεί βάσει
του οικονομικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων (economy), (β) το εργαλείο
επιμέτρησης είναι εύκολα διαχειρίσιμο από την επιχείρηση και κατανοητό από τους
συμμετέχοντες (convenience), και (γ) τα αποτελέσματα της έρευνας είναι
ερμηνεύσιμα και από άτομα πέραν του σχεδιαστή του ερωτηματολογίου. Παρακάτω
απεικονίζονται οι διαφορετικοί τύποι εγκυρότητας, αξιοπιστίας και πρακτικότητας
που πρέπει να ελέγχονται στις ερευνητικές προσπάθειες.
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Πίνακας 4.4 Τύποι εγκυρότητας ερωτηματολογίου
ΤΥΠΟΙ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

Εγκυρότητα
περιεχομένου
(content
validity)

Εγκυρότητα
κριτηρίου
(criterion
related validity)

Συνδυαστική προσέγγιση των Cooper & Schindler (2002) και Παρασκευόπουλου (1993)
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
Απλή- γενική
Εξετάζει το βαθμό
Φαινομενική εγκυρότητα (face validity): ελέγχει την ύπαρξη
(επιφανειακή)
στον οποίο τα μέτρα
συνάφειας μεταξύ του τι επικαλείται η μέτρηση ότι μετράει και
επισκόπηση της φύσης
που χρησιμοποιούνται τι «φαίνεται» ότι μετράει.
των ερωτήσεων του
στο εργαλείο
εργαλείου επιμέτρησης
επιμέτρησης είναι
Εννοιολογικήεπαρκή και
θεωρητική ανάλυση
αντιπροσωπευτικά του Μετρά το βαθμό, στον οποίο το περιεχόμενο των μετρήσεων
εξειδικευμένη εμπειρία
περιεχομένου της
είναι αντιπροσωπευτικό και επαρκές για την αξιολόγηση του
(Παρασκευόπουλος
εννοιολογικής
περιεχομένου της εννοιολογικής κατασκευής.
1993)
κατασκευής.

Εξετάζει το βαθμό
συσχέτισης μεταξύ των
μέτρων (measures)
που εμπεριέχονται
στην έρευνα και που
αποδεδειγμένα
συσχετίζονται με μία ή
περισσότερες
μελετώμενες
μεταβλητές.

Προβλεπτική ή προγνωστική εγκυρότητα (predictive):
Ο ερευνητής αξιοποιεί κάποιο εξωτερικό κριτήριο, ώστε με
βάση το εργαλείο επιμέτρησης που διαθέτει να δύναται να κάνει
προβλέψεις για τη μελλοντική επίδοση των αντικειμένων της
έρευνας. Η εγκυρότητα μπορεί να επιβεβαιωθεί με την πάροδο
του διαστήματος που μεσολαβεί από την τρέχουσα ως τη
μελλοντική ερευνητική προσπάθεια.

Συσχετίσεις

Συντρέχουσα εγκυρότητα (concurrent):
Ο ερευνητής αξιοποιεί, ως εξωτερικό κριτήριο, την ύπαρξη
έταιρου εργαλείου επιμέτρησης, το οποίο μετρά αυτό που
επιδιώκει ο ερευνητής στη δεδομένη χρονική περίοδο.
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Πίνακας 4.4 Τύποι εγκυρότητας ερωτηματολογίου (συνέχεια)
ΤΥΠΟΙ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

Συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity): καταδεικνύει
ότι η κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιεί ο ερευνητής
συσχετίζεται με αντίστοιχη κλίμακα που μετρά το ίδιο
χαρακτηριστικό.

Εγκυρότητα
εννοιολογικής
κατασκευής
(construct
validity)

Εξετάζει το βαθμό που
οι δείκτες μέτρησης
του εργαλείου
επιμέτρησης
αντικατοπτρίζουν το
θεωρητικό υπόβαθρο.

Παραγοντική Ανάλυση
Παραγοντική εγκυρότητα
Οι υποδοκιμασίες του κριτηρίου αναφέρονται σε διαφορετικές
εκφάνσεις της ίδιας εννοιολογικής κατασκευής. Θα πρέπει
συνεπώς να συσχετίζονται μεταξύ τους.
Διακρίνουσα ή αποκλίνουσα εγκυρότητα (discriminant
validity): καταδεικνύει μη συνάφεια με μετρήσεις άλλων
χαρακτηριστικών, με τα οποία δεν θα πρέπει να συσχετίζονται.

Μήτρα πολλαπλών
χαρακτηριστικώνπολλαπλών μεθόδων
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Πίνακας 4.5 Τύποι αξιοπιστίας ερωτηματολογίου
Συνδυαστική προσέγγιση των Cooper & Schindler (2002) και Παρασκευόπουλου (1993)
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΤΥΠΟΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Επαναληπτικών
μετρήσεων

Ισοδύναμων
τύπων

Σταθερότητα
(stability)

Υπολογίζεται ο
δείκτης συνάφειας
μεταξύ δύο
επαναληπτικών
μετρήσεων που
πραγματοποιήθηκαν
με το ίδιο εργαλείο
επιμέτρησης σε
διαφορετικές
χρονικές περιόδους.

Συσχέτιση
Pearson r
(Παρασκευόπουλ
ος 1993)

Ισοδυναμία
(equivalence)

Υπολογίζεται ο
δείκτης συνάφειας
μεταξύ δύο
μετρήσεων που
πραγματοποιούνται
στο ίδιο δείγμα, με τη
διαδοχική χορήγηση
δύο όμοιων/
ισοδύναμων τύπων
του ίδιου
ερωτηματολογίου.

Συσχέτιση
Pearson r
(Παρασκευόπουλ
ος 1993)

Εσωτερική
συνέπεια (internal
consistency)

Ελέγχει το βαθμό
στον οποίο τα
στοιχεία του
εργαλείου
επιμέτρησης είναι
ομοιογενή και
αντανακλούν το
βαθύτερο νόημα της
εννοιολογικής
κατασκευής.

Ημικλάστων

Εσωτερικής
συνέπειας

Συσχέτιση
Pearson r
(Παρασκευόπουλ
ος 1993)
KuderRichardson
(KR20 )
Cronbach’s alpha
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Πίνακας 4.6 Χαρακτηριστικά πρακτικότητας ερωτηματολογίου
Πηγή: Cooper and Schindler (2002)
ΤΥΠΟΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να διεξάγουν την ερευνητική
διαδικασία που πιστεύουν ότι θα συνεισφέρει στην ανάπτυξή
τους, κινούνται, συνήθως, μέσα σε σαφώς οριοθετημένα
οικονομικά πλαίσια. Κατά συνέπεια, η δομή και έκταση του
ερωτηματολογίου θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να πληροί τις
οικονομικές προδιαγραφές.

Οικονομία

Αναφέρεται στην ευκολία διαχείρισης του εργαλείου από τους
συμμετέχοντες στην έρευνα, ώστε να μην δημιουργούνται
ερωτήματα σχετικά με τη συμπλήρωσή του. Επιπρόσθετα,
εμφανίζεται ως πιο φιλικό, όταν το σχεδιαστικό κομμάτι είναι
προσεγμένο, καθώς και στην περίπτωση που δίνονται σαφείς
επεξηγήσεις των ερωτήσεων.

Ευκολία
(convenience)

Ερμηνευσιμότητα
(interpretability)

Διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην περίπτωση που τα
αποτελέσματα καλείται να ερμηνεύσει άλλος από το δημιουργό
του εργαλείου επιμέτρησης, οπότε και ο πρώτος καλείται να
παρέχει ένα εγχειρίδιο σχετικά με την ανάλυση δεδομένων και
την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Τεχνικές για τη Βελτίωση του Ποσοστού Απόκρισης και τελικά Ποσοστά Απόκρισης της
Εμπειρικής Έρευνας
Η συλλογή αποκρίσεων συνιστά μία σημαντική, αλλά ταυτόχρονα, δύσκολη διαδικασία,
καθώς η βελτίωση του ποσοστού απόκρισης επιτάσσει τη χρήση καθιερωμένων τεχνικών
που οφείλει να ακολουθήσει ο ερευνητής. Οι Van Selm και Jankowski (2006) καταγράφουν
τις παρακάτω πρακτικές βελτίωσης του ποσοστού απόκρισης:
1. Εκ των προτέρων ενημέρωση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επικείμενη
διεξαγωγή της έρευνας. Στην παρούσα έρευνα δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των μελών
της Γενικής Διεύθυνσης αποκλειστικά για την ενημέρωση διεξαγωγής της έρευνας. Κατά
συνέπεια, η πρώτη επαφή πραγματοποιήθηκε με εργαζόμενους των εταιριών, οι οποίοι
ενημερώθηκαν για την επικείμενη έρευνα, ώστε να παραχωρήσουν στον ερευνητή τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπευθύνων.
2. Λήψη αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της ανωνυμίας και προστασίας προσωπικών
δεδομένων.

Η

δημιουργία

προσωπικού

λογαριασμού

για

τη

δημιουργία

online

ερωτηματολογίου και την ηλεκτρονική λήψη των αποκρίσεων διασφαλίζει εκ των
πραγμάτων την προστασία προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, καθώς επιτρέπει
την αποκλειστική πρόσβαση στον ερευνητή.
3. Αποστολή υπενθυμιστικών μηνυμάτων. Η αδυναμία της εκ των προτέρων ενημέρωσης
των στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης καθιστά αναγκαία την επιδίωξη της εκ των υστέρων
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ενημέρωσης αναφορικά με την έρευνα. Κατά συνέπεια, υπενθυμιστικά μηνύματα εστάλησαν
ηλεκτρονικά μόνο στο τελικό στάδιο συλλογής δεδομένων, ενώ κατά τη διάρκεια συλλογής
αποκρίσεων επιδιώχθηκε η τηλεφωνική επαφή, η οποία δεν ήταν εφικτή στο σύνολο των
περιπτώσεων.
4. Παροχή εναλλακτικών λύσεων συμμετοχής στην έρευνα. Στην εν λόγω διατριβή εστάλη
στους

συμμετέχοντες τόσο ο

σύνδεσμος

του

online ερωτηματολογίου, όσο και

επισυναπτόμενο word αρχείο, ώστε να αξιοποιηθεί η εναλλακτική που εξυπηρετεί
περισσότερο. Επιπρόσθετα, συμπεριλήφθηκε και ο αριθμός fax στα στοιχεία επικοινωνίας,
ώστε να υπάρχει και τρίτη εναλλακτική λύση.
5. Διασφάλιση ότι το ερευνητικό αντικείμενο ενδιαφέρει την ομάδα στόχο. Η παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχικό στόχο των ΠΥL, οπότε η διεξαγωγή έρευνας με
σχετικό αντικείμενο και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων κρίνεται ότι άπτεται του
ενδιαφέροντος των ΠΥL.
6. Παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες. Στόχος της έρευνας αποτελεί η χαρτογράφηση
των ΠΥL αναφορικά με το βαθμό ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ στις
επιχειρησιακές λειτουργίες τους. Κίνητρο συμμετοχής στην έρευνα αποτελεί η αποστολή των
αποτελεσμάτων, τα οποία παρουσιάζουν τη θέση των συμμετεχόντων μεταξύ των ΠΥL που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε να καταστεί εφικτή η αυτό-αξιολόγηση και
βελτίωση των δυνατοτήτων τους.
Βήμα 11ο: Ανάλυση Δεδομένων
Ανάλυση Αξιοπιστίας
Αρχικά πραγματοποιείται ανάλυση αξιοπιστίας, με τον υπολογισμό του συντελεστή
εσωτερικής συνέπειας α του Cronbach, ο οποίος εκφράζει το μέσο όρο των συντελεστών
συσχέτισης μεταξύ των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου. Ακολουθούνται οι προδιαγραφές
που περιγράφηκαν στην ενότητα 4.3.
Ανάλυση Εγκυρότητας – Παραγοντική Ανάλυση
Ο έλεγχος εγκυρότητας του ερωτηματολογίου διενεργείται βάσει των διαφορετικών τύπων
που καταγράφηκαν στην ενότητα 4.3. Πιο συγκεκριμένα, η εγκυρότητα περιεχομένου
επιβεβαιώνεται αρχικά από την υιοθέτηση της δομής και του περιεχομένου του Ευρωπαϊκού
Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας, ως διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο. Στη συνέχεια,
το ερωτηματολόγιο που προέκυψε, απλουστευμένο στη μορφή του, καθώς προορίζεται να
καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, επιδείχθηκε στις υπό εξέταση 4PL προς αξιολόγηση, ώστε
να καταδειχθεί κατά πόσο τα μέτρα που χρησιμοποιούνται είναι επαρκή και
αντιπροσωπευτικά. Από τους ειδικούς του κλάδου επικυρώνεται η φαινομενική εγκυρότητά
του. Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής ελέγχεται με τη διενέργεια Διερευνητικής
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Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis). Εξετάζεται
ο δείκτης των Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), ο οποίος συγκρίνει τα μεγέθη των
παρατηρούμενων συντελεστών συσχέτισης προς τους συντελεστές μερικής συσχέτισης,
καθώς και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett. Οι συνιστώσες/παράγοντες προκύπτουν με
βάσει της τιμής των ιδιοτιμών, της ερμηνευσιμότητας και αξιοπιστίας.
Η Ανάλυση σε Συστάδες (ομάδες)
Η ανάλυση ομάδων διευκολύνει την ταξινόμηση των υπό μελέτη αντικειμένων, ώστε να
επιτευχθεί υψηλού βαθμού εσωτερική ομοιογένεια (εντός των ομάδων) και υψηλού βαθμού
εξωτερική ετερογένεια (μεταξύ των ομάδων). Η απόφαση αναφορικά με τον τελικό αριθμό
των συστάδων θα πρέπει να βασίζεται στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην
ομοιογένειά τους με τη σύμπτυξη ανόμοιων συστάδων. Η ανάλυση συστάδων προϋποθέτει
την ύπαρξη των ακόλουθων σταδίων, σύμφωνα με τους Hair κ.ά. (2006).
Στάδιο 1ο: Ερευνητικό Πρόβλημα
Το ερευνητικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η εν λόγω έρευνα συνιστά την
παραδοσιακή μορφή της ανάλυσης συστάδων, δηλαδή τη διερεύνηση αναφορικά με τη
διαλογή των ΠΥL που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αναφορικά με το βαθμό
ενσωμάτωσης της ΔΟΠ ενδο-επιχειρησιακά. Οι μεταβλητές που αξιοποιούνται αποτελούν τα
υποκριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM).
Στάδιο 2ο: Σχεδιασμός της Έρευνας.
Ο σχεδιασμός της έρευνας καλείται να καλύψει ζητήματα, όπως (α) το μέγεθος του
δείγματος, (β) η ύπαρξη και αντιμετώπιση των ακραίων τιμών, (γ) η μέτρηση της ομοιότητας
(similarity), και (δ) ο μετασχηματισμός των δεδομένων. Στην παρούσα έρευνα, ο πληθυσμός
αποτελείται από 140 εταιρίες, o οποίος ταυτίζεται με το δείγμα λόγω του περιορισμένου
αριθμού εταιριών (ποσοστό απόκρισης 41%).

Ο μικρός αριθμός του δείγματος δεν

διευκολύνει τον εντοπισμό πιθανών ακραίων τιμών, καθώς μία, ανόμοια με τις υπόλοιπες,
περίπτωση δύναται να αντιπροσωπεύει μία μικρότερη ομάδα, το οποίο, λόγω του μικρού
δείγματος, ίσως να μην

μπορεί να τεκμηριωθεί. Η ομοιότητα των ομάδων μπορεί να

αποδοθεί μέσω μέτρων συσχέτισης (correlational measures), απόστασης (distance
measures) και συνάφειας (association measures). Στην εν λόγω έρευνα χρησιμοποιήθηκαν
ως μέτρο απόστασης το τετράγωνο της Ευκλείδειας (squared Euclidean distance) και η
μέθοδος του Ward (Hair et al, 2006) για τη συνένωση των ομάδων.

167

Στάδιο 3ο: Προϋποθέσεις
Τα δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τον ερευνητή πριν την εφαρμογή της
ανάλυση ομάδων, είναι

η αντιπροσωπευτικότητα του

δείγματος

και

η ύπαρξη

πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των μεταβλητών των ομάδων. Η αντιπροσωπευτικότητα του
δείγματος διασφαλίζεται με τη μέθοδο δειγματοληψίας και το μέγεθος του δείγματος. Στην
περίπτωση ύπαρξης πολυσυγγραμμικότητας, ο ερευνητής οφείλει είτε να αφαιρέσει
μεταβλητές από την ανάλυση, είτε να χρησιμοποιήσει μια κατάλληλη μετρική απόστασης η
οποία θα λαμβάνει υπόψη την πολυσυγγραμμικότητα.
Στάδιο 4ο: Ο Προσδιορισμός των Συστάδων (Ομάδων)
Βασικές διαδικασίες προσδιορισμού των ομάδων αποτελούν οι (α) ιεραρχικές και (β) μη
ιεραρχικές διαδικασίες. Στην πρώτη κατηγορία των ιεραρχικών διαδικασιών, η οποία
ακολουθείται και στην παρούσα διατριβή, διακρίνονται οι μέθοδοι κατ’ αύξουσα
(agglomerative) και κατά φθίνουσα (divisive) ιεραρχία. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι η
αύξουσα, η οποία ακολουθείται και στην εν λόγω έρευνα. Στην προκείμενη διαδικασία, ο
ερευνητής ξεκινά με τη διαπίστωση ότι ο αριθμός των ομάδων ισούται με τον αριθμό των
παρατηρήσεων, και συνεχίζει, ενώνοντας ανά δύο τις ομάδες βάσει των μέτρων ομοιότητας
(similarity measures), μειώνοντας, κατά συνέπεια, τον αριθμό των ομάδων. Η αποτύπωση
της

αύξουσας

μεθόδου

πραγματοποιείται

μέσω

του

δενδρογράμματος.

Για

να

προσδιοριστούν τα υποκείμενα που ανήκουν σε κάθε ομάδα ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει
ανάμεσα στα παρακάτω διαδεδομένα κριτήρια συνένωσης των συστάδων (α) πλησιέστερου
γείτονα (nearest neighbor) (β) πιο απομακρυσμένου γείτονα (furthest neighbor), (c) της
διάμεσης διασύνδεσης (the average linkage), (δ) του κεντροειδούς (centroid method) και (ε)
της μεθόδου του Ward. Στην παρούσα έρευνα αξιοποιείται η μέθοδος του Ward. Τέλος, η
απόφαση αναφορικά με τον τελικό αριθμό εξαγόμενων ομάδων λαμβάνεται βάσει
εκτιμήσεων, όπως (α) αν θα διατηρηθούν οι μονομελείς συστάδες ή αν θα διαγραφούν ως
ακραίες τιμές (outliers) και (β) η αξιοποίηση καθιερωμένων κανόνων επιλογης του αριθμού
των συστάδων βάσει μεταβολών στην ομοιότητα με την αφαίρεση ή προσθήκη κάποιας
συστάδας.
Στάδιο 5ο: Η Ερμηνεία των Συστάδων (Ομάδων)
Η ερμηνεία των συστάδων αναφέρεται στην εξέταση αυτών αναφορικά με τα κοινά τους
χαρακτηριστικά, και η απόδοση ενός ονόματος που ενσωματώνει τις ιδιότητες της κάθε
ομάδας. Η μέθοδος που αξιοποιείται στην εν λόγω διαδικασία είναι η μέθοδος του
κεντροειδούς (cluster centroid). Η αποτύπωση και ερμηνεία των συστάδων που προκύπτουν
αναλύεται στο κεφάλαιο 5.
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Στάδιο 6ο: Επικύρωση των Συστάδων (Ομάδων)
Η επικύρωση της αντιπροσωπευτικότητας των ομάδων, της δυνατότητας γενίκευσης των
συμπερασμάτων στον πληθυσμό πραγματοποιούνται με ελέγχους ύπαρξης εκγυρότητας
κριτηρίου. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται μεταβλητές που δεν συμμετείχαν στη
δημιουργία των ομάδων, αλλά είναι γνωστό ότι διαφοροποιούνται μεταξύ των ομάδων, όπως
ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός απασχολούμενων. Θα πρέπει να τεκμηριώνονται
θεωρητικά και πρακτικά οι εν λόγω μεταβλητές.
Ανάλυση Διακύμανσης (ΑNOVA)
Η ANOVA εξετάζει τις διαφορές που ενυπάρχουν μεταξύ των μέσων περισσότερων των δύο
ομάδων (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου 2005). Στόχος είναι η αποτύπωση του προφίλ των
διαφορετικών ομάδων.
Post hoc Έλεγχος πολλαπλών Συγκρίσεων (multiple comparisons test)
Εφόσον το αποτέλεσμα της ανάλυσης διακύμανσης είναι στατιστικά σημαντικό και οι
ομάδες που προκύπτουν από την ανάλυση υπερβαίνουν τις δύο, αξιοποιείται το post hoc
τεστ, με βάση το κριτήριο του Τukey, επιτρέποντας συγκρίσεις των μέσων ανά ζεύγη για τον
εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών (Urdan 2005).
Έλεγχος των Kruskal –Wallis
Με τη βοήθεια του εν λόγω ελέγχου, εξετάζεται η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών
μεταξύ των ομάδων, αναφορικά με το βαθμό ενσωμάτωσης της ΔΟΠ ενδο-επιχειρησιακά, ως
εναλλακτική μη παραμετρική μέθοδος, στην περίπτωση που ο έλεγχος ομοιογένειας
καταδείξει διαφορές στις διακυμάνσεις μεταξύ των ομάδων (Akzel 2002).
Πίνακες Συνάφειας για Διασταυρώσεις Μεταβλητών (crosstabs)
Στην προσπάθεια άντλησης πληροφοριών για κατηγορίες που προέρχονται από
διασταυρώσεις τιμών αξιοποιούνται οι πίνακες συνάφειας για διασταυρώσεις μεταβλητών.
Στόχος του ερευνητή είναι ο έλεγχος για την ύπαρξη συνάφειας μεταξύ των δημογραφικών
χαρακτηριστικών και των ομάδων που προέκυψαν από την ανάλυση (Akzel 2002).
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι μεθοδολογίες που αξιοποιούνται στη διεξαγωγή της
ερευνητικής διαδικασίας αποτυπώνοντας τα βήματα που ακολουθήθηκαν από τον ερευνητή.
Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η ερμηνεία
τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα – Ευρήματα και
Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Στο

πέμπτο

κεφάλαιο

παρουσιάζονται

και

αναλύονται

τα

δεδομένα

που

συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της διεξαγωγής μελετών περιπτώσεων των 4PL
εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και τα δεδομένα που
προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στους παρόχους
υπηρεσιών logistics που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

5.1 Ποιοτική Έρευνα: Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Μελέτης Περιπτώσεων
5.1.1

Παρουσίαση

και

Ανάλυση

Εταιριών/

Ενδο-επιχειρησιακά

Χαρακτηριστικά
Στην ενότητα 1 καταγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά των παρόχων 4PL
υπηρεσιών και πραγματοποιείται συγκριτική παρουσίαση αναφορικά με το μοντέλο
λειτουργίας των εν λόγω εταιριών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για λόγους
εχεμύθειας οι υπό μελέτη εταιρίες θα αναφέρονται κωδικοποιημένες με αριθμούς.
Η εταιρία 1 (Ε1) αποτελεί μία από τις ελληνικές 4PL εταιρίες με έτος ίδρυσης το
2005 και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρία εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών κατά
μέσο όρο €1,3 εκατομμύρια

για την τελευταία τριετία και απασχολεί 2

εργαζόμενους. Αντικείμενο της Ε1 αποτελούν οι διεθνείς μεταφορές και παροχή 4PL
υπηρεσιών, με εξειδίκευση στις συνδυασμένες μεταφορές φορτίων χύδην με
εμπορευματοκιβώτια, τις υπηρεσίες logistics, καθώς και τις μεταφορές ειδικών
φορτίων. Η εταιρία παρέχει αμιγείς 4PL υπηρεσίες, δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό
και τη δημιουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας των πελατών, με τη χρήση
μεταφορικών και αποθηκευτικών δυνατοτήτων Τρίτων Παρόχων, καθώς δεν διαθέτει
ίδια μέσα και εγκαταστάσεις. Η ουδετερότητα δίνει στην εταιρία το πλεονέκτημα της
ευελιξίας, ώστε να προχωράει σε συνεργασίες με Παρόχους Υπηρεσιών Logistics,
έχοντας τη δυνατότητα της επιλογής μεταξύ πολλαπλών δυνητικών συνεργατών,
βελτιστοποιώντας την προστιθέμενη αξία που παρέχει στον πελάτη.
Η εταιρία 2 (Ε2), με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
2004 και αποτελεί μία από τις 3PL εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
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logistics, διαθέτοντας αποθηκευτικές εγκαταστάσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και
Θεσσαλία. Το 2009 ο κύκλος εργασιών της φτάνει τα € 7 εκατομμύρια, με διαρκώς
αυξανόμενο αριθμό απασχολούμενων την τελευταία τριετία, ώστε το έτος 20082009 να φτάνουν τους 50. Η εταιρία αναλαμβάνει έργα σε τομείς προϊόντων υψηλής
τεχνολογίας, εξειδικεύεται στην ανάληψη ειδικών έργων βάσει των απαιτήσεων των
πελατών, καθώς και προτείνει λύσεις αναφορικά με τη διαχείριση του μεταφορικού
έργου του πελάτη στον τομέα των εθνικών και διεθνών μεταφορών. Από το 2007 έχει
αρχίσει να παρέχει ολοκληρωμένες 4PL υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει διακριτό τμήμα
εντός της εταιρίας, μέσω της ανάθεσης μικρών έργων από υφιστάμενους πελάτες. Η
Ε2 διαφοροποιείται από την κατηγορία των διαμεταφορέων, καθώς οι δεύτεροι
συνιστούν προμηθευτές της εταιρίας στην περίπτωση ανάθεσης εισαγωγής των
προϊόντων από τους πελάτες. Η ουδετερότητα που πρέπει να διακρίνει τον 4PL δεν
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εταιρία, καθώς θεωρεί ότι λόγω της
εμπειρίας της στο χώρο των 3PL έχει τη δυνατότητα να ελιχθεί και να διαχειριστεί
ένα έργο με βέλτιστο τρόπο.
Η εταιρία 3 (Ε3), με έδρα τον Πειραιά, προήλθε με τη σημερινή της μορφή μέσα
από συγχωνεύσεις και εξαγορές σημαντικών εταιριών του κλάδου των logistics. Η
αρχική εταιρία ιδρύθηκε το 1974. Το 2006 συγχωνεύτηκε με μεγάλη εταιρία 3PL, και
το 2008 προχώρησε στην εξαγορά μεταφορικής εταιρίας. Ο ετήσιος κύκλος
εργασιών της ανέρχεται το 2008 σε περίπου € 42 εκατομμύρια, ενώ το 2009 σε
περίπου € 56 εκατομμύρια. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνουν
διεθνείς μεταφορές και παροχή υπηρεσιών logistics. Είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1996, διαθέτει 9 εγκαταστάσεις σε εθνικό επίπεδο,
αποθηκευτικών χώρων συνολικά 32.150 τμ. Από το 2008 επέδειξε ενδιαφέρον για
την παροχή 4PL υπηρεσιών, απασχολώντας 4 συμβούλους πωλήσεων επί των εν
λόγω υπηρεσιών. Η παροχή 4PL υπηρεσιών δεν αποτελεί, ακόμη, καθιερωμένη
υπηρεσία της εταιρίας, καθώς αντιλαμβάνεται ότι, ως 3PL πάροχος, δεν δύναται να
διατηρήσει την ουδετερότητα που προϋποθέτει ο ρόλος του 4PL, και διαβλέπει ότι η
παροχή 4PL υπηρεσιών από έναν 3PL θα μπορούσε να υλοποιηθεί από ανεξάρτητη
εταιρία του Ομίλου, η οποία θα απασχολείται αποκλειστικά σε αυτό το κομμάτι.
Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα μοντέλα λειτουργίας των υπό
εξέταση Παρόχων 4PL Υπηρεσιών.
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Μοντέλα Λειτουργίας Παρόχων 4PL Υπηρεσιών
Εργασιακή σχέση μεταξύ του 4PL οργανισμού και ενός 3PL
παρόχου, κεφαλαιοποιώντας τις δυνατότητες και την κάλυψη και
των δύο οργανισμών. Ο πάροχος 4PL υπηρεσιών διαθέτει ένα
μεγάλο εύρος υπηρεσιών στον 3PL, συμπεριλαμβανομένης της
τεχνολογίας, των στρατηγικών δεξιοτήτων, πρόσβασης στην
αγοράς και εξειδίκευση στη διαχείριση έργου.
Ο 4PL αναζητά λύση στα ζητήματα ενός μόνο πελάτη. Η
αξιοποίηση των κατάλληλων πόρων, δυνατοτήτων και
τεχνολογικών μέσων του 4PL και συμπληρωματικών παρόχων,
δημιουργούν αξία στην επιχείρηση μέσω της παροχής
ενοποιημένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας.
ο 4PL αναπτύσσει και υλοποιεί λύσεις για πολλαπλά μέρη της
βιομηχανίας, εστιάζοντας στο συγχρονισμό και τη συνεργασία

Ε3

Ε1

Ε2

Πίνακας 5.1 Μοντέλα λειτουργίας παρόχων 4PL υπηρεσιών

•

•

•

Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες των υπό
εξέταση Παρόχων 4PL Υπηρεσιών, με διαχωρισμό ως προς την οντότητα που τις
παρέχει (η ίδια η εταιρία ή μέσω τρίτων).

Πακετοποίηση, Συλλογή και Συσκευασία
(Repackaging)
(Re)Ετικετοποίηση
Συναρμολόγηση
Κυτιοποίηση (Kitting)
Σήμανση προϊόντων βάσει μεγέθους (Sizing
products)
Σύντομη Αποθήκευση (Cross-docking)
Τελωνειακή αποθήκευση
Διαχείριση ανταλλακτικών των πελατών
Κράτηση/Δέσμευση χώρου στους μεταφορείς
Έκδοση φορτωτικών
NVOCC Υπηρεσίες
Μεταφορές (θαλάσσια μεταφορά, Intermodal
transport, διαμεταφορά, μεταφορά ενοποίημένου
φορτίου, freight bill payment/audit, brokering,
διαπραγμάτευση ναύλων, επιλογή μεταφορέων)
Διαχείριση μεταφορών (δρομολόγηση,
προγραμματισμός)
Παράδοση, Διανομή
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (χύδην φορτία, υγρά
φορτία, επικίνδυνα υλικά, κατεψυγμένα είδη)

•

•

•
๐
•

•
•
•

•

•

๐
๐

•

๐

•
๐

•
๐

•
๐

๐



๐

•

•

•

๐



๐

•

•

•

E1

E3

Υπηρεσίες Μεταφοράς

Υπηρεσίες Αποθήκευσης

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

E2

Πίνακας 5.2 Παρεχόμενες υπηρεσίες των υπό εξέταση 4PL

• Με ίδιους πόρους
๐ Μέσω Τρίτων
 Με ίδιους πόρους και μέσω τρίτων
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E
3

Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και επιδιόρθωση
προϊόντων
Διαχείριση επιστροφών, αντίστροφη εφοδιαστική

E
2

Υπηρεσίες
Διαχείρισης
Αποθεμάτων

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

E
1

Πίνακας 5.2 Παρεχόμενες υπηρεσίες των υπό εξέταση 4PL (συνέχεια)

•

•

•

•



•

•

๐

Χρηματοδότηση αποθεμάτων (inventory financing)
Διαχείριση Αποθεμάτων (πρόγνωση, ανάλυση
τοποθεσίας (location analysis), network consulting
slotting, σχεδιασμός διάταξης, χρηματοδότηση,
επαναπαραγγελία)

•

Ενοποίηση των υπηρεσιών, συστημάτων και
πληροφοριών

•



•

Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών

Διαχείριση απαιτήσεων
Παροχή βοήθειας στους φορτωτές/ παραλήπτες ως
προς την επιλογή των όρων πώλησης

•

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Νομικά Ζητήματα

๐

๐

Ενοποίηση με τα ERP συστήματα των πελατών
Γραφειοκρατικές Διαδικασίες σχετιζόμενες με την
διακίνηση του Φορτίου
Διαχείριση πληροφοριών



•

•



๐

•

•
๐

•

•

๐

•

•

•

•

Προσφορά Ναύλων
Τοποθέτηση Εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του
πελάτη
Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου
Διαδικτυακές υπηρεσίες (Web-based linkages, web
capability)
Προώθηση εγγράφων μεταφοράς

•

•



Ζητήματα ασφαλίσεων

•

๐

Τελωνειακά Ζητήματα
Παρακολούθηση φορτίου (track and trace)
Εγκατάσταση προϊόντων (product installation)

•
•

Διαχείριση παραγγελιών

•

•

Εκτέλεση παραγγελιών πελατών

•

•
๐

Factoring

•

๐
•

Τιμολόγηση του τελικού παραλήπτη
Προσαρμογή και διαπραγμάτευση της εγγυητικής
επιστολής

•

Διευθέτηση πληρωμών των πελατών

•

Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών (financial
engineering)

•

•
•

•

• Με ίδιους πόρους
๐ Μέσω Τρίτων
 Με ίδιους πόρους και μέσω τρίτων
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Υπηρεσίες
Παραγωγικής
Διαδικασίας

E3

Αναφορές απόδοσης
Σχεδιασμός και διαχείριση logistics
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Λειτουργία/ διαχείριση
στόλου, Σχεδιασμός του Δικτύου Διανομής, ανάλυση
τοποθεσίας location analysis)
Διαχείριση πελατειακών σχέσεων
Διαχείριση εξυπηρέτησης πελατών
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Διαχείριση και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με
τους παρόχους υπηρεσιών logistics
Συντονισμός των φορτώσεων, αποθηκευτικών
διαδικασιών και παραδόσεων
Μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα των παρόχων
υπηρεσιών, όπως των B2B παρόχων, IT provider,
3PL, τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και τη
χωρητικότητα (capacity) των εσωτερικών και
εξωτερικών πόρων
Επίβλεψη της διαδικασίας παραγγελιών
Διαδικτυακή ενοποίηση των παρόχων 3PL
υπηρεσιών με τους μεταφορείς
Ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας
Διαχείριση έργου
Διαρκής καινοτομία
Επιχειρησιακή ευθύνη για το σχεδιασμό της
παραγωγικής διαδικασίας
Ανάληψη υπεργολαβίας στην παραγωγική
διαδικασία

E2

Υπηρεσίες Γενικής Διαχείρισης

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

E1

Πίνακας 5.2 Παρεχόμενες υπηρεσίες των υπό εξέταση 4PL (συνέχεια)

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Σχεδιασμός προϊόντος (product configuration)
Προσθήκη προϊοντικών χαρακτηριστικών (adding
product features)

•

•

• Με ίδιους πόρους
๐ Μέσω Τρίτων
 Με ίδιους πόρους και μέσω τρίτων

5.1.2 Πολυπλοκότητα στη Σχέση με τους Συνεργάτες
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε σχέση με τη διαδικασία
επιλογής και αξιολόγησης των συνεργατών των παρόχων 4PL υπηρεσιών.
Η εταιρία 1 επιλέγει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τρεις βασικούς
Παρόχους Υπηρεσιών Logistics, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των
μεταφορών και αποθηκεύσεων. Η φύση των υπό διαχείριση εμπορευμάτων επιτρέπει
την αποθήκευση σε εξωτερικό χώρο, καθώς δεν πραγματοποιείται αποσυσκευασία
του εμπορευματοκιβωτίου και διαχείριση επιμέρους μονάδων φορτίου. Η ισχυρή
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ενυπάρχουσα σχέση- συνεργασία μεταξύ της Ε1 και των συνεργατών της διαφαίνεται
από την αναγνώριση από την πρώτη της υψηλής επιρροής των συνεργατών επί του
4PL, καθώς και το μεγάλο ενδιαφέρον που οι τελευταίοι δείχνουν για την
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της πρώτης. Η συνεργασία μεταξύ των μερών
είναι απαραίτητη σε πολλαπλούς τομείς, ώστε να επιτευχθεί συντονισμός των
εργασιών. Συγκεντρωτικά, οι τομείς στους οποίους υπάρχει συνεργασία με τα
ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.3. Η ύπαρξη
προβλημάτων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας αφορούν κατά
κύριο λόγο τη λήψη μέτρων ασφαλείας, τα οποία είναι ελλιπή σε μεμονωμένες
περιπτώσεις, αλλά και τη μη τήρηση κάποιων εξαιρετικά λεπτομερών προδιαγραφών
των πελατών, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο καταλογισμός ευθυνών στα
ανάλογα μέρη και να σημειώνονται καθυστερήσεις στη διαχείριση κρίσιμων
καταστάσεων.
Η εταιρία 2 διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, αποτελούμενο από 25-35
μεταφορείς Δημόσιας Χρήσης (ΔΧ) για την περιοχή της Αττικής και 54
συνεργαζόμενα πρακτορεία που διαχειρίζονται το μεταφορικό έργο στην επαρχία. Η
επίδραση επί του οργανισμού, καθώς και το ενδιαφέρον που δείχνουν για τον
οργανισμό είναι υψηλά. Οι προσπάθειες για απρόσκοπτη συνεργασία με τους
παρόχους υπηρεσιών logistics συναντούν κάποια εμπόδια. Βασικό πρόβλημα
αποτελεί στη συνεργασία με τα πρακτορεία της επαρχίας η ασυμβατότητα εταιρικής
κουλτούρας ως προς την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης και τήρησης των
χρόνων παράδοσης που η εταιρία έχει υποσχεθεί στον πελάτη.

Επιπρόσθετα,

σημειώνεται έλλειψη συνεργασίας στην επίλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν,
καλοπροαίρετα και σε θετικό κλίμα.
Η εταιρία 3 διαθέτει ένα εξαιρετικά ευρύ δίκτυο συνεργατών, γεγονός που αυξάνει
την πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτελούμενο από τις ακόλουθες
υποκατηγορίες: (α) μεταφορείς δημόσιας χρήσης, (β) πρακτορεία εθνικών
μεταφορών, (γ) ναυτιλιακές εταιρίες, και (δ) ανταποκριτές εξωτερικού. Όλες οι
υποκατηγορίες έχουν υψηλή επίδραση στην εταιρία, χωρίς να ισχύει το ίδιο και ως
προς το ενδιαφέρον που δείχνουν. Η πρώτη υποκατηγορία χαρακτηρίζεται από
μεγάλο βαθμό αλληλεπίδρασης με την Ε3 και «είναι οι μόνοι που θεωρούνται
πραγματικοί συνεργάτες», σύμφωνα με το συνεντευξιαζόμενο. Το ενδιαφέρον που
δείχνουν τα πρακτορεία εθνικών μεταφορών ποικίλει, γεγονός που συνδέεται άμεσα
και με τη μονοπωλιακή κατάσταση που επικρατεί ανά περιοχές. Οι ναυτιλιακές
εταιρίες έχουν χαμηλό ενδιαφέρον για την εταιρία, σε αντιδιαστολή με τους

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –
Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

180

ανταποκριτές του εξωτερικού. Οι τομείς στους οποίους υπάρχει συνεργασία με τις εν
λόγω υποκατηγορίες είναι περιορισμένος, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 5.3. Τα
συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρία από τους συνεργάτες της αφορούν
βασικά ζητήματα, όπως καθυστερήσεις στις παραδόσεις, με συνέπεια τη μη τήρηση
των υποσχόμενων χρονοδιαγραμμάτων, την έλλειψη διαμοιρασμού πληροφοριών και
ανατροφοδότησης, καθώς και την πιθανή έκθεση της εταιρίας στο φορτωτή και
παραλήπτη, λόγω ανάρμοστης στάσης/ εικόνας του συνεργάτη.

Ε3

Διαμοιρασμό πληροφοριών
Σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων
Πρόγνωση
Σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντος
Διανομή
Σχεδιασμό του δικτύου
Δημιουργία κατάλληλων προδιαγραφών
Ύπαρξη συναλλακτικών μηχανισμών
Θεσμοθέτηση διαρκούς εκπαίδευσης
Επανεξέταση των οργανωσιακών συστημάτων
Ύπαρξη διεπιχειρησιακών ενοποιημένων πληροφοριακών
συστημάτων
Εκτέλεση παραγγελίας
Σχεδιασμό χωρητικότητας
Σχεδιασμό διαδικασιών logistics
Προγραμματισμό παραγωγής
Θέσπιση κοινών στόχων και επενδύσεων
Διαμοιρασμός κινδύνων και ανταμοιβών
Διαθεσιμότητα κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισμού
Ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας
Αναβάθμιση των υποδομών
Συστηματική επίλυση προβλημάτων

Ε2

Τομείς Συνεργασίας

Ε1

Πίνακας 5.3 Τομείς συνεργασίας των υπό εξέταση 4PL με τα ενδιαφερόμενα μέρη

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

5.1.3 Πολυπλοκότητα της Διαδικασίας Επιλογής Συνεργατών
Η εταιρία 1 διαχωρίζει το στάδιο της προ-επιλογής συνεργατών από αυτό της
τελικής επιλογής. Τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία προ-επιλογής
είναι (α) ανεύρεση δυνητικών συνεργατών μέσω διαδικτύου και έντυπων
επαγγελματικών οδηγών, (β) επίδειξη ενδιαφέροντος για τη φήμη των δυνητικών
συνεργατών μέσα από εταιρίες του κλάδου, (γ) επικοινωνία/ επαφή με τους
δυνητικούς συνεργάτες, ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρίας 1 και τις
απαιτήσεις από τη συνεργασία (δ) αποστολή τυποποιημένου ερωτηματολογίου
(βάσει προδιαγραφών) στους δυνητικούς συνεργάτες για τη συγκέντρωση στοιχείων
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αναφορικά με την εκτέλεση του έργου, και πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον
εξοπλισμό, τις ασφαλιστικές καλύψεις, την επιβεβαίωση της δυνατότητας παροχής
υπηρεσιών, τις προσφερόμενες τιμές και τους όρους πληρωμής, και (ε) συγκριτική
μελέτη των ερωτηματολογίων και εντοπισμός των δυνητικών συνεργατών που
πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την ανάληψη του έργου. Η τελική επιλογή
έπεται συζητήσεων με ανθρώπους του κλάδου ως προς το κύρος και την αξιοπιστία
των δυνητικών συνεργατών, αναφορικά με ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά
παρατίθενται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 5.4 και υποστηρίζεται από τη χρήση
μαθηματικών μοντέλων, επιδιώκοντας την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων
(Πίνακας 5.5). Η αξιολόγηση των τελικών συνεργατών συνεχίζεται και σε μετέπειτα
στάδια της συνεργασίας (μέσω λίστας ελέγχου), βάσει των προδιαγραφών που
ακολουθεί η Ε1, με (α) προσωπική επίβλεψη στο χώρο του συνεργάτη, (β) τακτικούς
ελέγχους ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό, (γ) απροειδοποίητους ελέγχους και (δ)
ανατροφοδότηση από τους πελάτες. Η τήρηση σχετικών αρχείων είναι κρίσιμη για τη
βελτίωση των διεργασιών. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, η
Ε1 προβαίνει και σε εκπαίδευση του προσωπικού των συνεργατών (π.χ. οδηγούς)
βάσει των προδιαγραφών λειτουργίας της.
Βάσει των ανωτέρω στοιχείων που αντλήθηκαν μέσα στα πλαίσια της συνέντευξης, ο
ερευνητής προχώρησε στη διαγραμματική αποτύπωση της διαδικασίας επιλογής
συνεργατών της Ε1 (Σχήμα 5.1), ώστε να είναι ευδιάκριτα τα στάδια που
εμπεριέχονται στις επιμέρους φάσεις της προ-επιλογής, τελικής επιλογής και
αξιολόγησης απόδοσης των συνεργατών.
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Σχήμα 5.1 Η διαδικασία επιλογής συνεργατών της Ε1

Η εταιρία 2 οριοθετεί τη φάση της προ-επιλογής από τη φάση της τελικής επιλογής
συνεργατών με την εγκατάσταση μίας πιλοτικής περιόδου συνεργασίας, διάρκειας
ενός έως τριών μηνών. Η επιλογή των δυνητικών παρόχων που περνούν στο στάδιο
της πιλοτικής συνεργασίας βασίζεται στη φήμη των παρόχων στην αγορά, σε
συστάσεις και προηγούμενη εμπειρία κάποιου πελάτη της εταιρίας με τον εν λόγω
πάροχο, στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην εξέταση των πόρων
(εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) και της τεχνογνωσίας τους. Με την επιτυχή
ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου, καταρτίζεται ετήσιο συμβόλαιο με τους όρους,
τις υποχρεώσεις και τις ποινές που επιβάλλονται στον Πάροχο λόγω πιθανών
αστοχιών από το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Επιπρόσθετα, για την
αποφυγή φαινομένων «εκβιασμών» και αποκλειστικότητας στις συνεργασίες,
συνήθως διατηρεί η εταιρία δύο ενεργούς συνεργάτες ανά γεωγραφική περιοχή,
ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της σε περιόδους
αιχμής. Κατά την διάρκεια της συνεργασίας καταρτίζεται, σε καθημερινή βάση, μία
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εσωτερική

αναφορά,

στην

οποία

καταγράφονται

τυχόν

προβλήματα

που

προκλήθηκαν από κάποιο συνεργάτη και ο τρόπος χειρισμού των εν λόγω θεμάτων.
Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται, στη συνέχεια, σε εβδομαδιαία βάση και
παρουσιάζονται στους συνεργάτες ανά δίμηνο. Στις αναφορές συμμετέχουν όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη ανατροφοδότησης συνολικά για
την πορεία της συνεργασίας καθώς και τη διάθεση του συνεργάτη για συμμόρφωση
σε τυχόν αστοχίες. Η Ε2 υποστηρίζει τη διαδικασία επιλογής συνεργατών με τη
χρήση στατιστικών μοντέλων. Η αποτύπωση της διαδικασίας επιλογής συνεργατών
της Ε2 αποτυπώνεται διαγραμματικά στο Σχήμα 5.2.
Σχήμα 5.2 Η διαδικασία επιλογής συνεργατών της Ε2

Η εταιρία 3 αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα της διαδικασίας επιλογής
συνεργατών και διαχωρίζει τη φάση της προ-επιλογής από την τελική επιλογή
συνεργατών, μέσω της εγκατάστασης ξεχωριστού τμήματος ενδο-επιχειρησιακά, το
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οποίο αναλαμβάνει μελέτες, ανά γεωγραφική περιοχή, αναφορικά με την εξεύρεση
των

παρόχων

υπηρεσιών

που

ενδιαφέρουν

την

εταιρία.

Η

αναζήτηση

πραγματοποιείται μέσω καταλόγων, διαδικτύου και επαγγελματικών ενώσεων.
Καταγράφονται οι εταιρίες που ανά υπηρεσία εξυπηρετούν το γεωγραφικό τμήμα,
και πραγματοποιείται επικοινωνία και προσωπική αυτοψία των εγκαταστάσεων.
Επιπρόσθετα, εξετάζονται τα οικονομικά μεγέθη των δυνητικών συνεργατών και
αξιοποιούνται πληροφορίες από την τοπική αγορά ως προς την απόδοσή τους. Η
τελική επιλογή βασίζεται στα συγκριτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά το
στάδιο της προ-επιλογής. Η αξιολόγηση συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της
συνεργασίας, βάσει στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώνονται ανά εξάμηνο,
σχετικά με την επιτυχή διεξαγωγή των παραγγελιών. Καταγράφονται τα λάθη που
έχουν σημειωθεί και προσδιορίζεται η υπαιτιότητα ανά παραγγελία. Τα εν λόγω
στοιχεία παρουσιάζονται στους συνεργάτες, ώστε να τεκμηριωθεί η απόφαση για
συνέχιση ή διακοπή της συνεργασίας, αλλά και η ανάληψη διορθωτικών ενεργειών
κατά περίπτωση. Η Ε3 δεν βασίζει την επιλογή της στην αξιοποίηση κάποιων
μοντέλων, λόγω έλλειψης σχετικών υποδομών. Η αποτύπωση της διαδικασίας
επιλογής συνεργατών της Ε3 αποτυπώνεται στο Σχήμα 5.3.
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Σχήμα 5.3 Η διαδικασία επιλογής συνεργατών της Ε3

Από τα ανωτέρω διαγράμματα ροής, διαπιστώνεται ότι οι υπό εξέταση 4PL εταιρίες,
όντως διαχωρίζουν τη διαδικασία προ-επιλογής από την τελική επιλογή συνεργατών,
όμως

αξιοποιούνται

υποκειμενικά

κριτήρια

προ-επιλογής,

γεγονός

που

υποστηρίζεται βιβλιογραφικά και από τους Yigin et al (2007), όπως η φήμη τους στην
αγορά και η εμπειρία των πελατών τους από προηγούμενη συνεργασία.
Επιπρόσθετα, οι Wu και Barnes (2010) δηλώνουν ότι δεν έχει προταθεί κάποια
μέθοδος αναφορικά με την ομαδοποίηση των κριτηρίων προ-επιλογής, γεγονός που
επιβεβαιώνεται και στην παρούσα μελέτη περιπτώσεων.
Οι συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία βασίζουν την επιλογή συνεργατών και
σε ποιοτικά κριτήρια, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3. Εδώ
αποτυπώνεται σε πεντάβαθμη κλίμακα ο βαθμός σημαντικότητας των κριτηρίων που
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αποτελούν τη βάση της ΔΟΠ. Διαπιστώνεται ότι οι εταιρίες Ε1 και Ε3 δίνουν
εξαιρετικά σημαντική βαρύτητα στα χαρακτηριστικά της ηγεσίας των δυνητικών
συνεργατών, καθώς και στην ακολουθούμενη επιχειρησιακή στρατηγική, σε αντίθεση
με την Ε2, η οποία βασίζει την επιλογή της λιγότερο στα χαρακτηριστικά της ηγεσίας
και της στρατηγικής, και περισσότερο στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού,
στις εταιρικές σχέσεις και πόρους, καθώς και στην ποιότητα των διεργασιών,
προϊόντων και υπηρεσιών.

Ε3

Χαρακτηριστικά της Ηγεσίας
Στρατηγική των συνεργατών
Ποιότητα του ανθρώπινου Δυναμικού των
συνεργατών
Εταιρικές σχέσεις & Πόρους των συνεργατών
Ποιότητα των διεργασιών, Προϊόντων και
Υπηρεσιών

Ε2

Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής Συνεργατών

Ε1

Πίνακας 5.4 Βαθμός σημαντικότητας ποιοτικών κριτηρίων επιλογής συνεργατών

4
4

3
3

4
5

4

5

5

5

5

5

5

5

4

* βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από τις μελέτες περιπτώσεων.
Χρησιμοποιήθηκε πεντάβαθμη κλίμακα 1 (καθόλου σημαντικό) έως 5 (πάρα πολύ σημαντικό)

Αναφορικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους (Πίνακας 5.4) κατά την επιλογή
συνεργατών, διαφαίνεται ότι η Ε1 αξιοποιεί μαθηματικά μοντέλα, η Ε2 βασίζεται σε
στατιστικά μοντέλα, ενώ η Ε3 δεν χρησιμοποιεί κάποιο μοντέλα, λόγω έλλειψης των
κατάλληλων υποδομών.

•
•

Ε3

Μαθηματικά μοντέλα
Στατιστικά μοντέλα
Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης
Συνδυαστικά μοντέλα
Καμία από τις παραπάνω

Ε2

Μέθοδοι Επιλογής
Συνεργατών

Ε1

Πίνακας 5.5 Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι κατά τη διαδικασία επιλογής συνεργατών

-

5.1.4 Ένταση Χρήσης της Τεχνολογίας
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των παρόχων 4PL υπηρεσιών
αναφορικά με τη χρησιμοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και τεχνολογικών
εφαρμογών. Στον Πίνακα 5.5 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα
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αναφορικά με το βαθμό χρησιμοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων και
εφαρμογών για τη διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Πίνακας 5.6 Βαθμός χρησιμοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών

●

●

Σύστημα αυτόματης
αποθήκευσης και
ανάκτησης δεδομένων

●

Τεχνολογία RFID
Σύστημα
εντοπισμού του
φορτίου
Σύστημα
δρομολόγησης και
προγραμματισμού
οχημάτων
Οπτικοί σαρωτές

Σύστημα σχεδιασμού
της διανομής

●

●

●

●

●

●

Σύστημα διαχείρισης
ζήτησης

●

●

Σύστημα
διαχείρισης παγκόσμιου
εμπορίου

●

●

●

Εμπορολογιστικό
σύστημα (ERP)

●

●

●

●

●

●

●

Σύστημα διαχείρισης
ελέγχων, απαιτήσεων
και ναύλου
Σύστημα διαχείρισης
πελατειακών σχέσεων

●
●

●

●

Σύστημα ελέγχου
αποθεμάτων

●

●

Πλατφόρμα
συνεργασίας (EDI)

Διαχείριση
αποθεμάτων

●

●

Σύστημα διαχείρισης
αποθηκών

●

●

●

Σύστημα δρομολόγησης
και προγραμματισμού
οχημάτων

●

●

Σύστημα
σχεδιασμού
πλήρωσης
οχημάτων

●

Σύστημα
πρόβλεψης
ζήτησης

●

Σύστημα
βελτιστοποίησης

●

Ε3

●

Ε2

Πληροφοριακά
Συστήματα και
Εφαρμογές
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ε1

Εμπορική
δικτυακή πύλη
(Portent/tradenet)
Εργαλεία
ηλεκτρονικού
επιχειρήν

Ε3

Διαδίκτυο

Ε2

Πληροφοριακά
Συστήματα και
Εφαρμογές
Εφοδιαστικής
Αλυσίδας

Ε1

εφοδιαστικής αλυσίδας από τους υπό εξέταση 4PL

Σύστημα διαχείρισης
συνεργατών (PRM)

●

Ολοκληρωμένα
συστήματα διαχείρισης
εφοδιαστικής αλυσίδας
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Πίνακας 5.6 Βαθμός χρησιμοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και

Συστήματα
βελτιστοποίησης
της τοποθέτησης
στην αποθήκη
(Slotting
optimization)
Συστήματα
διαχείρισης
μεταφορέων
Σύστημα
διαχείρισης
αντίστροφης
εφοδιαστικής
αλυσίδας

●

●

●

Συστήματα Διαχείρισης
Σχέσεων με
Προμηθευτές

●

Σύστημα Διαχείρισης
Παραγγελιών (OMS)

●

Ε3

Σύστημα διαχείρισης
μεταφορών

Ε2

●

Πληροφοριακά
Συστήματα και
Εφαρμογές
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ε1

●

Ε3

Ε2

Πληροφοριακά
Συστήματα και
Εφαρμογές
Εφοδιαστικής
Αλυσίδας
Σύστημα
διαχείρισης
προμηθειών
Συστήματα
διαχείρισης
κύκλου ζωής
προϊόντων
Ασύρματη κινητή
τεχνολογία
Δίκτυο
Συνεργατών
Εφοδιαστικής
Αλυσίδας
Διαχείρηση
πριϊόντων προς
διανομή
(Distributed
Order
Management)

Ε1

εφαρμογών εφοδιαστικής αλυσίδας από τους υπό εξέταση 4PL (συνέχεια)

●

Έξυπνα συστήματα
μεταφορών

●

●

●

Σύστημα διαχείρισης
εργασιών

●

Συστήματα διαχείρισης
ροής των φορτηγώνοχημάτων εντός και
εκτός των
εγκαταστάσεων της
επιχείρησης (yard
management)

●

Συστήματα διαχείρισης
εμπορικών εταίρων

●

Συστήματα προηγμένου
προγραμματισμού και
χρονοπρογραμματισμού
(APS)

●

5.1.5 Βαθμός Εξοικείωσης και Υιοθέτησης της ΔΟΠ ενδο-επιχειρησιακά
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η στάση των παρόχων 4PL υπηρεσιών ως προς
τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και πιο συγκεκριμένα ως προς το
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM).
Η εταιρία 1 είναι εξοικειωμένη με τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας,
καθώς τις βασικές αρχές της επιδιώκει να επιτύχει μέσω των προδιαγραφών που
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θέτει τόσο στην καθημερινή λειτουργία της, όσο και κατά τη διαδικασία επιλογής
συνεργατών. Δεν είναι πιστοποιημένη, όμως, ως προς κάποια πρότυπα ποιότητας,
θεωρώντας ότι η τυπική συμμόρφωση δεν συνεπάγεται πάντα και ουσιαστική
ενσωμάτωση και υιοθέτηση της ποιότητας. Για το λόγο αυτό δεν απαιτεί την ύπαρξη
πιστοποίησης από τους συνεργάτες της, αλλά φροντίζει να διενεργεί η ίδια
περιοδικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών.
Στην Ε1 δεν υπάρχει εξοικείωση αναφορικά με την ύπαρξη του EFQM και τα πεδία
στα οποία δύναται να αξιοποιηθεί ως εργαλείο. Στα πλαίσια της συνέντευξης/
συζήτησης, η στάση της Ε1 εμφανίζεται θετική στην αξιοποίηση του εν λόγω
εργαλείου τόσο σε επίπεδο αυτό-αξιολόγησης, όσο και σε επίπεδο ελέγχου.
Η εταιρία 2 είναι εξοικειωμένη με τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας,
ταυτίζει, όμως, την υιοθέτηση της φιλοσοφίας με την πιστοποίηση ως προς τα
συστήματα ποιότητας. Η ίδια διαθέτει σύστημα ποιότητας ISO και θεωρεί ότι η
πιστοποίηση των συνεργατών της θα μπορούσε να διασφαλίσει υψηλή ποιότητα στο
τελικά

παρεχόμενο προϊόν/υπηρεσία. Προαπαιτούμενο

της

υιοθέτησης

της

φιλοσοφίας της ΔΟΠ από τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμά ότι αποτελεί η
δέσμευση των επί μέρους Διοικήσεων και η επιμονή των εταιριών στην εφαρμογή
των συστημάτων και παρακολούθηση των διαδικασιών μέσω αναφορών και δεικτών
απόδοσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποίηση των διεργασιών των
συνεργατών της από κάποιο φορέα, η εταιρία ελέγχει την ύπαρξη μηχανισμών
διασφάλισης ποιότητας με συνεχείς επιθεωρήσεις και ελέγχους αναφορικά με την
εφαρμογή των καταγεγραμμένων από την ίδια διαδικασιών. Η Ε2 γνωρίζει το
μοντέλο EFQM, χωρίς να το χρησιμοποιεί ως εργαλείο αυτό-αξιολόγησης και
ελέγχου. Δηλώνει, όμως, ότι ανεπίσημα ακολουθούνται οι γενικές αρχές του, γεγονός
που προσδίδει στην εταιρία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η εταιρία 3 είναι εξοικειωμένη με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, εφαρμόζοντας σε
σημαντικό βαθμό τις πρακτικές της, χωρίς να αξιοποιεί ωστόσο πολλαπλά εργαλεία
που παρέχει η εν λόγω φιλοσοφία. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO
9001:2000 για τις διαμεταφορικές, αποθηκευτικές δραστηριότητές της και τις
δραστηριότητες διαχείρισης φορτίου, και παρόλο που εκτιμά ότι η υιοθέτηση της
φιλοσοφίας της ΔΟΠ από τους συνεργάτες της μπορεί να διασφαλίσει την ύπαρξη
υψηλής ποιότητας συνεργασίας, σημειώνει ότι η εν λόγω πρακτική δεν είναι εφικτή
εφόσον το κράτος δεν θεσπίζει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που να ενοποιεί την
ποιότητα με τη μεταφορά και την αποθήκευση. Έως σήμερα, κανένας μεταφορέας
Δημόσιας Χρήσης δεν είναι πιστοποιημένος ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
γεγονός που εκ νόμου θα μεταβληθεί με την απελευθέρωση της αγοράς. Κατά
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συνέπεια, η ύπαρξη μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας των συνεργατών της
εταιρίας ελέγχεται στην πράξη και κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Αναφορικά με το
EFQM, η εταιρία το γνωρίζει, το έχει μελετήσει και χρησιμοποιεί τμηματικά κάποια
στοιχεία που θεωρεί ότι αναβαθμίζουν τη λειτουργία της, καθώς θεωρείται
πολύπλοκο, δυσνόητο και με πολλαπλές παραμέτρους.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα αναφορικά με το
βαθμό ενσωμάτωσης της ΔΟΠ στις επιχειρησιακές λειτουργίες των 4PL παρόχων,
όπως έχουν αναλυθεί στην ανωτέρω υποενότητα.
Πίνακας 5.7 Βαθμός αξιοποίησης των εργαλείων της ΔΟΠ από τις υπό εξέταση 4PL

Εργαλεία της ΔΟΠ

Ε1

Ε2

Ε3

εταιρίες

Διάγραμμα ροής (flow charts)
Διάγραμμα αιτίου- αποτελέσματος (cause-andeffect diagrams)
Πολλαπλή ψηφοφορία (multi-voting)

5

4

3

3

4

2

1

1

1

Διάγραμμα συγγένειας (affinity diagrams)

1

1

1

Σύσταση διαλειτουργικών Ομάδων

5

5

1

Σύσκεψη για Ανταλλαγή Ιδεών (Brainstorming)

5

5

1

Πλέγματα Επιλογής (Selection grid)

1

1

1

Λίστες Εργασιών (task lists)

5

5

1

Χάρτες Ελέγχου (control charts)

5

5

1

Διαγράμματα Διασποράς (scatter diagrams)

3

4

1

Διάγραμμα Pareto (Pareto charts)

5

4

1

Δειγματοληπτικός έλεγχος (Sampling)

3

4

1

Διαγράμματα διαδοχικών τιμών (run charts)

5

1

1

Ιστόγραμμα (Histograms)

5

5

1

3,71

3,14

1,21

Mέσος Όρος

* βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από τις μελέτες περιπτώσεων.
Χρησιμοποιήθηκε πεντάβαθμη κλίμακα 1 (δεν χρησιμοποιούνται) έως 5 (πάρα πολύ μεγάλος
βαθμός χρησιμοποίησης)

Διαπιστώνεται ότι οι Ε1 και Ε2 αξιοποιούν τα εργαλεία ποιότητας σε πολύ μεγάλο και
αρκετά μεγάλο βαθμό, αντίστοιχα, σε αντίθεση με την Ε3, η οποία χρησιμοποιεί μόνο
τα διαγράμματα ροής και αιτίου-αποτελέσματος σε αρκετά μεγάλο και μικρό βαθμό,
αντίστοιχα.
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Πίνακας 5.8 Βαθμός υιοθέτησης από τις υπό εξέταση 4PL εταιρίες των πρακτικών

Σαφής καθορισμός των πελατών και αγορώνκλειδιά
Κατανόηση των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων αναγκών και προσδοκιών των
πελατών
Αξιολόγηση και διάχυση ενδο-επιχειρησιακά των
απαιτήσεων των πελατών
Εγκατάσταση συστηματικών διεργασιών
καταγραφής και κατανόησης των προσδοκιών των
πελατών
Σύνδεση των αναγκών των πελατών με το
σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή
Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη σχέση με τους
πελάτες
Διασφάλιση της προσβασιμότητας των πελατών
στους εκπροσώπους και τις πληροφορίες της
επιχείρησης
Θέσπιση αποδοτικών προτύπων
Εκπαίδευση του προσωπικού που έρχεται σε
επαφή με τους πελάτες
Αποτελεσματική παρακολούθηση των προϊόντων,
υπηρεσιών και συναλλαγών
Μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών,
σύγκριση των αποτελεσμάτων με τον
ανταγωνισμό και αξιοποίηση των στοιχείων για
διαρκή βελτίωση
Ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής
επικοινωνίας
Υιοθέτηση πρακτικών ανταμοιβών για τους
πιστούς πελάτες
Mέσος Όρος

Ε3

Εγκατάσταση διαχειριστικών διεργασιών για την
παρακολούθηση των παραπόνων των πελατών

Ε2

Προσανατολισμός προς τον Πελάτη

Ε1

της ΔΟΠ αναφορικά με τον προσανατολισμό προς τον πελάτη

5

5

3

5

4

5

3

5

4

4

5

5

5

4

3

5

5

4

5

5

5

5

5

4

4

4

2

5

5

5

4

4

3

5

5

4

5

5

5

2

5

5

4,43

4,50

4,07

Οι υπό εξέταση εταιρίες υιοθετούν πελατοκεντρικές πρακτικές της ΔΟΠ σε πολύ
μεγάλο βαθμό. Οι διαφορές στην πολιτική τους είναι μη υπολογίσιμες, με εξαίρεση
την περίπτωση της υιοθέτησης πρακτικών ανταμοιβών για τους πιστούς πελάτες,
όπου οι Ε2 και Ε3 δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της αφοσίωσης
των πελατών, ενώ η Ε1 έχει θεσπίσει ανάλογες πρακτικές σε πολύ μικρό βαθμό.
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Πίνακας 5.9 Βαθμός υιοθέτησης από τις υπό εξέταση 4PL εταιρίες των πρακτικών

Ε3

Δημιουργία στρατηγικής και αξιών
προσανατολισμένες προς τον πελάτη
Προώθηση της διαρκούς βελτίωσης
Δημιουργία ηγετικού σχήματος που προωθεί τη
χειραφέτηση, καινοτομία και οργανωσιακή
μάθηση
Θέσπιση συστήματος υψηλών απαιτήσεων και
υποστήριξη της δέσμευσης και συμμετοχής του
προσωπικού
Ενσωμάτωση των αξιών της ποιότητας στις
καθημερινές λειτουργίες
Παροχή πόρων για εκπαίδευση και συμμετοχή του
προσωπικού σε προγράμματα ποιότητας
Ενθάρρυνση του προσωπικού προς ανάληψη
ευθυνών, λήψη αποφάσεων και χειραφέτηση
Ενσωμάτωση των απαιτήσεων της κοινωνίας και
κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται η
επιχείρηση στις λειτουργίες της
Προώθηση της συνεργασίας σε ομάδες και της
ύπαρξης κινήτρων
Καθορισμός καθηκόντων και ύπαρξη άμεσης
επίβλεψης και ελέγχου
Τυποποίηση διαδικασιών
Εγκατάσταση συστήματος αξιολόγησης,
απολαβών, αναγνώρισης και ανταμοιβών
Ενεργός συμμετοχή της Ανώτατης Διοίκησης, των
εργαζομένων αλλά και των πελατών ή
προμηθευτών στο σχεδιασμό των διεργασιών
Καθορισμός συστήματος σχεδιασμού για την
ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής,
βασισμένων στη μέτρηση, ανατροφοδότηση και
ανασκόπηση
Mέσος Όρος

Ε2

Ηγεσία και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ε1

της ΔΟΠ αναφορικά με την ηγεσία και το στρατηγικό σχεδιασμό

5

5

4

5

5

5

4

4

4

5

5

4

5

5

4

4

5

5

3

4

5

3

4

1

4

5

4

5

5

5

4

5

4

3

5

2

3

5

4

4

4

3

4,07

4,71

3,85

Οι πρακτικές της ΔΟΠ αναφορικά με την ηγεσία και το στρατηγικό σχεδιασμό
υιοθετούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τους τρεις παρόχους 4PL υπηρεσιών.
Χαρακτηριστικά διαφοροποιείται η Ε3 ως προς την ενσωμάτωση των απαιτήσεων
της κοινωνίας και κοινότητας, στην οποία δραστηριοποιείται, στις λειτουργίες της,
δηλώνοντας ότι δεν έχει λάβει υπόψη της την εν λόγω πρακτική.
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Πίνακας 5.10 Βαθμός υιοθέτησης από τις υπό εξέταση 4PL εταιρίες των πρακτικών

Ε1

Ε2

Ε3

της ΔΟΠ αναφορικά με τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

Ενοποίηση των σχεδίων που σχετίζονται με τους
ανθρώπινους πόρους με τους στρατηγικούς
στόχους του οργανισμού

4

4

5

Σχεδιασμός των θέσεων εργασίας με τρόπο, ώστε
να προωθείται η καινοτομία, η μάθηση και η
ευελιξία

4

4

3

Η ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης απόδοσης και
η σύνδεσή του με την αποζημίωση και τις
ανταμοιβές των εργαζομένων, ενισχύοντας την
παροχή κινήτρων

3

5

2

Προώθηση του πνεύματος συνεργασίας, μέσω
ομαδικής εργασίας

5

5

5

Χειραφέτηση των εργαζομένων αναφορικά με τη
λήψη αποφάσεων

3

4

5

Επενδύσεις στην εκπαίδευσης και επιμόρφωση

4

4

5

Διασφάλιση της ύπαρξης υγιούς εργασιακού
περιβάλλοντος που επιτρέπει την εξέλιξη των
εργαζομένων

4

4

5

4

5

5

3,87

4,37

4,37

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των
πρακτικών και της ικανοποίησης των
εργαζομένων, επιδιώκοντας διαρκή βελτίωση
Mέσος Όρος

Πολύ υψηλός είναι ο βαθμός υιοθέτησης πρακτικών της ΔΟΠ αναφορικά με τη
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, με σημείο διαφοροποίησης την ανάπτυξη
συστημάτων μέτρησης απόδοσης και τη σύνδεσή τους με την αποζημίωση και τις
ανταμοιβές των εργαζομένων, ως μέσο παροχής κινήτρων. Στην προκειμένη
περίπτωση, η Ε2 έχει αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της πρακτικής και την έχει
ενσωματώσει στη λειτουργία της. Τη σπουδαιότητά της έχουν αντιληφθεί και οι Ε1
και Ε3, όμως σε σημαντικά μικρότερο βαθμό.
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Πίνακας 5.11 Βαθμός υιοθέτησης από τις υπό εξέταση 4PL εταιρίες των πρακτικών

Ε1

Ε2

Ε3

της ΔΟΠ αναφορικά με τη διαχείριση διεργασιών

Μετάφραση των απαιτήσεων των πελατών σε
σχεδιαστικές προδιαγραφές

5

4

5

Διασφάλιση της ενσωμάτωσης της ποιότητας στα
προϊόντα και υπηρεσίες, και η ταυτόχρονη
χρησιμοποίηση βιομηχανικών και ποσοτικών
εργαλείων στο στάδιο της ανάπτυξης

4

4

4

Ο καθορισμός και η τεκμηρίωση (documentation)
διεργασιών της παραγωγής, παράδοσης και
υποστηρικτικών διεργασιών

4

5

4

Ο καθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών που
οφείλουν να ακολουθούν οι συνεργάτες του
οργανισμού και η διασφάλιση της τήρησής τους

5

5

4

Ο έλεγχος της ποιότητας και επιχειρησιακής
απόδοσης των διεργασιών –κλειδιά και η χρήση
συστηματικών μεθόδων για τον εντοπισμό
αποκλίσεων, των αιτιών μη συμμόρφωσης και η
ανάληψη διορθωτικών ενεργειών

5

5

4

Η διαρκής βελτίωση των διεργασιών για την
επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων

5

5

5

Η επίτευξη καινοτόμων λύσεων μέσω συσκέψεων
για ανταλλαγή ιδεών και αναδιάρθρωση των
διεργασιών, με τη χρήση εργαλείων της ΔΟΠ

4

4

2

Διαχείριση Διεργασιών

Mέσος Όρος

4,57

4,57 4,00

Οι πρακτικές της ΔΟΠ αναφορικά με τη διαχείριση διεργασιών ενσωματώνονται στις
ενδο-επιχειρησιακές διοεργασίες των υπό εξέταση εταιριών σε πολύ μεγάλο βαθμό,
με την Ε2 να υστερεί απέναντι στις Ε1 και Ε3 ως προς το βαθμό αξιοποίησης των
συσκέψεων για ανταλλαγή ιδεών (brainstorming).
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Πίνακας 5.12 Βαθμός υιοθέτησης από τις υπό εξέταση 4PL εταιρίες των πρακτικών
της ΔΟΠ αναφορικά με τη μέτρηση απόδοσης και στρατηγική διαχείριση της

Μέτρηση Απόδοσης και Στρατηγική Διαχείριση
της Πληροφορίας

Ε1

Ε2

Ε3

πληροφορίας

Επίτευξη λειτουργικής απόδοσης του οργανισμού με
τη συστηματική χρήση του διαδικτύου (η-ταχυδρομείο,
η- καταλόγους, η-δημοπρασίες κλπ)

5

3

3

5

4

4

4

5

2

Αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων για τη
βελτίωση της συνολικής απόδοσης του οργανισμού

4

5

4

Συμμετοχή όλων των μελών στις μετρήσεις εντός του
οργανισμού και η διασφάλιση της πρόσβασης στις
αναγκαίες πληροφορίες (visibility)

3

4

3

Διασφάλιση της αξιοπιστίας και προσβασιμότητας στις
απαραίτητες πληροφορίες

3

4

3

Ανάλυση των δεδομένων και η χρησιμοποίηση των
αποτελεσμάτων για την υποστήριξη της διαδικασίας
του στρατηγικού σχεδιασμού

4

5

3

4

4

4

3

4

4

1

4

1

3

4

1

3,36

4,18

2,91

Παρακολούθουση των βασικών ροών της πληροφορίας
(έγκαιρη ανατροφοδότηση στη Διοίκηση αναφορικά
με τα επίπεδα ποιότητας, ενημέρωση αναφορικά με τα
αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων,
ενημέρωση για τις αιτίες μη συμμόρφωσης, ανταλλαγή
πληροφοριών με τους πελάτες/προμηθευτές πάνω σε
θέματα ποιότητας)
Ανάπτυξη δεικτών αναφορικά με τις απαιτήσεις των
εσωτερικών και εξωτερικών πελατών

Διαρκής διύλιση των πηγών λήψης πληροφοριών
Καταγραφή των βασικών χρηστών του
πληροφοριακού συστήματος, εντοπίζοντας εκείνους
που ο βαθμός χρήσης είναι μικρός, αλλά εμφανίζουν
υψηλό ποσοστό λαθών
Δημιουργία αποθηκών δεδομένων (data warehouses)
και η εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για την
αξιολόγηση των εκροών του συστήματος
Χρησιμοποίηση εργαλείων ποιότητας για την ερμηνεία
και εκμετάλλευση των εκροών του συστήματος
Mέσος Όρος

Η στάση των υπό εξέταση εταιριών διαφοροποιείται, σε αρκετά σημεία. Αρχικά, η
ανάπτυξη δεικτών αναφορικά με τις απαιτήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών
πελατών υλοποιείται σε μικρό βαθμό από την Ε3. Η δημιουργία αποθηκών
δεδομένων και η εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για την αξιολόγηση των
εκροών του συστήματος, αποτελεί τη δεύτερη πρακτική διαφοροποίησης μετυαξύ
των 4PL παρόχων με την Ε2 να υιοθετεί την εν λόγω πρακτική σε πολύ μεγάλο βαθμό
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ενώ οι Ε1 και Ε3, καθόλου. Τέλος, η χρησιμοποίηση των εργαλείων ποιότητας για την
ερμηνεία και εκμετάλλευση των εκροών του συστήματος ταυτίζεται με τα
προαναφερόμενα αποτελέσματα, με την Ε2 να υστερεί σημαντικά.
5.1.6 Αντίληψη της Εταιρίας ως προς την Υιοθέτηση της ΔΟΠ ως Μέθοδο
Προ-επιλογής Συνεργατών
Η Εταιρία 1 πιστεύει ότι η υιοθέτηση της ΔΟΠ ως μέσο προ-επιλογής των
δυνητικών συνεργατών της θα επηρεάσει θετικά την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τον πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, ο εκτιμώμενος βαθμός επίδρασης
αποτυπώνεται στον Πίνακα 5.11. Κρίνεται, ταυτόχρονα, σημαντική η εγκατάσταση
ενός μηχανισμού διαρκούς παρακολούθησης της αγοράς των παρόχων υπηρεσιών
logistics ως προς την ποιότητα, ώστε να επικαιροποιούνται

σε ετήσια βάση οι

πληροφορίες αναφορικά με το βαθμό υιοθέτησης της ΔΟΠ από τους δυνητικούς
συνεργάτες και να τηρείται σχετικό αρχείο για μελλοντικές συνεργασίες. Η εν λόγω
εταιρία εκτιμά πως η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού ενισχύει τη διαφάνεια στη
συνεργασία της με τους (δυνητικούς) πελάτες, καθώς θα είναι σε θέση να παραθέσει
αντικειμενικά κριτήρια ως προς την επιλογή των συνεργατών της, τα οποία
βασίζονται στην ποιότητα. Επιπρόσθετα, θεωρεί πως κάποια προβλήματα που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργου θα μπορούσαν να προβλεφθούν και
να αποτραπούν εφόσον θα έχει προηγηθεί αξιολόγηση στο στάδιο της προ-επιλογής
ως προς το βαθμό ενσωμάτωσης της ποιότητας.
Η εταιρία 2 εκτιμά ότι η υιοθέτηση της ΔΟΠ ως μέθοδος προ-επιλογής συνεργατών
θα έχει πολύ σημαντική επίδραση επί των τελικά παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως
διαφαίνεται και στα στοιχεία του Πίνακα 5.11. Η στάση της είναι θετική ως προς την
πιο εντατική αξιοποίησή της ΔΟΠ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δύναται να της
παρέχει επιπρόσθετα οφέλη συγκριτικά με τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς. Η
εγκατάσταση ενός μηχανισμού διαρκούς παρακολούθησης της αγοράς των παρόχων
υπηρεσιών logistics ως προς την ποιότητα, ώστε να επικαιροποιούνται σε ετήσια
βάση οι πληροφορίες αναφορικά με το βαθμό υιοθέτησης της ΔΟΠ από τους
δυνητικούς συνεργάτες κρίνεται θετική, καθώς ενώ υπάρχουν εγκατεστημένοι
μηχανισμοί για τη συστηματική ετήσια αξιολόγηση των εν ενεργεία συνεργατών ως
προς την ποιότητα, δεν υφίσταται ανάλογη πρακτική στο στάδιο της προ-επιλογής,
ώστε να δύναται μία προκαταρκτική αξιολόγηση δυνητικών συνεργατών. Τέλος,
εκτιμά ότι η αξιολόγηση των δυνητικών συνεργατών ως προς το βαθμό υιοθέτησης
της φιλοσοφίας της ΔΟΠ, στο στάδιο της προ-επιλογής, θα μπορούσε να συμβάλει
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στην πρόβλεψη των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη συνεργασία, στην
περίπτωση, όμως, που οι εναλλακτικές λύσεις επαρκούν. Σημειώνει, ότι στην
επαρχεία οι δυνητικοί συνεργάτες είναι περιορισμένοι, χωρίς να αφήνουν περιθώρια
επιλογής στην εταιρία.
Η στάση της εταιρίας 3 ως προς την υιοθέτηση της ΔΟΠ ως μεθοδολογία προεπιλογής συνεργατών είναι θετική και θεωρεί ότι δύναται να έχει σημαντική
επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους συνεργάτες της. Πιο
συγκεκριμένα, ο βαθμός επίδρασης αποτυπώνεται στον Πίνακα 5.11. Επιπρόσθετα,
κρίνει πολύ σημαντική την ύπαρξη ενός μηχανισμού διαρκούς παρακολούθησης της
αγοράς των ΠΥL ως προς την ποιότητα, με δυνατότητα επικαιροποίησης των εν λόγω
πληροφοριών, με το EFQM να συνιστά χρήσιμο εργαλείο. Με αυτόν τον τρόπο
πιστεύει ότι θα ενισχυθεί η ειλικρίνεια μεταξύ των συνεργατών. Επιπλέον, εκτιμά ότι
θα βελτιωθεί η ποιότητα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, και πως σε μεγάλο
ποσοστό θα μπορούν να προβλεφθούν και να αποτραπούν τα προβλήματα που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Η συστηματική τήρηση και
αξιοποίηση

του

μηχανισμού

είναι

επιτακτική,

καθώς

πρόκειται

για

μία

μεταβαλλόμενη αγορά, ώστε να παρακολουθούνται και να καταγράφονται οι πιθανές
αλλαγές.
Πίνακας 5.13 Βαθμός εκτιμώμενης επίδρασης της ΔΟΠ επί της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών από τους συνεργάτες των υπό εξέταση 4PL.
Ε1

Ε2

Ε3

Τομείς Παρεχόμενων
Υπηρεσιών από τους
Συνεργάτες των 4PL
Εξυπηρέτηση Πελατών

4

5

5

Αποθηκευτικές Λειτουργίες

4

4

-

Διαχείριση Αποθεμάτων

4

4

-

Μεταφορική Διαδικασία

4

4

5

Χρηματοοικονομική Απόδοση

4

5

3

3

4

-

3

5

4

Σχεδιασμός Παραγωγικής
Διαδικασίας
Γενική Διαχείριση

Η ποιοτική έρευνα της μελέτης περιπτώσεων είχε ως στόχο την ανάπτυξη της
θεωρίας

που

απαιτείται

για

την

περεταίρω

υλοποίηση/προσομοίωση

της

προτεινόμενης μεθόδου προ-επιλογής συνεργατών. Μέσω των μελετών περιπτώσεων
αναδείχθηκε η αποδοχή της ΔΟΠ, από τους παρόχους 4PL υπηρεσιών, ως μέθοδος
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προ-επιλογής συνεργατών, και ειδικότερα κρίθηκε αξιόπιστη η χρησιμοποίηση του
EFQM αναφορικά με τη διερεύνηση του βαθμού ενσωμάτωσης της ΔΟΠ από τους
δυνητικούς συνεργάτες.

Η επόμενη ενότητα του κεφαλαίου πραγματεύεται τη

διαδικασία προσομοίωσης της προτεινόμενης μεθόδου, όπου ο ερευνητής, ως 4PL
πάροχος, προβαίνει στη χαρτογράφηση/τμηματοποίηση των δυνητικών συνεργατών.
5.2

Ποσοτική Έρευνα: Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Στην υποενότητα που ακολουθεί καταγράφονται τα ευρήματα της εμπειρικής
έρευνας, μέσα από την παρουσίαση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τους ΠΥL.
5.2.1 Περιγραφή των ερευνητικών Μεταβλητών
Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται στην περιγραφική ανάλυση των στοιχείων, σε μία
προσπάθεια αποτύπωσης των βασικών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών

του

ερωτηματολογίου.
5.2.1.1 Δημογραφικά Στοιχεία
Στην

πρώτη

αποτυπώνουν

ενότητα
τα

του

ερωτηματολογίου

δημογραφικά

εξετάζονται

χαρακτηριστικά

των

μεταβλητές

που

συμμετεχόντων.

Χρησιμοποιούνται οι κατανομές των συχνοτήτων αναφορικά με τον τύπο των
συμμετεχόντων εταιριών, τον κύκλο εργασιών, το απασχολούμενο προσωπικό, αλλά
και σε μεγάλη έκταση διερευνώνται οι συχνότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών από
τις επιμέρους κατηγορίες των ΠΥL.
Αναφορικά με τον τύπο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 5.12, το μεγαλύτερο ποσοστό καλύφθηκε από εταιρίες που
δραστηριοποιούνται ως διαμεταφορείς.
Πίνακας 5.14 Τύπος εταιριών
Συχνότητα

Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Διαμεταφορέας

23

40,4

40,4

Πάροχος 3PL Υπηρεσιών

18

31,6

71,9

Διαμεταφορέας & Πάροχος 3PL
Υπηρεσιών

15

26,3

98,2

Διεθνής Πάροχος Υπηρεσιών Logistics
(ΔΠΥL)(Global Logistics Provider)

1

1,8

100,0

Σύνολο

57

100,0

Τύπος Εταιριών
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Σχετικά με τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιούν οι εταιρίες, η κατανομή των
συχνοτήτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.13, με το 59,6% να δηλώνει κύκλο
εργασιών μεταξύ €2.000.000 έως €10.000.000.
Πίνακας 5.15 Κύκλος εργασιών
Κύκλος Εργασιών

Συχνότητα

Ποσοστό

2

3,5

Αθροιστικό
Ποσοστό
3,5

11

19,3

22,8

34

59,6

82,5

10

17,5

100,0

57

100,0

< €500.000
€500.000€2.000.000
€2.000.00010.000.000
>€10.000.000
Σύνολο

Σε σχέση με τον αριθμό των απασχολούμενων, παρατηρείται στον Πίνακα 5.14, ότι
το 61,4% των εταιριών που συμμετέχουν στην έρευνα απασχολούν 11-50 άτομα.
Αξιόλογο είναι και το ποσοστό των εταιριών που απασχολεί 51-250 άτομα, και
ανέρχεται σε 26,3%.
Πίνακας 5.16 Αριθμός απασχολούμενων
Αριθμός
Απασχολούμενων
< 10
11-50

Συχνότητα

Ποσοστό

6
35

10,5
61,4
26,3

>250

15
1

Σύνολο

57

100,0

51-250

1,8

Αθροιστικό
Ποσοστό
10,5
71,9
98,2
100,0

Η θέση του ατόμου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο θεωρείται καίρια, καθώς
σχετίζεται με τη γνώση που έχει αναφορικά με τους υπό εξέταση τομείς. Στόχος του
ερευνητή αποτελούσε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τη Γενική
Διεύθυνση, γεγονός που επετεύχθει σε ποσοστό 70,2%, όπως αποτυπώνεται και στον
Πίνακα 5.15.
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Πίνακας 5.17 Θέση ατόμου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο
Θέση ατόμου που
συμπλήρωσε το
ερωτηματολόγιο

Συχνότητα

Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Γενικός Διευθυντής

40

70,2

70.2

2

3.5

73,7

3

5,3

78,9

1

1,8

80,7

4

7,0

87,7

3

5,3

93,0

1

1,8

94,7

1

1,8

96,5

2

3.5

100,0

57

100,0

Διευθυντής
Τμήματος
Επιχειρήσεων
Διευθυντής
Ποιότητας
Οικονομικός
Διευθυντής
Διευθυντής
Logistics
Διευθυντής
Marketing
Εντεταλμένος
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Διευθυντής
Εισαγωγών
Σύνολο

5.2.1.2 Μεταβλητές Μέτρησης του Βαθμού Ενσωμάτωσης της ΔΟΠ
Στη δεύτερη ενότητα του εργαλείου επιμέτρησης υιοθετούνται από τον ερευνητή τα
υποκριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM),
επιδιώκοντας την καταγραφή του βαθμού ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ
από τους συμμετέχοντες. Συνολικά 24 μεταβλητές χρησιμοποιούνται, όπως
αποτυπώνονται στον Πίνακα 5.16, με την καταγραφή των μέσων και στατιστικών
αποκλίσεων, αναφορικά με το βαθμό ισχύος της κάθε μεταβλητής στους υπό εξέταση
ΠΥL. Από την επεξεργασία μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS προκύπτει ότι η
πλειοψηφία

των

διαμεταφορέων

δηλώνουν

ότι

ενσωματώνουν

τη

ΔΟΠ

ενδοεπιχειρησιακά σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, καθώς στις 20 από τις 24
μεταβλητές ο μέσος όρος υπερβαίνει το 4.

Στην περίπτωση των παρόχων 3PL

υπηρεσιών, οι 12 στις 24 μεταβλητές λαμβάνουν τιμές μεγαλύτερες του 4, ενώ στην
περίπτωση των εταιριών που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως
3PL εταιρίες, μεγαλύτερος του 4 είναι ο μέσος όρος στις 17 από τις 24 μεταβλητές.
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Πίνακας 5.18 Μεταβλητές μέτρησης του βαθμού ενσωμάτωσης της ΔΟΠ

Μεταβλητές

Η Ανώτατη Διοίκηση
αναπτύσσει την αποστολή, το
όραμα, τις αξίες και την ηθική
του οργανισμού και δρα ως
πρότυπο
Η Ανώτατη Διοίκηση ορίζει,
παρακολουθεί, αναθεωρεί και
βελτιώνει το σύστημα
διαχείρισης και την επίδοση του
οργανισμού
Η Ανώτατη Διοίκηση
δεσμεύεται απέναντι στα
εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
Η Ανώτατη Διοίκηση επιδιώκει
να εμφυσήσει την ύπαρξη
κουλτούρας επιχειρηματικής
αριστείας στο ανθρώπινο
δυναμικό του οργανισμού
Η Ανώτατη Διοίκηση
διασφαλίζει την ευελιξία του
οργανισμού και την
αποτελεσματική διαχείριση
αλλαγών
Η στρατηγική του οργανισμού
βασίζεται στην κατανόηση των
αναγκών και προσδοκιών τόσο
των ενδιαφερόμενων μερών όσο
και του εξωτερικού
περιβάλλοντος
Η στρατηγική του οργανισμού
βασίζεται στην κατανόηση της
εσωτερικής απόδοσης και των
δυνατοτήτων του οργανισμού
Η στρατηγική και οι
υποστηρικτικές πολιτικές του
οργανισμού αναπτύσσονται,
αναθεωρούνται και
επικαιροποιούνται
Η στρατηγική και οι
υποστηρικτικές πολιτικές του
οργανισμού γνωστοποιούνται,
εφαρμόζονται και ελέγχονται
H στάση του ανθρώπινου
δυναμικού υποστηρίζει τη
στρατηγική του οργανισμού

Συγκεντρωτικά
Στοιχεία
ΠΥL (n=57)

Διαμεταφορείς
(n=24)

Πάροχοι 3PL
Υπηρεσιών
(n=18)

Διαμεταφορείς &
Πάροχοι
3PL
Υπηρεσιών
(n=15)

μ

s

μ

s

Μ

s

μ

s

4,23

0,85

4,33

0,87

4,11

0,90

4,20

0,77

4,30

0,73

4,42

0,78

4,22

0,73

4,20

0,68

4,42

0,71

4,29

0,81

4,56

0,62

4,47

0,64

3,98

0,97

3,96

1,08

4,00

0,97

4,00

0,84

4,18

0,76

4,29

0,81

4,06

0,72

4,13

0,74

4,25

0,74

4,33

0,64

4,39

0,70

3,93

0,88

4,16

0,75

4,25

0,74

3,89

0,76

4,33

0,72

4,09

0,74

4,29

0,62

3,72

0,75

4,20

0,77

3,98

0,81

4,08

0,88

3,83

0,62

4,00

0,93

3,93

0,88

4,08

0,93

3,83

0,79

3,80

0,94
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Μεταβλητές (συνέχεια)

Οι γνώσεις και οι δυνατότητες
του ανθρώπινου δυναμικού
αναπτύσσονται διαρκώς
Το ανθρώπινο δυναμικό
ευθυγραμμίζεται με την
πολιτική του οργανισμού,
εμπλέκεται στις λειτουργίες του
και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
Η ενδο-επιχειρησιακή
επικοινωνία του ανθρώπινου
δυναμικού πραγματοποιείται
αποτελεσματικά
Το ανθρώπινο δυναμικό
απολαμβάνει την ανταμοιβή,
την αναγνώριση και το
ενδιαφέρον του οργανισμού
Ο οργανισμός διαχειρίζεται
τους εταίρους και τους
προμηθευτές με τρόπο ώστε να
επιτευχθούν βιώσιμα οφέλη
Η διαχείριση των οικονομικών
πραγματοποιείται με τρόπο,
ώστε να διασφαλίζεται η
βιώσιμη επιτυχία
Η διαχείριση των κτιρίων, του
εξοπλισμού, των υλικών και των
φυσικών πόρων του οργανισμού
πραγματοποιείται με τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η
βιώσιμη επιτυχία
Η διαχείριση της τεχνολογίας
πραγματοποιείται με τρόπο
ώστε να υποστηρίζεται την
επίδοση της στρατηγικής
Η διαχείριση της πληροφορίας
και της γνώσης
πραγματοποιείται με τρόπο
ώστε να υποστηρίζεται η
αποδοτική λήψη απόφασης και
η ανάπτυξη των δυνατοτήτων
του οργανισμού
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση
των διεργασιών
πραγματοποιούνται με τρόπο
ώστε να υπάρξει
βελτιστοποίηση της αξίας των
ενδιαφερόμενων μερών

Συγκεντρωτι
κά Στοιχεία
ΠΥL (n=57)

Διαμεταφ
ορείς
(n=24)

Πάροχοι 3PL
Υπηρεσιών
(n=18)

Διαμεταφορ
είς &
Πάροχοι
3PL
Υπηρεσιών
(n=15)

μ

s

μ

s

μ

s

μ

S

3,53

0,95

3,75

0,94

3,28

0,96

3,47

0,91

3,74

0,83

3,79

0,88

3,56

0,78

3,87

0,83

3,89

0,79

3,96

0,91

3,78

0,73

3,93

0,70

3,98

0,81

4,00

0,98

3,83

0,71

4,13

0,64

4,16

0,70

4,17

0,70

4,00

0,69

4,33

0,72

4,42

0,68

4,58

0,65

4,22

0,73

4,40

0,63

4,28

0,65

4,33

0,76

4,11

0,47

4,40

0,63

4,14

0,77

4,12

0,85

4,06

0,64

4,27

0,80

3,96

0,82

4,17

0,82

3,78

0,73

3,87

0,91

4,00

0,78

4,08

0,83

3,83

0,71

4,07

0,80

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –
Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

203

Συγκεντρωτικά
Στοιχεία
ΠΥL (n=57)

Μεταβλητές (συνέχεια)

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
προωθούνται και εισάγονται
στην αγορά αποτελεσματικά
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
παράγονται, παραδίδονται και
διευθετούνται
Οι σχέσεις με τους πελάτες
ενισχύονται και προωθούνται
*μ= μέση τιμή
*s= τυπική απόκλιση

Διαμεταφορείς
(n=24)

Πάροχοι 3PL
Υπηρεσιών
(n=18)

Διαμεταφορείς &
Πάροχοι
3PL
Υπηρεσιών
(n=15)

μ

s

μ

s

μ

s

μ

S

3,91

0,81

4,04

0,81

3,72

0,83

3,93

0,80

4,11

0,86

4,21

0,83

3,94

0,99

4,13

0,74

4,35

0,72

4,54

0,66

4,17

0,79

4,27

0,70

5.2.2 Έλεγχος Αξιοπιστίας του Εργαλείου Επιμέτρησης
Στην ενότητα 4.3 έχουν καταγραφεί και αναλυθεί οι διαφορετικοί τύποι ελέγχου
αξιοπιστίας του εργαλείου επιμέτρησης. Η διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων δεν
δύναται να πραγματοποιηθεί λόγω φόρτου εργασίας των συμμετεχόντων. Το ίδιο
ισχύει και για τη μέτρηση αξιοπιστίας ισιδύναμων τύπων. Κατά συνέπεια,
αξιοποιείται η πιο δημοφιλής μέθοδος της εσωτερικής συνέπειας, με χρήση του
συντελεστή α του Cronbach, ο οποίος εκφράζει το μέσο όρο των συντελεστών
συσχέτισης μεταξύ των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου. Οι τιμές που παίρνει ο
συντελεστής κυμαίνονται από -1 έως 1, και αναφέρεται σε αξιόπιστο ερωτηματολόγιο
όσο προσεγγίζει τη μονάδα. Οι τιμές που θεωρούνται, συνήθως, αποδεκτές είναι
μεγαλύτερες από 0,7 (α>0,7) (Nunnally and Bernstein,1994). Στην περίπτωσή μας, ο
συντελεστής α του ερωτηματολογίου ισοδυναμεί με α=0,96 εκφράζοντας εξαιρετικά
υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.
Πίνακας 5.19 Συντελεστής εσωτερικής συνέπειας ερωτηματολογίου
Cronbach’s Alpha

N στοιχεία

0,96

24

5.2.3 Έλεγχος Εγκυρότητας του Εργαλείου Επιμέτρησης
Ο έλεγχος εγκυρότητας του ερωτηματολογίου διενεργείται βάσει των διαφορετικών
τύπων που καταγράφηκαν στην ενότητα 4.3. Πιο συγκεκριμένα, η εγκυρότητα
περιεχομένου επιβεβαιώνεται αρχικά από την υιοθέτηση της δομής και του
περιεχομένου του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας, ως διεθνώς
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αναγνωρισμένο εργαλείο. Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο που προέκυψε,
απλουστευμένο στη μορφή του, καθώς προορίζεται να καλύψει συγκεκριμένες
ανάγκες, επιδείχθηκε στις υπό εξέταση 4PL εταιρίες προς αξιολόγηση, ώστε να
καταδειχθεί κατά πόσο τα μέτρα που χρησιμοποιούνται είναι επαρκή και
αντιπροσωπευτικά.

Από τους ειδικούς του κλάδου επικυρώνεται η φαινομενική

εγκυρότητά του.
Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής ελέγχεται με τη διενέργεια Διερευνητικής
Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis). Η
δυνατότητα διενέργειας παραγοντικής ανάλυσης για το συγκεκριμένο δείγμα
εκτιμάται βάσει των αποτελεσμάτων του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), ο οποίος
συγκρίνει τα μεγέθη των παρατηρούμενων συντελεστών συσχέτισης προς τους
συντελεστές μερικής συσχέτισης, καθώς και του ελέγχου σφαιρικότητας του Bartlett.
Το μέτρο ΚΜΟ έχει τιμή 0,869 (>0,50) και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett
βρέθηκε σημαντικός (χ2(276) = 1066, p<0.001), υποδεικνύοντας ότι το δείγμα της
έρευνας είναι επαρκές για τη διενέργεια παραγοντικής ανάλυσης.
Πίνακας 5.20 Δείκτης ΚΜΟ και έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

0,869

Έλεγχος σφαιρικότητας του Approx
Bartlett

Chi- 1,066Ε3

square

276

Df

0,000

Sig.
Aπό την ανάλυση ανέκυψαν 4 συνιστώσες- παράγοντες, με κριτήριο την τιμή των
Ιδιοτιμών (eigenvalues) (Ιδιοτιμές> 1). Σύμφωνα με τους Ford et al (1986) το εν λόγω
κριτήριο τείνει να υπερεκτιμά τον αριθμό των εξαχθέντων παραγόντων. Για το λόγο
αυτό, η ερμηνευσιμότητα (Lai, 2004) και αξιοπιστία των παραγόντων λαμβάνονται
υπόψη στον προσδιορισμό του αριθμού των συνιστωσών. Τελικά, ανακύπτουν 3
παράγοντες (α) Επιχειρηματικές Πρακτικές για βιώσιμη Επιτυχία, (β) Οργανωσιακή
Στρατηγική και (γ) Ανθρώπινο Δυναμικό. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται για κάθε
μεταβλητή έλεγχος στο ποσοστό της συνολικής της διακύμανσης, το οποίο
εκφράζεται από τους παράγοντες (communalities), ώστε να εξεταστεί η ύπαρξη
υψηλών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Όλα τα ποσοστά υπερβαίνουν το
0,60, υποδεικνύοντας ότι οι μεταβλητές μοιράζονται κοινούς παράγοντες.

Η

κατάταξη των παραγόντων παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.19.
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Πίνακας 5.21 Κατάταξη των παραγόντων
Παράγοντες

Μέσος

Cronbach’s α

Eigenvalues

4,04

0,884

12,69

Οργανωσιακή Στρατηγική

4,09

0,875

1,42

Ανθρώπινο Δυναμικό

3,90

0,814

1,29

Επιχειρηματικές Πρακτικές για
βιώσιμη Επιτυχία

Η

δομή

των

παραγόντων

αποτυπώνεται

στη

συνέχεια

ως

εξής:

1ος Παράγοντας: Επιχειρηματικές Πρακτικές για βιώσιμη Επιτυχία.
Περιλαμβάνει τις παράκατω μεταβλητές: (α) Οι σχέσεις με τους πελάτες ενισχύονται
και προωθούνται, (β) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προωθούνται και εισάγονται
στην αγορά αποτελεσματικά, (γ) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των διεργασιών
πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να υπάρξει βελτιστοποίηση της αξίας των
ενδιαφερόμενων μερών, (δ) Η διαχείριση των οικονομικών πραγματοποιείται με
τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη επιτυχία, και (ε) Οι γνώσεις και οι
δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού αναπτύσσονται διαρκώς.
2ος Παράγοντας:Οργανωσιακή Στρατηγική.
Αναφέρεται στις εξής μεταβλητές: (α) Η στρατηγική του οργανισμού βασίζεται στην
κατανόηση της εσωτερικής απόδοσης και των δυνατοτήτων του οργανισμού, (β) Η
στρατηγική και οι υποστηρικτικές πολιτικές του οργανισμού αναπτύσσονται,
αναθεωρούνται

και

επικαιροποιούνται,

(γ)

Η

διαχείριση

της

τεχνολογίας

πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να υποστηρίζεται η επίδοση της στρατηγικής, και
(δ) Η διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης πραγματοποιείται με τρόπο ώστε
να υποστηρίζεται η αποδοτική λήψη απόφασης και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του
οργανισμού.
3ος παράγοντας: Ανθρώπινο Δυναμικό.
Συγκεντρώνει τις ακόλουθες μεταβλητές: (α) Η Ανώτατη Διοίκηση επιδιώκει να
εμφυσήσει την ύπαρξη κουλτούρας επιχειρηματικής αριστείας στο ανθρώπινο
δυναμικό του οργανισμού, (β) Το ανθρώπινο δυναμικό ευθυγραμμίζεται με την
πολιτική του οργανισμού, εμπλέκεται στις λειτουργίες του και αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες, (γ) Η ενδο-επιχειρησιακή επικοινωνία του ανθρώπινου δυναμικού
πραγματοποιείται αποτελεσματικά, και (δ) το ανθρώπινο δυναμικό απολαμβάνει την
ανταμοιβή, την αναγνώριση και το ενδιαφέρον του οργανισμού.
Στον Πίνακα 5.19 αποτυπώνονται οι συνιστώσες που προέκυψαν από την
παραγοντική ανάλυση, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά στο
Σχήμα 5.4, συνοδευόμενα από στοιχεία σχετικά με τις ιδιοτιμές των παραγόντων, το
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ποσοστό διακύμανσης και το συντελεστή εσωτερικής συνέπειας α του Cronbach,
αλλά και τους μέσους όρους (M.O.) και τις επιβαρύνσεις των παραγόντων (Factor
Loadings) που σημειώνονται για τα επιμέρους στοιχεία των παραγόντων.

Σχήμα 5.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες του βαθμού ενσωμάτωσης της ΔΟΠ στις
ενδο-επιχειρησιακές διεργασίες
5.2.4 Πρακτικότητα του Ερωτηματολογίου
Στο κεφάλαιο 4 αναπτύχθηκαν οι τύποι πρακτικότητας του ερωτηματολογίου, οι
οποίοι αφορούν στην οικονομία, ευκολία και ερμηνευσιμότητα του εργαλείου
επιμέτρησης. Το ερωτηματολόγιο που προτείνεται ως εργαλείο στην παρούσα
διατριβή ακολουθεί τη δομή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας.
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η συνεργασία των 4PL παρόχων με εξειδικευμένα
γραφεία συμβούλων αναφορικά με την κατάρτιση άρτιου ερωτηματολογίου. Μία
τέτοια συνεργασία εγείρει σημαντικές δαπάνες, τις οποίες πιθανόν η εταιρία να μην
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είναι

σε

θέση

να

πραγματοποιήσει.

Επιπρόσθετα,

ο

σχεδιασμός

του

ερωτηματολογίου είναι φιλικός προς το συμμετέχοντα, καθώς οι ερωτήσεις είναι
συγκεκριμένες, χωρίς να προκαλούν την απορία των ερωτώμενων. Τέλος, η
στατιστική ανάλυση δύναται να υλοποιηθεί ενδο-επιχειρησιακά, με την προϋπόθεση
ότι ο υπεύθυνος διαθέτει γνώσεις στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης. Σε
διαφορετική περίπτωση, οι απαιτούμενες γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν μέσω
επιμορφωτικών σεμιναρίων.
5.2.5 Ανάλυση σε Συστάδες (Ομάδες)
5.2.5.1 Αποτύπωση των Συστάδων (Ομάδων)
Στόχος της ανάλυσης συστάδων αποτελεί η τμηματοποίηση της αγοράς των ΠΥL που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ως προς το βαθμό ενσωμάτωσης της ΔΟΠ στις
ενδο-επιχειρησιακές διεργασίες. Οι συνολικά 57 εταιρίες που συμμετείχαν στην
έρευνα τμηματοποιούνται σε τρεις διακριτές ομάδες, βάσει των προαναφερθέντων
παραγόντων, με την αξιοποίηση του κριτηρίου του Ward και της Ευκλίδειας
απόστασης.
5.2.5.2 Ανάλυση των ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών (προφίλ) των Συστάδων
(Ομάδων)
Η ANOVA με έναν παράγοντα (one way) εφαρμόζεται με στόχο να εξεταστούν οι
διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων που προέκυψαν στο στάδιο της παραγοντικής
ανάλυσης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των ομάδων (p<0.05).

Συνεπώς απορρίπτεται τη μηδενική

υπόθεση, σύμφωνα με την οποία οι μέσοι των ομάδων είναι ίσοι.
Βάσει του Πίνακα 5.20 προκύπτουν τρεις ομάδες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ομάδα 1η : Η Ομάδα 1, στην οποία κατατάσσονται 21 εταιρίες (36,8% του δείγματος),
παρουσιάζει σημαντικό βαθμό ενσωμάτωσης της ΔΟΠ στους προαναφερθέντες
παράγοντες
Ομάδα 2η: Η Ομάδα 2, στην οποία ανήκουν 11 εταιρίες (19,3% του δείγματος),
εμφανίζει εξαιρετικά υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ,
αναφορικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές, την οργανωσιακή στρατηγική και την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Ομάδα 3η: Η Ομάδα 3, η οποία περιλαμβάνει 25 εταιρίες (43,9% του δείγματος),
υιοθετεί αρκετά τη φιλοσοφία της ΔΟΠ στις ενδο-επιχειρησιακές διεργασίες.

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –
Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

208

Πίνακας 5.22 Μέσοι και τυπικές αποκλίσεις των ομάδων
n Mean SD

F-value

Significance

Ο1 21 4,27 0,36
Παράγοντας 1ος: Επιχειρηματικές
Ο2 11 4,91 0,10 F(2,54) = 83,17 p < 0.001
Πρακτικές για βιώσιμη Επιτυχία
Ο3 25 3,46 0,37
Ο1 21 4,26 0,43
Παράγοντας 2ος: Οργανωσιακή
Ο2 11 4,98 0,07 F(2,54) = 58,74 p < 0.001
Στρατηγική
Ο3 25 3,55 0,40
Ο1 21 4,00 0,51
Παράγοντας 3ος: Ανθρώπινο
Ο2 11 4,84 0,20 F(2,54) = 43,05 p < 0.001
Δυναμικό
Ο3 25 3,40 0,44
Η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης δεν παρέχει κάποια πληροφορία αναφορικά με
τις διαφορές μεταξύ ζευγών των μέσων. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται ένας post
hoc έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων (multiple comparisons test), βάσει του
κριτηρίου του Tukey.

Από τον έλεγχο συμπεραίνεται ότι όλοι οι μέσοι όροι

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανά δύο σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05.
Πίνακας 5.23 Έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων (Tukey’s test)
Εξαρτημένη

Ομάδα

Ομάδα

Διαφορά των

Τυπικό

Μεταβλητή

(Ι)

(J)

Μέσων (I-J)

σφάλμα

2

-0,62*

1,12

3

0,83*

0,09

1

0,62*

0,12

3

1,45*

0,12

1

-0,83*

0,09

2

-1,45*

0,12

2

-0,71*

0,14

3

0,71*

0,11

1

0,71*

0,14

3

1,42*

0,13

1

-0,71*

0,11

2

-1,42*

0,13

2

-0,84*

0,16

3

0,60*

0,13

1

0,84*

0,16

3

1,44*

0,16

1

-0,60*

0,13

2

-1,44*

0,16

1
Επιχειρηματικές
Πρακτικές για βιώσιμη

2

Επιτυχία
3

1
Οργανωσιακή
Στρατηγική

2

3

1

Ανθρώπινο Δυναμικό

2

3

* Στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων για p<0.05
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Λόγω παραβίασης της προϋπόθεσης της ANOVA σχετικά με την ισότητα των
διακυμάνσεων, η οποία ελέγχθηκε με το τεστ του Levene, εφαρμόστηκε
συμπληρωματικά ο μη παραμετρικός έλεγχος των Kruskal –Wallis. Ο έλεγχος αυτός
επιβεβαίωσε ότι οι διαφορές μεταξύ των ομάδων στο βαθμό ενσωμάτωσης της ΔΟΠ
είναι στατιστικά σημαντικές και για τους τρεις παράγοντες (Πίνακας 5.22).
Πίνακας 5.24 Μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal –Wallis
Επιχειρηματικές
Πρακτικές για
βιώσιμη Επιτυχία

Οργανωσιακή

Ανθρώπινο

Στρατηγική

Δυναμικό

χ2

44.49

38.08

35.54

Β.ε.

2

2

2

p

p<0.001

p<0.001

p<0.001

Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταδεικνύουν ότι τα επίπεδα στατιστικής
σημαντικότητας είναι ίσα με το μηδέν. Συνεπώς, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται,
άρα οι διάμεσοι του βαθμού ενσωμάτωσης της ΔΟΠ ως προς τους τρεις παράγοντες
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους.
Η τμηματοποίηση του κλάδου των ΠΥL διεξήχθη βάσει των συνιστωσών που
προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. Ο βαθμός ενσωμάτωσης των επιμέρους
στοιχείων των προαναφερθέντων παραγόντων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.1.
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Διάγραμμα 5.1 Αποτύπωση του βαθμού ενσωμάτωσης των επιμέρους στοιχείων της ΔΟΠ από τις διαφορετικές ομάδες του δείγματος
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Επιπρόσθετα, ο βαθμός ενσωμάτωσης των επιμέρους στοιχείων των παραγόντων
υπαγορεύει την αποτύπωση των ομάδων που διαμορφώνονται στην αγορά των υπό
εξέταση ΠΥL, όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.5 και 5.6.
Σχήμα 5.5 Αποτύπωση των διαφορετικών ομάδων των ΠΥL- δημογραφικά στοιχεία

Σχήμα 5.6 Αποτύπωση των διαφορετικών ομάδων των ΠΥL- παρεχόμενες
υπηρεσίες

Πιο συγκεκριμένα, η καθ’ αυτόν τον τρόπο απεικόνιση αποτελεί μία βάση
δεδομένων, η οποία συμπεριλαμβάνει το βαθμό ενσωμάτωσης της ΔΟΠ από τους
δυνητικούς συνεργάτες του 4PL, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΠΥL.
5.2.5.3 Σχέση ανάμεσα στις Μεταβλητές- Διαδικασία Crosstabs
Επιδιώκεται ο έλεγχος για ύπαρξη συνάφειας μεταξύ των δημογραφικών
χαρακτηριστικών και των ομάδων που προέκυψαν από την ανάλυση σε συστάδες.
Διενεργήθηκαν έλεγχοι χ2, οι οποίοι κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντική σχέση
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μεταξύ των μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας
της ΔΟΠ στις ενδο-επιχειρησιακές διεργασίες είναι ανεξάρτητος από τον τύπο των
υπό εξέταση εταιριών, τον κύκλο εργασιών τους, καθώς και τον αριθμού των
απασχολούμενων (p>0,001).
Πίνακας 5.25 Σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές
χ2
value

Sig.

8,28

0,22

6,81

0,34

5,93

0,43

Διαμεταφορέας
3PL εταιρία
Τύπος Εταιρίας

Κύκλος
Εργασιών

Διαμεταφορέας & 3PL
εταιρία
Διεθνής
Πάροχος
Υπηρεσιών
Logistics
(ΔΠΥL)
< €500.000
€500.000
€2.000.000
€2.000.001 –
€10.000.000

–

> €10.000.000
<10 άτομα
11-50 άτομα
Αριθμός
Απασχολούμενων
51 -250 άτομα
> 250 άτομα

5.2.6 Καταγραφή των Παρεχόμενων Υπηρεσιών των ΠΥL
Η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου αναφέρεται στην καταγραφή των υπηρεσιών
που παρέχουν οι συμμετέχοντες, επιμερισμένες σε υπηρεσίες αποθήκευσης,
μεταφοράς, διαχείρισης αποθεμάτων, εξυπηρέτησης πελατών, χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες παραγωγικής διαδικασίας και υπηρεσίες γενικής διαχείρισης.
Στους ακόλουθους πίνακες διεξάγεται συγκριτική αποτύπωση των αποτελεσμάτων
της έρευνας αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά κατηγορία ΠΥL
(διαμεταφορέων και 3PL εταιριών). Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη στήλη των
Πινάκων 5.24, 5.25 και 5.26 αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που βιβλιογραφικά
παρέχουν οι επιμέρους ΠΥL, ενώ στις επόμενες στήλες σημειώνονται οι υπηρεσίες
που

προσφέρονται

από

τις
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Υπηρεσίες Μεταφοράς

NVOCC Υπηρεσίες
Μεταφορές
Διαχείριση μεταφορών
(δρομολόγηση,
προγραμματισμός)
Παράδοση, Διανομή
Εξεικευμένες Υπηρεσίες

•

•

๐

๐

•

•

๐

๐

๐

•

•

๐

•

๐

๐

๐

๐

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
๐

•

•

•

๐

•
•

๐

ΔΑ
ΔΑ
ΔΑ

•

•
•
•

•
๐
๐

•
•
•

ΔΑ

•

•

•

•

๐

ΔΑ

•

•

๐

๐

๐

ΔΑ

•

๐

ΔΑ

•

•

•

ΔΑ

•

•

•

•

•



ΔΑ

•

•

•

•

•



ΔΑ
ΔΑ

•

๐

•
•

•
๐



๐

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

๐

•

•

•

๐

•





ΔΑ

•

•

•

•

•

•
•

•
•

๐

๐
๐

๐
๐

•
•

๐

๐
๐

๐
๐




๐

ΔΑ
ΔΑ

•

•
•

•
•

๐
๐
๐
๐

•

•
•

๐

•

•

•

๐

•

๐

•



•

•

•

•
•

Δ23

•

Δ22

๐

Δ21

•

Δ19

•

Δ20

Δ18

ΔΑ

•

•

๐

๐

•

•
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๐

Δ17

•

•

Δ16

๐

•

•

๐
๐
๐

Δ15

•

๐

Δ14

•

•

Δ13

๐

•

Δ12

๐

๐

•
•
•

๐

Δ11

๐

๐

Δ10

•

Δ9

๐

Δ8

•

Δ7

Δ4

๐

Δ6

Δ3

•

Δ5

Δ2

Πακετοποίηση, Συλλογή
και Συσκευασία
(Repackaging)
(Re)Ετικετοποίηση
Συναρμολόγηση
Κυτιοποίηση (Kitting)
Σήμανση προϊόντων
βάσει μεγέθους
Σύντομη Αποθήκευση
(Cross-docking)
Τελωνειακή αποθήκευση
Διαχείριση
ανταλλακτικών των
πελατών
Κράτηση/Δέσμευση
χώρου στους μεταφορείς
Έκδοση φορτωτικών

Δ1

Υπηρεσίες Αποθήκευσης

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡ
ΕΙΣ

Πίνακας 5.26 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των διαμεταφορέων

•

•

๐
•

•

•

•

•

•

•

•
•

๐
๐

๐

•
๐

•
214

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών

๐
•

๐

๐

•



๐

๐

•

•

ΔΑ
•
•

•

•

•

•

•

๐

•

•

•

•

•

๐

๐

๐

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

๐

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

ΔΑ

•

•

•

•

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

•

•

๐

ΔΑ

๐

•

ΔΑ

•

ΔΑ

•

๐
•

•

•

๐

•

•

•

•



Δ23

•

Δ22

•

Δ21

ΔΑ

Δ20

•

Δ19

•

Δ18

ΔΑ

Δ17

Δ16

Δ13

Δ12

Δ11

Δ10

Δ9

Δ8

Δ7

•

Δ6

•

Δ5

•

Δ15

•

•

Δ14

•

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –
Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Δ2

Δ1

•

Δ4

Ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος και επιδιόρθωση
προϊόντων
Διαχείριση επιστροφών,
αντίστροφη εφοδιαστική
Χρηματοδότηση
αποθεμάτων
Διαχείριση Αποθεμάτων
Ενοποίηση
των
υπηρεσιών, συστημάτων
και πληροφοριών
Διαχείριση απαιτήσεων
Παροχή βοήθειας στους
φορτωτές/ παραλήπτες
ως προς την επιλογή των
όρων πώλησης
Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες σε Νομικά
Ζητήματα
Ενοποίηση με τα ERP
συστήματα των πελατών
Γραφειοκρατικές
Διαδικασίες
σχετιζόμενες με την
διακίνηση του Φορτίου

Δ3

Υπηρεσίες
Διαχείρισης
Αποθεμάτων

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙ
Σ

Πίνακας 5.26 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των διαμεταφορέων (συνέχεια)

•

•

•

๐



๐

๐

•

•

•



•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

๐

•

๐

๐

•

๐

๐

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

๐

๐

๐

๐

•

•

๐

•

๐

๐

๐

๐

•

ΔΑ

•

•

•



•

•

•

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

•

ΔΑ

•

ΔΑ

•

•

๐

•

๐

Δ11

•

•
•

๐

Δ23

•

•

Δ22

•

Δ21

•

Δ20

Δ10

•

Δ19

Δ9

•

Δ18

Δ8

•

Δ17

Δ7

•

Δ16

Δ6

•

Δ15

Δ5

•

Δ14

Δ4

•

Δ13

Δ3

•

Δ12

Δ2

Διαχείριση
πληροφοριών
Προσφορά Ναύλων
Τοποθέτηση
Εμπορευμάτων στις
εγκαταστάσεις του
πελάτη
Υπηρεσίες Τηλεφωνικού
Κέντρου
Διαδικτυακές υπηρεσίες
(Web-based
linkages,
web capability)
Προώθηση εγγράφων
μεταφοράς

Δ1

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙ
Σ

Πίνακας 5.26 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των διαμεταφορέων (συνέχεια)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

•

๐

•

๐

๐

ΔΑ

๐

๐

•

๐

๐

•

•

๐

๐

๐

ΔΑ

๐

๐

•

๐

๐

๐

•

๐

•



•

ΔΑ

•

•

•

๐

•

•

•

•

๐

๐

•

Ζητήματα ασφαλίσεων

•

•

•

•

Τελωνειακά Ζητήματα
Παρακολούθηση
φορτίου (track and
trace)
Εγκατάσταση προϊόντων

•

•

•

•

๐

•

๐

๐

•

๐

๐

Διαχείριση παραγγελιών

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

•

๐

•

•

•

•

•

•

Εκτέλεση παραγγελιών
πελατών

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

•

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –
Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

•

•

•

ΔΑ

•
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Υπηρεσίες
Παραγωγικής
Διαδικασίας

•

•

•

•

•

Προσθήκη προϊοντικών
χαρακτηριστικών
Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –

•

•

•

•

•

•

๐

•

•

๐

•

๐
๐

๐

•

๐

ΔΑ

•

•

ΔΑ

•

•

ΔΑ

•

•

ΔΑ

•

ΔΑ

•

ΔΑ



•

•

•

•
๐

•
•

Δ20

•

Δ19

•

Δ18

Δ15

•

ΔΑ

๐

•

ΔΑ

๐



•

Δ23

•

๐

Δ22

•

Δ14

Δ13

Δ12

Δ11

Δ10

Δ9

Δ8

Δ7

Δ6

Δ5

Δ4

Δ3

•

•

Ανάληψη υπεργολαβίας
στην παραγωγική
διαδικασία
Σχεδιασμός προϊόντος

Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

•

๐

Δ21

Διευθέτηση πληρωμών
των πελατών
Ανάπτυξη
χρηματοοικονομικών
τεχνικών (financial
engineering)
Επιχειρησιακή ευθύνη
για το σχεδιασμό της
παραγωγικής
διαδικασίας

•

ΔΑ

Δ17

Τιμολόγηση του τελικού
παραλήπτη
Προσαρμογή και
διαπραγμάτευση της
εγγυητικής επιστολής

๐

•

Δ16

Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες

Factoring

Δ2

Δ1

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Πίνακας 5.26 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των διαμεταφορέων (συνέχεια)

๐

•

๐

•

•

•

•

•

•

•

•

•

๐

•
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Δ19

Δ20

Δ21

Δ22

Δ23

•

๐

•

•

•

ΔΑ

•

•

•

•

ΔΑ

•

•

•



•

•

•

•

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

•

•

•

•

ΔΑ

•

•

•

ΔΑ

•

•



ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

•

๐

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

๐

•

•

•

•

๐

•

Δ5

•

๐

•

๐

•

•

•

•

•

Δ18

•

Δ17

ΔΑ

Δ16

๐

Δ15

•

Δ14

๐

Δ13

•

Δ12

Δ9

•

Δ11

Δ8

•

Δ10

Δ7

Δ6

•

•

๐

Δ4

•

Δ3

•

•

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –
Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

•

Δ2

Αναφορές απόδοσης
Σχεδιασμός και
διαχείριση logistics
Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
Διαχείριση πελατειακών
σχέσεων
Διαχείριση
εξυπηρέτησης πελατών
Εξυπηρέτηση μετά την
πώληση
Διαχείριση και
διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων με
τους ΠΥL
Συντονισμός των
φορτώσεων,
αποθηκευτικών
διαδικασιών και
παραδόσεων
Μεγιστοποίηση της
χρησιμότητας των ΠΥL
& τη χωρητικότητα
(capacity) των
εσωτερικών και
εξωτερικών πόρων

Δ1

Υπηρεσίες Γενικής Διαχείρισης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Πίνακας 5.26 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των διαμεταφορέων (συνέχεια)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

๐

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

๐

•
•

•
•

•
•

•
•

•

ΔΑ


•
•

•
•

•
•

•
•

•

ΔΑ

•

ΔΑ
ΔΑ

•

Δ23

•

Δ22

•

Δ21

•

Δ20

Δ17

ΔΑ

Δ19

Δ16

•

Δ18

Δ15

•

Δ14

•

Δ13

•

Δ12

•

Δ11

•

Δ10

•

Δ9

•

Δ8

Δ5

•

Δ7

Δ4

•

Δ6

Δ3

Επίβλεψη της
διαδικασίας
παραγγελιών
Διαδικτυακή ενοποίηση
των παρόχων 3PL
υπηρεσιών με τους
μεταφορείς
Ανασχεδιασμός της
εφοδιαστικής αλυσίδας
Διαχείριση έργου
Διαρκής καινοτομία

Δ2

Υπηρεσίες Γενικής
Διαχείρισης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δ1

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Πίνακας 5.26 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των διαμεταφορέων (συνέχεια)

•

•

•

•

•

•

๐

•

•

•

•
•

•
•




•
•

•
•

๐

•
•

•

3PL 7

3PL 8

3PL 9

3PL 10

3PL 11

3PL 12

3PL 13

3PL 14

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

(Re)Ετικετοποίηση



๐

๐

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

๐

๐

•

•



ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

๐

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

Υπηρεσίες
Αποθήκευσης

Συναρμολόγηση
Κυτιοποίηση (Kitting)

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –
Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων



•

•

3PL 17

3PL 6

๐

3PL 16

3PL 4

๐

3PL 15

3PL 3

•

3PL 5

3PL 2

Πακετοποίηση, Συλλογή και Συσκευασία
(Repackaging)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3PL

3PL 1

Πίνακας 5.27 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 3PL

•

•

•

•

•

•
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•
•

๐

•

•

Διαχείριση ανταλλακτικών των πελατών

•

•

Υπηρεσίες
Αποθήκευσης

Κράτηση/Δέσμευση χώρου στους
μεταφορείς
Έκδοση φορτωτικών
Υπηρεσίες Μεταφοράς

NVOCC Υπηρεσίες

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•



•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

๐

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

๐

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

ΔΑ

ΔΑ

๐

๐

๐

•

•

•

Παράδοση, Διανομή

๐

๐

๐

๐

•

•

๐

•

•

•
•
•

•

•

•

•

๐

•

•

Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

•

•

Διαχείριση μεταφορών (δρομολόγηση,
προγραμματισμός)

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –

•

ΔΑ

•

๐

Μεταφορές (θαλάσσια μεταφορά,
Intermodal transport, διαμεταφορά,
μεταφορά ενοποίημένου φορτίου, freight
bill payment/audit, brokering,
διαπραγμάτευση ναύλων, επιλογή
μεταφορέων)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (χύδην φορτία,
υγρά φορτία, επικίνδυνα υλικά,
κατεψυγμένα είδη)

•

ΔΑ

•

3PL 17



•

•

3PL 16

Τελωνειακή αποθήκευση

•

•

3PL 15

•

ΔΑ

3PL 14

•

ΔΑ

3PL 13

•

3PL 12

•

3PL 11

•

3PL

Σύντομη Αποθήκευση (Cross-docking)

•

3PL 9

•

3PL 8

๐

3PL 7

3PL 4

๐

3PL 6

3PL 3



3PL 5

3PL 2

Σήμανση προϊόντων βάσει μεγέθους
(Sizing products)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3PL

3PL 1

Πίνακας 5.27 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 3PL (συνέχεια)

•

•

•

•

๐

๐

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





ΔΑ

ΔΑ

•

•



•

•

•

๐

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•
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Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης
Πελατών

Διαχείριση Αποθεμάτων (πρόγνωση,
ανάλυση τοποθεσίας (location analysis),
network consulting slotting, σχεδιασμός
διάταξης, χρηματοδότηση,
επαναπαραγγελία)
Ενοποίηση των υπηρεσιών, συστημάτων
και πληροφοριών
Διαχείριση απαιτήσεων
Παροχή βοήθειας στους φορτωτές/
παραλήπτες ως προς την επιλογή των
όρων πώλησης
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Νομικά
Ζητήματα
Ενοποίηση με τα ERP συστήματα των
πελατών
Γραφειοκρατικές Διαδικασίες
σχετιζόμενες με την διακίνηση του
Φορτίου

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –
Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•



•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

๐

๐

•

•

3PL 13

•

•

๐


ΔΑ

3PL 17

•

ΔΑ

3PL 16

•

•

3PL 15

•



3PL 14

•

3PL 12

•

3PL 11

•

3PL 10

๐

3PL 9

Χρηματοδότηση αποθεμάτων (inventory
financing)

•

3PL 8

•

3PL 7

๐

3PL 6

๐

3PL 5

•

3PL 4

3PL 1

•

3PL 3

Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
επιδιόρθωση προϊόντων
Διαχείριση επιστροφών, αντίστροφη
εφοδιαστική

3PL 2

Υπηρεσίες Διαχείρισης
Αποθεμάτων

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3PL

Πίνακας 5.27 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 3PL (συνέχεια)

•

๐

•

•

๐

•



•
•

•
๐
•

•
•

•

•



•

•

•
•
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•

•

•

•

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

๐

•



ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

๐

•

•

•


๐

๐
๐

•

๐

•

•

•

๐

•

๐

ΔΑ

ΔΑ

๐

•

•

Ζητήματα ασφαλίσεων
Τελωνειακά Ζητήματα
Παρακολούθηση φορτίου (track and
trace)
Εγκατάσταση προϊόντων (product
installation)
Διαχείριση παραγγελιών

๐
๐

๐
๐

•
•

•
•

๐
๐

•
•

๐
๐

ΔΑ
ΔΑ

ΔΑ
ΔΑ

๐
๐

๐

๐
๐

•

•



ΔΑ

ΔΑ

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

Εκτέλεση παραγγελιών πελατών

•

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –
Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

•
๐

๐

Factoring
Τιμολόγηση του τελικού παραλήπτη
Προσαρμογή και διαπραγμάτευση της
εγγυητικής επιστολής
Διευθέτηση πληρωμών των πελατών
Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών
(financial engineering)

•
๐

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

๐

ΔΑ

ΔΑ

•

•

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

•

ΔΑ

ΔΑ

•

ΔΑ

ΔΑ

๐

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

๐

•

•

•

•

๐

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3PL 17

•

Τοποθέτηση Εμπορευμάτων στις
εγκαταστάσεις του πελάτη
Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου
Διαδικτυακές υπηρεσίες (Web-based
linkages, web capability)
Προώθηση εγγράφων μεταφοράς

•

3PL 16

๐

ΔΑ

3PL 15

•

ΔΑ

3PL 14

•

•

3PL 13

๐

•

3PL 12

•

3PL 11

Προσφορά Ναύλων

3PL 10

๐

3PL 9

•

3PL 8

•

3PL 7

3PL 4

•

3PL 6

3PL 3

•

3PL 5

3PL 2

Διαχείριση πληροφοριών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3PL

3PL 1

Πίνακας 5.27 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 3PL (συνέχεια)

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
๐

•
•

๐
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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Υπηρεσίες Γενικής Διαχείρισης

Προσθήκη προϊοντικών χαρακτηριστικών
(adding product features)

๐

๐

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

Σχεδιασμός και διαχείριση logistics
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Λειτουργία/
διαχείριση στόλου, Σχεδιασμός του
Δικτύου Διανομής, ανάλυση τοποθεσίας
location analysis)

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

๐

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

๐

•

•

Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

3PL 17

•

•

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –

•

•

Διαχείριση εξυπηρέτησης πελατών
Διαχείριση και διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων με τους παρόχους
υπηρεσιών logistics
Συντονισμός των φορτώσεων,
αποθηκευτικών διαδικασιών και
παραδόσεων

•
•

Αναφορές απόδοσης

Διαχείριση πελατειακών σχέσεων

3PL 16

•

3PL 15

ΔΑ

3PL 14

ΔΑ

3PL 13

•

3PL 12

3PL 10

ΔΑ

3PL 11

3PL 9

ΔΑ

3PL 7

•

•

3PL 6

•

•

3PL 5

•

•

3PL 4

ΔΑ

3PL 3

ΔΑ

3PL 2

•

3PL 1

Επιχειρησιακή ευθύνη για το σχεδιασμό
της παραγωγικής διαδικασίας
Ανάληψη υπεργολαβίας στην παραγωγική
διαδικασία
Σχεδιασμός προϊόντος (product
configuration)

3PL 8

Υπηρεσίες
Παραγωγικής
Διαδικασίας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3PL

Πίνακας 5.27 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 3PL (συνέχεια)

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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3PL 10

3PL 11

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

Επίβλεψη της διαδικασίας παραγγελιών

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

๐

•

ΔΑ

ΔΑ

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

•

ΔΑ

ΔΑ

•

•

•

•

•

•

Υπηρεσίες Γενικής Διαχείρισης

Διαδικτυακή ενοποίηση των παρόχων
3PL υπηρεσιών με τους μεταφορείς
Ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής
αλυσίδας

•
•

•

•

Διαχείριση έργου

•

•

•

Διαρκής καινοτομία

•

•

•

•
•

•

๐

•

•

๐

•

•

•

•

•

•

•

3PL 17

3PL 9

•

3PL 16

3PL 8

•

3PL 15

3PL 7

๐

3PL 14

3PL 6

•

3PL 13

3PL 4

•

3PL 12

3PL 3

•

3PL 5

3PL 2

Μεγιστοποίηση της χρησιμότητα των
παρόχων υπηρεσιών, όπως των B2B
παρόχων, IT provider, 3PL, τηλεφωνικού
κέντρου, καθώς και της χωρητικότητας
(capacity) των εσωτερικών και
εξωτερικών πόρων

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3PL

3PL 1

Πίνακας 5.27 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 3PL (συνέχεια)

•

•

•

๐

•

•

•
•
•

• Με ίδια μέσα
๐ Μέσω Τρίτων
 Με ίδιους πόρους & μέσω τρίτων

Κεφάλαιο 5ο- Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα –
Ευρήματα και Ανάλυση Αποτελεσμάτων
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Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών

Υπηρεσίες
Διαχείρισης
Αποθεμάτων

Υπηρεσίες Μεταφοράς

Χρηματοδότηση αποθεμάτων (inventory financing)
Διαχείριση Αποθεμάτων (πρόγνωση, ανάλυση τοποθεσίας
(location analysis), network consulting slotting,
σχεδιασμός διάταξης, χρηματοδότηση, επαναπαραγγελία)
Ενοποίηση των υπηρεσιών, συστημάτων και πληροφοριών
Διαχείριση απαιτήσεων
Παροχή βοήθειας στους φορτωτές/ παραλήπτες ως προς
την επιλογή των όρων πώλησης
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Νομικά Ζητήματα
Ενοποίηση με τα ERP συστήματα των πελατών
Γραφειοκρατικές Διαδικασίες σχετιζόμενες με την
διακίνηση του Φορτίου
Διαχείριση πληροφοριών
Προσφορά Ναύλων
Τοποθέτηση Εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του
πελάτη
Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου
Διαδικτυακές υπηρεσίες (Web-based linkages, web
capability)
Προώθηση εγγράφων μεταφοράς
Ζητήματα ασφαλίσεων
Τελωνειακά Ζητήματα
Παρακολούθηση φορτίου (track and trace)
Εγκατάσταση προϊόντων (product installation)
Διαχείριση παραγγελιών

E3

E1

4PL

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πακετοποίηση, Συλλογή και Συσκευασία (Repackaging)
(Re)Ετικετοποίηση
Συναρμολόγηση
Κυτιοποίηση (Kitting)
Σήμανση προϊόντων βάσει μεγέθους (Sizing products)
Σύντομη Αποθήκευση (Cross-docking)
Τελωνειακή αποθήκευση
Διαχείριση ανταλλακτικών των πελατών
Κράτηση/Δέσμευση χώρου στους μεταφορείς
Έκδοση φορτωτικών
NVOCC Υπηρεσίες
Μεταφορές (θαλάσσια μεταφορά, Intermodal transport,
διαμεταφορά, μεταφορά ενοποίημένου φορτίου, freight
bill payment/audit, brokering, διαπραγμάτευση ναύλων,
επιλογή μεταφορέων)
Διαχείριση μεταφορών (δρομολόγηση, προγραμματισμός)
Παράδοση, Διανομή
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (χύδην φορτία, υγρά φορτία,
επικίνδυνα υλικά, κατεψυγμένα είδη)
Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και επιδιόρθωση
προϊόντων
Διαχείριση επιστροφών, αντίστροφη εφοδιαστική

E2

Υπηρεσίες
Αποθήκευσης

Πίνακας 5.28 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 4PL

•
•
๐
•
•
•

•
•
•
•
•
๐

•

•

๐
๐
•
๐

๐

๐

๐



๐

•
๐

•


•
๐

•

•

•

•

•

•

•



•

•

๐

•

•


•

•
๐


๐
•

•



๐

•
•

•
๐

•
•

•

๐

•

•

•

•

•
•
•
•
•


๐

•
•

๐
•
•
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Υπηρεσίες Γενικής Διαχείρισης

Υπηρεσίες
Παραγωγικής
Διαδικασίας

Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες

Πίνακας 5.28 Συγκριτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 4PL
(συνέχεια)
Factoring

๐

Τιμολόγηση του τελικού παραλήπτη
Προσαρμογή και διαπραγμάτευση της εγγυητικής
επιστολής
Διευθέτηση πληρωμών των πελατών

•

•

Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών (financial
engineering)

•

Επιχειρησιακή ευθύνη για το σχεδιασμό της παραγωγικής
διαδικασίας
Ανάληψη υπεργολαβίας στην παραγωγική διαδικασία
Σχεδιασμός προϊόντος (product configuration)

•

Προσθήκη προϊοντικών χαρακτηριστικών (adding product
features)
Αναφορές απόδοσης
Σχεδιασμός και διαχείριση logistics
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Λειτουργία/ διαχείριση
στόλου, Σχεδιασμός του Δικτύου Διανομής, ανάλυση
τοποθεσίας location analysis)
Διαχείριση πελατειακών σχέσεων
Διαχείριση εξυπηρέτησης πελατών
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Διαχείριση και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους
παρόχους υπηρεσιών logistics
Συντονισμός των φορτώσεων, αποθηκευτικών διαδικασιών
και παραδόσεων
Μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα των παρόχων υπηρεσιών,
όπως των B2B παρόχων, IT provider, 3PL, τηλεφωνικού
κέντρου, καθώς και τη χωρητικότητα (capacity) των
εσωτερικών και εξωτερικών πόρων
Επίβλεψη της διαδικασίας παραγγελιών
Διαδικτυακή ενοποίηση των παρόχων 3PL υπηρεσιών με
τους μεταφορείς
Ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας
Διαχείριση έργου
Διαρκής καινοτομία

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

• Με ίδια μέσα
๐ Μέσω Τρίτων
 Με ίδιους πόρους & μέσω τρίτων

Όπως διαφαίνεται στους πίνακες που προηγήθηκαν, οι ΠΥL δεν περιορίζονται στην παροχή
των υπηρεσιών που προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αλλά επιδιώκουν να
υπερβούν τις προσδοκίες των πελατών, με την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών. Η
υλοποίηση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας πραγματοποιείται είτε
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με ίδια μέσα, είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τρίτες εταιρίες. Κατά συνέπεια, είναι
δυσδιάκριτη η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών των ΠΥL, καθώς
όλοι οι τύποι εταιριών στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics.
Στη συνέχεια, αποτυπώνονται οι συχνότητες παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από τις
επιμέρους κατηγορίες των ΠΥL.
Υπηρεσίες Αποθήκευσης
Οι υπηρεσίες αποθήκευσης θεωρούνται ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τους παρόχους
3PL υπηρεσιών. Εντούτοις, η εν λόγω έρευνα αποκαλύπτει και τη συνεισφορά των
διαμεταφορέων

στο

μερίδιο

των

αποθηκευτικών

διαδικασιών.

Πιο

αναλυτικά

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στη συνέχεια.
Πακετοποίηση, Συλλογή και Συσκευασία
Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 5.27, κυρίαρχοι στην παροχή υπηρεσιών πακετοποίησης,
συλλογής και συσκευασίας είναι οι πάροχοι 3PL υπηρεσιών, εκ των οποίων το 61,4% (35
πάροχοι) διαθέτει τις εν λόγω υπηρεσίες με ίδιους πόρους. Επιπλέον, το 19,3% (11 πάροχοι)
παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες μέσω τρίτων συνεργατών, ενώ δεν παρέχονται από το 12,3%
(7 πάροχοι). Με ίδιους πόρους & μέσω τρίτων διατίθενται οι ανωτέρω υπηρεσίες από το
1,8% (1 πάροχος). Οι διαμεταφορείς παρέχουν τις υπηρεσίες της πακετοποίησης, συλλογής
και συσκευασίας σε ποσοστό 30,4% (7 πάροχοι) με ίδιους πόρους, 34,8% (8 πάροχοι) μέσω
τρίτων, ενώ δεν παρέχονται από το 30,4% (7 πάροχοι). Οι συμμετέχοντες την έρευνα που
έχουν δηλώσει ότι δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς, όσο και ως πάροχοι 3PL
υπηρεσιών παρέχουν τις επικείμενες υπηρεσίες σε ποσοστό 11,1% (2 πάροχοι) με ίδιους
πόρους, ενώ το 77,8% (14 πάροχοι) δηλώνει ότι δεν τις προσφέρει. Ο πάροχος που δηλώνει
ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες τόσο με ίδιους πόρους όσο
και μέσω τρίτων.
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Πίνακας 5.29 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών πακετοποίησης, συλλογής και συσκευασίας
Διαμεταφορείς & 3PL

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Δεν παρέχεται

7

30,4

7

12,3

14

77,8

Με ίδιους πόρους

7

30,4

35

61,4

2

11,1

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

8

34,8

11

19,3

1

1,8

3

5,3

Πακετοποίηση,
Συλλογή και
Συσκευασία

1

4,3

2

11,1

ΔΠΥL
Ποσοστό

Συχνότητες

3PL

Συχνότητες

Διαμεταφορείς

1

100,0

0

0

Ετικετοποίηση
Επιπρόσθετη αποθηκευτική δραστηριότητα αποτελεί η ετικετοποίηση (Πίνακας 5.28), η
οποία παρέχεται από τις 3PL εταιρίες που ερωτήθηκαν σε ποσοστό 52,6% (30 πάροχοι) με
ίδιους πόρους, σε ποσοστό 12,3% μέσω τρίτων, ενώ η υπηρεσία δεν παρέχεται από το 28,1%
(16 πάροχοι) των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα στην κατηγορία των διαμεταφορέων
διαφέρουν, καθώς το 43,5% (10 πάροχοι) των ερωτηθέντων δεν παρέχουν την εν λόγω
υπηρεσία, το 34,8% (8 πάροχοι) παρέχει την ετικετοποίηση με ίδιους πόρους, ενώ ένα
ποσοστό 17,4% (4 πάροχοι) συνεργάζεται με τρίτους για την παροχή της υπηρεσίας. Από τις
εταιρίες που δήλωσαν διαμεταφορείς και 3PL πάροχοι, το 55,6% διαθέτει την ετικετοποίηση
με ίδιους πόρους, το 11,1% (2 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ τόσο με ίδιους πόρους όσο και
μέσω τρίτων παρέχεται η υπηρεσία από το 5,6% (1 πάροχο). Το 16,7% (3 πάροχοι) δεν
δραστηριοποιούνται στην ετικετοποίηση. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως
ΔΠΥL, παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες τόσο με ίδιους πόρους όσο και μέσω τρίτων.

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

10

43,5

16

28,1

3

16,7

Με ίδιους πόρους

8

34,8

30

52,6

10

55,6

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

4

17,4

7

12,3

2

11,1

1

1,8

1

5,6

3

5,3

2

11,1

1

4,3

Ποσοστό

Ποσοστό

Δεν παρέχεται

Ετικετοποίηση

Συχνότητες

Συχνότητες

Πίνακας 5.30 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών ετικετοποίησης
ΔιαμεταφοΔιαμεταφο3PL
ΔΠΥL
ρείς
ρείς & 3PL

1

100,0

0

0
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Συναρμολόγηση
Η υπηρεσία της συναρμολόγησης αποδεικνύεται πιο εξειδικευμένη με σημαντικές
απαιτήσεις σε εξοπλισμό. Κατά συνέπεια, τα ποσοστά στην πλειοψηφία των παρόχων είναι
αποθαρρυντικά, ως προς την παροχή της. Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία των 3PL
εμφανίζει ένα ποσοστό 52,6% (30 πάροχοι) που αναφέρεται στην μη παροχή της εν λόγω
υπηρεσίας. Το 26,3% (15 πάροχοι)παρέχει υπηρεσίες συναρμολόγησης με ίδιους πόρους.
Μέσω συνεργασιών με τρίτους προσφέρεται η υπηρεσία από το 3,5% (2 πάροχοι) των 3PL
εταιριών που συμμετέχουν στην έρευνα. Υψηλό ποσοστό αποχής από την υπηρεσία
εμφανίζεται και στην κατηγορία των διαμεταφορέων, το οποίο φτάνει το 69,6% (16
πάροχοι). Το 13% (3 πάροχοι) των συμμετεχόντων παρέχει την υπηρεσία με ίδιους πόρους.
Επίσης, ένα 13% (3 πάροχοι) παρέχει την υπηρεσία της συναρμολόγησης μέσω τρίτων. Στην
κατηγορία των εταιριών που ενεργούν τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL, το 38,9% (7
πάροχοι) δηλώνει ότι δεν παρέχει την εν λόγω υπηρεσία, το 33,3% (6 πάροχοι) την παρέχει
με ίδιους πόρους, το 11,1% (2 πάροχοι) την προσφέρει μέσω συνεργατών, ενώ τόσο με ίδιους
πόρους όσο και μέσω τρίτων τη διαθέτει το 5,6% (1 πάροχος). Ο ΔΠΥL παρέχει την ανωτέρω
υπηρεσία με ίδιους πόρους, αλλά και μέσω τρίτων.
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Πίνακας 5.31 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών συναρμολόγησης
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
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Μέσω τρίτων
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6
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3

5,3

2
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0

0

Συναρμολόγηση

1

4,3

Κυτιοποίηση
Η κυτιοποίηση απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και για το λόγο αυτό τα υψηλότερα
ποσοστά παροχής της εν λόγω υπηρεσίας εντοπίζονται στις κατηγορίες των 3PL παρόχων,
αλλά και των εταιριών που δηλώνουν διαμεταφορείς και 3PL πάροχοι. Ειδικότερα, το 60,9%
(14 πάροχοι) της κατηγορίας των διαμεταφορέων δεν παρέχουν την υπηρεσία της
κυτιοποίησης. Το 17,4% (4 πάροχοι) των διαμεταφορέων προσφέρουν την υπηρεσία με
ίδιους πόρους, ενώ το ίδιο ποσοστό των διαμεταφορέων παρέχει την κυτιοποίηση μέσω
τρίτων. Από τις 3PL εταιρίες, το 42,1% (24 πάροχοι) δεν παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία,
λόγω του προαπαιτούμενου εξοπλισμού. Σημαντικό ποσοστό, 38,6% (22 άτομα) παρέχει την
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υπηρεσία της κυτιοποίησης με ίδιους πόρους. Το 12,3% (7 πάροχοι) παρέχει την υπηρεσία
μέσω τρίτων, ενώ το 1,8% (1 πάροχος) προσφέρει κυτιοποίηση τόσο με ίδιους πόρους όσο
και μέσω τρίτων. Από τις εταιρίες που λειτουργούν ως διαμεταφορείς αλλά και ως 3PL
πάροχοι, αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό που παρέχει την υπηρεσία με ίδιους πόρους,
δηλαδή το 55,6%, ενώ το 22,2% (4 πάροχοι) δεν προσφέρουν την υπηρεσία. Το 5,6% (1
πάροχος) της κατηγορίας την προσφέρει μέσω τρίτων, καθώς και το ίδιο ποσοστό
αντιστοιχεί σε εκείνους που παρέχουν την κυτιοποίηση τόσο με ίδιους πόρους όσο και μέσω
τρίτων.
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Πίνακας 5.32 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών κυτιοποίησης
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

22,2
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1
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0
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Συχνότητα Παροχής Υπηρεσιών Σήμανσης Προϊόντων βάσει Μεγέθους
Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 5.31, τα ποσοστά όλων των κατηγοριών εμφανίζονται σε
όμοια επίπεδα αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας με ίδιους πόρους. Πιο
συγκεκριμένα, το 34,8% (8 πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχει σήμανση προϊόντων βάσει
μεγέθους με ίδιους πόρους. Το 8,7% (2 πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία μέσω τρίτων, ενώ
το 52,2% (12 πάροχοι) των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν παρέχει την εν λόγω υπηρεσία.
Στην κατηγορία των 3PL εταιριών το 47,4% (27 πάροχοι) δεν προσφέρει την υπηρεσία, ενώ
αντίστοιχο είναι το ποσοστό των παρόχων που τη διαθέτει. Το 36,8 (21 πάροχοι) προσφέρει
την υπηρεσία με ίδιους πόρους, το 8,8% (5 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 1,8% (1 πάροχος)
προσφέρει σήμανση προϊόντων τόσο με ίδια μέσα όσο και μέσω τρίτων. Σημαντικό είναι το
γεγονός ότι από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως
3PL, το 33,3% (6 πάροχοι) δηλώνουν ότι δεν παρέχουν την υπηρεσία, ενώ το ποσοστό των
εταιριών που την προσφέρουν αθροιστικά είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Πιο συγκεκριμένα,
το 38,9% (7 πάροχοι) προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία με ίδιους πόρους, το 11,1% (2
πάροχοι) την παρέχει μέσω τρίτων συνεργατών, ενώ τόσο με ίδιους πόρους όσο και μέσω
τρίτων προσφέρεται από το 5,6% (1 πάροχο). Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται
ως ΔΠΥL, παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες αποκλειστικά με ίδιους πόρους.
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Πίνακας 5.33 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών σήμανσης προϊόντων βάσει μεγέθους
Διαμεταφορείς
& 3PL
Συχνότητες
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Ποσοστό

3PL

Συχνότητες

Διαμεταφορείς
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1
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0
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Σύντομη Αποθήκευση (cross docking)
Τα ποσοστά μεταξύ των κατηγοριών είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα ανάμεσα στις εταιρίες
που παρέχουν την υπηρεσία και εκείνες που δηλώνουν ότι δεν τη διαθέτουν, αλλά οι
απόλυτες τιμές (συχνότητες) αναδεικνύουν την εξέχουσα συμβολή των 3PL παρόχων, οι
οποίοι προσφέρουν σύντομη αποθήκευση σε ποσοστό 75,4% (43 πάροχοι) με ίδιους πόρους,
12,3% μέσω τρίτων και 1,8% (1 πάροχος) με ίδιους πόρους αλλά και μέσω τρίτων. Μόνο το
5,3 % (3 πάροχοι) από τις 3PL εταιρίες δεν προσφέρουν την υπηρεσία. Η κατηγορία των
διαμεταφορέων συμμετέχει ενεργά και στην εν λόγω υπηρεσία, με το 56,5% (13 πάροχοι) να
παρέχει την υπηρεσία με ίδιους πόρους, το 30,4% (7 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 8,7% (2
πάροχοι) δεν την παρέχουν. Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται ως διαμεταφορείς και 3PL
εταιρίες παρέχουν την υπηρεσία σε ποσοστό 83,3% (15 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ μόνο
το 5,6% (1 πάροχος) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως
ΔΠΥL, παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες τόσο με ίδιους πόρους όσο και μέσω τρίτων.
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Σύντομη
Αποθήκευση
(Cross-docking)

Συχνότητες

Πίνακας 5.34 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών σύντομης αποθήκευσης
(cross docking)
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

1

100,0

0

0

Τελωνειακή Αποθήκευση
Η διαδικασία της τελωνειακής αποθήκευσης δεν διεξάγεται στο σύνολο των αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων, καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη τελωνειακού καθεστώτος που συνοδεύεται
από ειδικές άδειες. Κατά συνέπεια, τα ποσοστά αποχής από την εν λόγω υπηρεσία είναι
υψηλά, όπως διαφαίνεται και στον Πίνακα 5.33. Από την κατηγορία των διαμεταφορέων, το
43,5% (10 πάροχοι) δεν παρέχει την υπηρεσία, ενώ το 13% (3 πάροχοι) προσφέρει
τελωνειακή αποθήκευση με ίδιους πόρους. Σημαντικό είναι το ποσοστό των διαμεταφορέων
που παρέχουν την υπηρεσία μέσω τρίτων, το οποίο ανέρχεται στο 39,1% (9 πάροχοι). Η
ιδιαιτερότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας εκφράζεται και μέσω της κατηγορίας των 3PL
εταιριών, οι οποίες αν και παρέχουν τη συμβατική αποθηκευτική διαδικασία, δεν παρέχουν
τελωνειακή αποθήκευση σε ποσοστό 45,6% (26 πάροχοι). Με ίδιους πόρους προσφέρεται
από το 19,3% (11 πάροχοι), μέσω τρίτων που διαθέτουν ειδικές άδειες παρέχεται η υπηρεσία
από το 26,3% (15 πάροχοι), ενώ το 3,5% (2 πάροχοι) τη διαθέτουν τόσο με ίδιους πόρους,
όσο και μέσω τρίτων συνεργατών. Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται ως διαμεταφορείς
και 3PL εταιρίες παρέχουν την υπηρεσία σε ποσοστό 13,3% (2 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε
ποσοστό 26,7% (4 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 60% (9 πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο
πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες τόσο
με ίδιους πόρους όσο και μέσω τρίτων.
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Πίνακας 5.35 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών τελωνειακής αποθήκευσης
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

1

100,0

0

0

Διαχείριση Ανταλλακτικών των Πελατών
Η διαχείριση ανταλλακτικών των πελατών συνιστά υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία
δεν ζητείται πάντοτε από τον πελάτη των ΠΥL. Συνεπώς, το 73,9% (17 πάροχοι) των
διαμεταφορέων που συμμετείχαν στην έρευνα δεν προσφέρουν την υπηρεσία, ενώ την
παρέχει μόλις το 17,4% (4 πάροχοι) με ίδιους πόρους και το 4,3% (1 πάροχος) μέσω τρίτων.
Στην κατηγορία των 3PL εταιριών το 57,9% (33 πάροχοι) δεν προσφέρει την υπηρεσία, το
33,3% (19 πάροχοι) τη διαθέτει με ίδιους πόρους, ενώ το ποσοστό των εταιριών που την
παρέχουν μέσω τρίτων ισούται με το ποσοστό των εταιριών που την παρέχουν τόσο με ίδιους
πόρους, όσο και μέσω τρίτων, και ανέρχεται στο 1,8% (1 πάροχος). Οι πάροχοι που
δραστηριοποιούνται ως διαμεταφορείς και 3PL εταιρίες παρέχουν την υπηρεσία σε ποσοστό
13,3% (2 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 53,3% (8 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το
46,7% (7 πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως
ΔΠΥL, διαχειρίζεται τα ανταλλακτικά των πελατών με ίδιους πόρους.
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Πίνακας 5.36 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ανταλλακτικών των πελατών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

1

100,0

Μέσω τρίτων
1
4,3
1
1,8
Με ίδιους πόρους &
1
1,8
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές
1
4,3
3
5,3
0
0
2
11,1
Για την παροχή αποθηκευτικών υπηρεσιών είναι προαπαιτούμενη η ύπαρξη κεφαλαιουχικού
εξοπλισμού. Κατά συνέπεια, θα ήταν αναμενόμενο οι εν λόγω υπηρεσίες να παρέχονται από
τις 3PL εταιρίες, λόγω εξειδίκευσης και κατοχής παγίων στοιχείων. Παρόλα αυτά, αξίζει να
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σημειωθεί η προσπάθεια «εισόδου» των διαμεταφορέων στον κλάδο των αποθηκεύσεων,
είτε με την κατοχή ίδιων μέσων, είτε μέσω συνεργιών στον κλάδο.

Υπηρεσίες Μεταφοράς
Οι υπηρεσίες μεταφοράς διακρίνονται συνήθως μεταξύ διεθνούς και εθνικού ή τοπικού
μεταφορικού έργου, προσδιορίζοντας κατά κύριο λόγο και την οντότητα που τις
διαχειρίζεται. Ο ρόλος των διαμεταφορέων σχετίζεται με την αγορά και μεταπώληση
χώρου και ναύλου από τους μεταφορείς, ενώ η δραστηριοποίηση των 3PL παρόχων είτε
προηγείται,

είτε έπεται της διεθνούς μεταφοράς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι

προαναφερόμενες διακρίσεις μέσω των πινάκων.
Κράτηση/ Δέσμευση χώρου στους Μεταφορείς
Ο Πίνακας 5.35 παρουσιάζει τη συχνότητα παροχής υπηρεσιών κράτησης/δέσμευσης
χώρου στους μεταφορείς, μέσω του οποίου σημειώνεται ότι η συμμετοχή και των
τεσσάρων κατηγοριών με ίδιους πόρους είναι εξαιρετικά σημαντική.

Θα πρέπει να

σημειωθεί ότι η έννοια των πόρων αναφέρεται στην κατοχή των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η οποία αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου για την
εκτέλεση της κράτησης χώρου, αλλά και της διαπραγματευτικής δύναμης των παρόχων
ώστε να επιτύχουν την κατάλληλη συμφωνία με τους μεταφορείς. Η περίπτωση της
αξιοποίησης τρίτων συνεργατών αναφέρεται στο ενδεχόμενο έλλειψης δικτύου
πρακτόρων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή αύξησης του αριθμού των
μεσαζόντων. Στην κατηγορία των διαμεταφορέων, το 78,3% (18 πάροχοι) παρέχουν την
εν λόγω υπηρεσία με ίδιους πόρους, ενώ μόλις το 4,3% (1 πάροχος) την πραγματοποιεί
μέσω τρίτων. Μικρό ποσοστό δηλώνει ότι δεν παρέχει την υπηρεσία, το οποίο ανέρχεται
στο 13% (3 πάροχοι). Παρόμοια ποσοστά διακρίνονται και στην κατηγορία των 3PL
εταιριών, όπου το 75,4% (43 πάροχοι) προβαίνουν σε κράτηση χώρου με ίδιους πόρους
και μόλις το 3,5% (2 πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία μέσω τρίτων. Ένα ποσοστό 15,8%
(9 πάροχοι) δηλώνει ότι δεν παρέχει την υπηρεσία. Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται
τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν την υπηρεσία σε ποσοστό 80%
(12 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 6,7% (1 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 13,3% (2
πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL,
προχωρά σε κράτηση χώρου στους μεταφορείς με ίδιους πόρους.
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Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Δεν παρέχεται
Με ίδιους πόρους

3
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13,0
78,3

9
43

15,8
75,4

2
12

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

2

3,5

1

6,7

1

4,3

3

5,3

2

11,1

Κράτηση/Δέσμευση
χώρου στους
μεταφορείς

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.37 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών κράτησης/ δέσμευσης χώρου στους
μεταφορείς
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

13,3
80,0

1

100,0

0

0

Έκδοση Φορτωτικών
Το ζήτημα της έκδοσης φορτωτικών είναι σημαντικό για τη μεταφορική διαδικασία. Η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα εκδίδουν φορτωτικές με ίδια μέσα, ενώ
μικρός είναι ο αριθμός των εταιριών που δεν παρέχουν την υπηρεσία. Ειδικότερα, το
82,6% (19 πάροχοι) των διαμεταφορέων εκδίδουν οι ίδιοι τα φορτωτικά έγγραφα, ενώ
μέσω τρίτων διεξάγεται η διαδικασία από το 8,7%. Η υπηρεσία δεν παρέχεται από το 4,3%
(1 πάροχος). Από τις 3PL εταιρίες, το 71,9% (41 πάροχοι) προσφέρουν την υπηρεσία με
ίδια μέσα και σε τρίτους καταφεύγει το 7% (4 πάροχοι). Το 12,3% (7 πάροχοι) των
ερωτηθέντων 3PL δεν προσφέρει την υπηρεσία. Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο
ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν την υπηρεσία σε ποσοστό 50% (9
πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 16,7% 3 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 22,2% (4
πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL,
προχωρά σε έκδοση φορτωτικών με ίδιους πόρους.
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Ελλειπούσες τιμές

2

8,7

4

7,0

3

16,7

2

3,5

3
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Ποσοστό

Συχνότητες

1
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1

Συχνότητες
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Δεν παρέχεται
Με ίδιους πόρους

Έκδοση
φορτωτικών

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.38 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών έκδοσης φορτωτικών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

22,2
50,0

1

100,0

0

0

Υπηρεσίες NVOCC
Η παροχή ή όχι NVOCC υπηρεσιών έγκειται στη δυνατότητα ενός παρόχου είτε να
διαμορφώσει τις συνθήκες για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με ίδια μέσα, είτε να
επιτύχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις συνεργασίας με παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών.
Στην πράξη, το 21,7% (5 πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχει NVOCC υπηρεσίες με ίδιους
πόρους, ενώ μέσω τρίτων παρέχεται η υπηρεσία από το 13% (3 πάροχοι). Η υπηρεσία δεν
παρέχεται από το 60,9% (14 πάροχοι). Από τις 3PL εταιρίες, το 22,8% (13 πάροχοι)
προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται το 8,8% (5 πάροχοι).
Σημαντικό είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την υπηρεσία και
ανέρχεται στο 63,2 (36 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως
διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 33,3%
(5 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 6,7% (1 πάροχος) μέσω τρίτων, ενώ το 60% (9
πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL,
παρέχει NVOCC υπηρεσίες με ίδιους πόρους.
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μέσω τρίτων
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3
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5

8,8

1
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1

4,3

3
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2
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NVOCC
Υπηρεσίες

ΔΠΥL
Συχνότητες

Συχνότητες

Πίνακας 5.39 Συχνότητα παροχής NVOCC υπηρεσιών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
& 3PL

1

100,0

0

0
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Μεταφορές
Η διάκριση που ενυπάρχει στις υπηρεσίες μεταφοράς σχετίζεται με την κατοχή του στόλου
με τον οποίο διεξάγεται η υπηρεσία. Υψηλά είναι τα ποσοστά παροχής μεταφορικών
υπηρεσιών με ίδιους πόρους, τα οποία συμπεραίνουμε ότι αναφέρονται στην κατοχή
στόλου οδικών μεταφορών. Σημαντικά είναι και τα ποσοστά που αναφέρονται στην παροχή
μεταφορικών υπηρεσιών μέσω τρίτων, κυρίως αναφερόμενα σε θαλάσσια, αεροπορική ή
σιδηροδρομική μεταφορά. Ειδικότερα, το 65,2% (15 πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχει
μεταφορικές υπηρεσίες με ίδιους πόρους, ενώ μέσω τρίτων παρέχεται η υπηρεσία από το
17,4% (4 πάροχοι). Η υπηρεσία δεν παρέχεται από το 4,3% (1 πάροχος). Από τις 3PL
εταιρίες, το 47,4% (27 πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα και σε τρίτους
απευθύνεται το 22,8% (13 πάροχοι). Σημαντικό είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL
που δεν προσφέρει μεταφορικό έργο και ανέρχεται στο 14% (8 πάροχοι). Οι πάροχοι που
δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω
υπηρεσίες σε ποσοστό 22,2% (4 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 27,8% (5 πάροχοι)
μέσω τρίτων, ενώ το38,9% (7 πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει μεταφορικές υπηρεσίες μέσω τρίτων συνεργατών.
Πίνακας 5.40 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
& 3PL
Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

ΔΠΥL

Δεν παρέχεται
Με ίδιους πόρους

1
15

4,3
65,2

8
27

14,0
47,4

7
4

38,9
22,2

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

4

17,4

13

22,8

5

27,8

1

100,0

2

8,7

6

10,5

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0

Μεταφορές

Διαχείριση Μεταφορών
Η διαχείριση μεταφορών, εστιάζει στη δρομολόγηση και στον προγραμματισμό,
συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον και την εξειδίκευση κατά κύριο λόγο των 3PL εταιριών.
Από τις 3PL εταιρίες, το 84,2% (48 πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα, χωρίς
να απευθύνεται σε τρίτους, ενώ η υπηρεσία δεν παρέχεται από το 1,8% (1 πάροχος). Στην
κατηγορία των διαμεταφορέων, το 13% (3 πάροχοι) παρέχει μεταφορικές υπηρεσίες με
ίδιους πόρους, ενώ μέσω τρίτων παρέχεται η υπηρεσία από το 8,7% (2 πάροχοι). Η
υπηρεσία δεν παρέχεται από το 73,9% (17 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται
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τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε
ποσοστό 83,3% (15 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ μόλις το 5,6% (1 πάροχος) δεν την
διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει διαχείριση
μεταφορών με ίδιους πόρους.
Πίνακας 5.41 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης μεταφορών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Διαχείριση
μεταφορών
(δρομολόγηση,
προγραμματισμός)
Δεν παρέχεται

17
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1

1,8

1

5,6

Με ίδιους πόρους
Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

3
2

13,0
8,7

48
3

84,2
5,3

15

83,3

1

100,0

2

3,5

3

5,3

2

11,1

0

0

1

4,3

Παράδοση, Διανομή
Οι υπηρεσίες της παράδοσης και διανομής σχετίζονται με τη δρομολόγηση και
προγραμματισμό, αποτελώντας το τελικό σκέλος της μεταφορικής διαδικασίας. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.40, το 47,8% (11 πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχει
τις εν λόγω υπηρεσίες με ίδιους πόρους, ενώ μέσω τρίτων παρέχονται από το 34,8% (5
πάροχοι). Η υπηρεσία δεν παρέχεται από το 4,3% (1 πάροχος). Από τις 3PL εταιρίες, το
50,9% (29 πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται το
29,8% (17 πάροχοι). Το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την υπηρεσία
ανέρχεται στο 1,8% (1 πάροχος). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως
διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 33,3%
(6 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 16,7% (3 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 38,9% (7
πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL,
παρέχει τις υπηρεσίες της παράδοσης και διανομής μέσω τρίτων.
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Πίνακας 5.42 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών παράδοσης και διανομής
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
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0
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Παράδοση,
Διανομή

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
Εξειδικευμένες χαρακτηρίζονται οι εν λόγω υπηρεσίες λόγω της φύσης των διακινούμενων
εμπορευμάτων. Η διαχείριση εύφλεκτων φορτίων, για παράδειγμα, προϋποθέτει και την
ανάλογη υποδομή και πιστοποίηση από τους παρόχους. Κατά συνέπεια η αξιοποίηση της
εμπειρίας τρίτων συνεργατών είναι σημαντική. Βάσει των αποτελεσμάτων του Πίνακα 5.41,
στην κατηγορία των διαμεταφορέων τα ποσοστά κατανέμονται ομοιόμορφα, με το 34,8%
(8 πάροχοι) των διαμεταφορέων να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες με ίδιους πόρους, ενώ
μέσω τρίτων παρέχονται από το 30,4% (7 πάροχοι). Οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το
30,4% (7 πάροχοι). Στην κατηγορία των 3PL εταιριών, το 49,1% (28 πάροχοι) προσφέρει
εξειδικευμένες υπηρεσίες με ίδια μέσα, ενώ και με τρίτους συνεργάζεται το 19,3% (11
πάροχοι). Το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες
ανέρχεται στο 26,3% (15 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως
διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 22,2%
(4 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 27,8% (5 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 38,9% (7
πάροχοι) δεν την διαθέτουν. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL,
παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσω τρίτων.
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Πίνακας 5.43 Συχνότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

Δεν παρέχεται
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7
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4,3

3

5,3

2

11,1

0
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Εμφανείς είναι οι συνέργιες που σημειώνονται και στις υπηρεσίες των μεταφορών, ώστε να
μπορούν όλες οι κατηγορίες των ΠΥL να συμμετέχουν ενεργά στη μεταφορική διαδικασία.
Παρόλα αυτά, διαφαίνεται μέσω των αποτελεσμάτων ότι η παροχή ορισμένων υπηρεσιών
χωρίς την κατοχή των πόρων (πάγια στοιχεία, γνώση, εμπειρία, κλπ) καθίσταται πρακτικά
αδύνατη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ο προγραμματισμός και η δρομολόγηση
του μεταφορικού έργου που απαιτούν την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων,
συνοδευόμενα από την αναγκαία γνώση. Οι εν λόγω υπηρεσίες ενισχύουν το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα του παρόχων 3PL υπηρεσιών, οι οποίοι σπάνια θα απευθυνθούν σε τρίτους
παρόχους για την εκτέλεσή τους. Επιπρόσθετο αξιόλογο σημείο αποτελεί η συνεργασία των
«ενδιάμεσων» με τους μεταφορείς κατόχους του στόλου, επιτυγχάνοντας τη μείωση του
μοναδιαίου κόστους με την παροχή σημαντικού μεταφορικού όγκου. Τέλος, άξιο σχολιασμού
αποτελεί το ποσοστό που απέχει από την παροχή NVOCC υπηρεσιών. Στην αγορά
δραστηριοποιούνται εταιρίες που εξειδικεύονται στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και
εντάσσονται σε μία διεθνή βάση πρακτόρων. Επιπρόσθετα, η επιτυχία της εν λόγω
υπηρεσίας

βασίζεται

σημαντικά

στον

αριθμό

των

τμηματικών

φορτώσεων

που

επιτυγχάνονται, γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη ξεχωριστής ομάδας πωλητών, οι
οποίοι θα δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο. Συμπερασματικά, παρά την
επιδίωξη των ΠΥL να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπάρχουν
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η δρομολόγηση, οι οποίες παρέχονται κατά πλειοψηφία
από τους 3PL και συνιστούν μία από τις βασικές ικανότητές τους.
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Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποθεμάτων
Το ζήτημα της διαχείρισης των αποθεμάτων έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τόσο τον εμπορικό,
όσο και τον κλάδο των logistics. Η συμβολή του συνόλου των ΠΥL είναι σημαντική, όπως
διαπιστώνεται και στους ακόλουθους πίνακες.
Υπηρεσίες ποιοτικού, ποσοτικού Ελέγχου και Επιδιόρθωσης Προϊόντων
Σημεία ελέγχου αποτελούν τα σημεία διεπαφής μεταξύ των διαφορετικών ΠΥL που
συμμετέχουν κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της
ποιότητας των διακινούμενων ειδών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.42, το
30,4% (7 πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες με ίδιους πόρους,
ενώ μέσω τρίτων παρέχεται το 4,3% (1 πάροχος). Η υπηρεσία δεν παρέχεται από το 60,9%
(14 πάροχος) των συμμετεχόντων. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό και ταυτόχρονα
απογοητευτικό. Από τις 3PL εταιρίες, το 52,6% (30 πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία με
ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται το 3,5% (2 πάροχοι), ενώ έλεγχος και επιδιόρθωση
παρέχεται από το 5,6% (1 πάροχος) τόσο με ίδιους πόρους όσο και μέσω τρίτων. Το
ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την υπηρεσία και ανέρχεται στο 35,1%
(20 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL
εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 55,6% (10 πάροχοι) με ίδιους πόρους,
σε ποσοστό 5,6% (1 πάροχος) μέσω τρίτων. Το 5,6% (1 πάροχος) παρέχει τις εν λόγω
υπηρεσίες με ίδιους πόρους αλλά και μέσω τρίτων ενώ το 22,2% (4 πάροχοι) δεν την
διαθέτουν. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει τις υπηρεσίες
ελέγχου και επιδιόρθωσης με ίδιους πόρους αλλά και μέσω τρίτων.

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

4,3

2

3,5

1

5,6

4,3

Ποσοστό

Συχνότητες

1

1

Συχνότητες

Ποσοστό

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

Συχνότητες

Πίνακας 5.44 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών ποιοτικού, ποσοτικού ελέγχου &
επιδιόρθωσης προϊόντων
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Ποιοτικός και
ποσοτικός
έλεγχος και
επιδιόρθωση
προϊόντων
Δεν παρέχεται
14
60,9
20
35,1
4
22,2
Με ίδιους πόρους
7
30,4
30
52,6
10
55,6
2

3,5

1

5,6

1

100,0

3

5,3

2

11,1

0

0
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Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιστροφών (αντίστροφη εφοδιαστική)
Ενθαρρυντική είναι η εικόνα των αποτελεσμάτων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών
αντίστροφης εφοδιαστικής, καθώς καταγράφονται υψηλά ποσοστά στη διάθεση των εν
λόγω υπηρεσιών με ίδιους πόρους. Ειδικότερα, το 47,8% (11 πάροχοι) των διαμεταφορέων
παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες με ίδιους πόρους. Μέσω τρίτων παρέχεται η υπηρεσία
από το 17,4% (4 πάροχοι), ενώ με ίδιους πόρους και μέσω τρίτων παρέχει τις εν λόγω
υπηρεσίες το 4,3% (1 πάροχος). Υπηρεσίες αντίστροφης εφοδιαστικής δεν παρέχονται από
το 26,1% (6 πάροχος). Από τις 3PL εταιρίες, το 68,4% (39 πάροχοι) προσφέρει την
υπηρεσία με ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται το 8,8% (5 πάροχοι). Μικρό είναι το
ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει μεταφορικό έργο και ανέρχεται στο
15,8% (9 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως
3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 72,2% (13 πάροχοι) με ίδιους
πόρους, σε ποσοστό 5,6% (1 πάροχος) μέσω τρίτων, ενώ το 11,1% (2 πάροχοι) δεν την
διαθέτουν. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει υπηρεσίες
αντίστροφης εφοδιαστικής με ίδιους πόρους.

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

6

26,1

9

15,8

2

11,1

Με ίδιους πόρους

11

47,8

39

68,4

13

72,2

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

4

17,4

5

8,8

1

5,6

1

4,3

1

1,8

1

4,3

3

5,3

2

11,1

Ποσοστό

Ποσοστό

Δεν παρέχεται

Συχνότητες

Συχνότητες

Πίνακας 5.45 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών αντίστροφης εφοδιαστικής
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Διαχείριση
επιστροφών,
αντίστροφη
εφοδιαστική
1

100,0

0

0

Υπηρεσίες Χρηματοδότησης Αποθεμάτων
Η δυνατότητα χρηματοδότησης αποθεμάτων, αλλά και γενικότερα οι χρηματοοικονομικές
συναλλαγές μεταξύ ΠΥL και πελατών απωθούν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην
έρευνα. Από την κατηγορία των διαμεταφορέων, μόνο το 8,7% (2 πάροχοι) προβαίνουν σε
χρηματοδότηση αποθεμάτων των πελατών τους, ενώ το 87% δεν αναλαμβάνει την εν λόγω
διαδικασία. Στην κατηγορία των 3PL σημειώνεται μία παρόμοια κατανομή, με το 8,8% (5
πάροχοι) να παρέχει την υπηρεσία με ίδιους πόρους, ενώ το 3,5% (2 πάροχοι) την
προσφέρει μέσω τρίτων και το 1,8% (1 πάροχος) τη διαθέτει με ίδιους πόρους και μέσω
τρίτων. Το ποσοστό όσων απέχουν από την παροχή της φτάνει στο 80,7% (46 πάροχοι),
εκφράζοντας

τη

συντριπτική

πλειοψηφία

των

ερωτηθέντων.

Οι

πάροχοι

που
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δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες προχωρούν σε
χρηματοδότηση αποθεμάτων σε ποσοστό 11,1% (2 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό
5,6% (1 πάροχος) μέσω τρίτων, και σε ποσοστό 5,6% (1 πάροχος), ενώ το 66,7% (12
πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL δεν
παρέχει υπηρεσίες χρηματοδότησης αποθεμάτων.

Ποσοστό

87,0

46

80,7

12

2

8,7

5

8,8

2

11,1

2

3,5

1

5,6

1

1,8

1

5,6

3

5,3

2

11,1

4,3

Συχνότητες

20

1

Ποσοστό

Συχνότητες

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

Ποσοστό

Με ίδιους πόρους

Συχνότητες

Δεν παρέχεται

Ποσοστό

Χρηματοδότηση
αποθεμάτων

Συχνότητες

Πίνακας 5.46 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών χρηματοδότησης αποθεμάτων
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

66,7

1

100,0

0

0

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποθεμάτων
Η ευθύνη για τη διαχείριση αποθεμάτων βαρύνει περισσότερο τους παρόχους 3PL
υπηρεσιών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις εκχωρείται στις εν λόγω εταιρίες η διεκπεραίωση
των διαδικασιών εφοδιασμού. Κατά συνέπεια, στην κατηγορία των διαμεταφορέων, μόλις
το 21,7% (5 πάροχοι) παρέχει την εν λόγω υπηρεσία με ίδιους πόρους, ενώ το 73,9% (17
πάροχοι) δεν παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες. Στην κατηγορία των 3PL εταιριών, το 38,6%
(22 πάροχοι) διαχειρίζεται τα αποθέματα των πελατών με ίδιους πόρους, ενώ το σημαντικό
ποσοστό του 56,1% (32 πάροχοι) δεν αναλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών. Οι πάροχοι
που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν την
υπηρεσία σε ποσοστό 55,6% (10 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ το 33,3% (6 πάροχοι) δεν
την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL διαχειρίζεται τα
αποθέματα των πελατών με ίδιους πόρους.
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Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Πίνακας 5.47 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης αποθεμάτων
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

Δεν παρέχεται
Με ίδιους πόρους

17
5

73,9
21,7

32
22

56,1
38,6

6
10

33,3
55,6

1

100,0

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0

Διαχείριση
Αποθεμάτων

Τα ευρήματα που ανέκυψαν από την έρευνα κρίνονται σημαντικά για τις επιμέρους
κατηγορίες των υπηρεσιών διαχείρισης αποθεμάτων. Αρχικά, θα πρέπει να διερευνηθεί
περαιτέρω το ζήτημα της διεξαγωγής ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων και επιδιόρθωσης
προϊόντων. Τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά, καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
ανεξαρτήτων κατηγορίας ΠΥL δηλώνει ότι δεν παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες. Επιπρόσθετα,
η άρνηση των ΠΥL να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση αποθεμάτων φανερώνει την
άρνηση για ουσιαστική εμπλοκή με τους πελάτες. Στην περίπτωση της αντίστροφης
εφοδιαστικής, διαφαίνεται μέσω της έρευνας ότι οι ΠΥL έχουν αποκτήσει την εξειδίκευση
και γνώση που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπρόσθετα, οι
επιμέρους δυνατότητες διαχείρισης αποθεμάτων, οι οποίες και προσδίδουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στους ΠΥL διαπιστώνεται ότι είτε παρέχονται από τους συμμετέχοντες στην
έρευνα με ίδιους πόρους, είτε δεν παρέχονται. Παροχή των εν λόγω υπηρεσιών μέσω τρίτων
«συνεργατών-ανταγωνιστών» δεν υλοποιείται.

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών
Η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο των επιχειρήσεων και αναφέρεται
σε πολλαπλά ζητήματα που απασχολούν τους πελάτες. Οι επιμέρους υπηρεσίες δύναται να
ομαδοποιηθούν ανά ενότητα ενδιαφέροντος, ώστε να σχολιαστούν συνδυαστικά, όπως
ακολουθεί στη συνέχεια.
Τεχνολογίες και Διαχείριση Πληροφοριών
Η υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνολογικών επιτευγμάτων είναι ιδιαίτερης σημαντικότητας
για

τη

διεξαγωγή

των

logistics

διαδικασιών,

καθιστώντας

την

ενοποίηση

των

πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ πελατών και ΠΥL επιτακτική για την επιτυχή και
αδιάκοπη εξυπηρέτηση του πελάτη. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν, όπως
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εμφανίζονται στον Πίνακα 5.46, τις συχνότητες παροχής υπηρεσιών ενοποίησης
συστημάτων logistics και πληροφοριών και στον Πίνακα 5.47, τις συχνότητες παροχής
υπηρεσιών ενοποίησης μόνο με το εμπορολογιστικό πρόγραμμα των εταιριών (ERP).
Ενοποίηση Υπηρεσιών, Συστημάτων και Πληροφοριών
Ειδικότερα, το 47,8% (11 πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχουν υπηρεσίες ενοποίησης
συστημάτων logistics και πληροφοριών με ίδιους πόρους. Μέσω τρίτων παρέχονται οι
υπηρεσίες μόλις από το 4,3% (1 πάροχοι), ενώ το 43,5% (10 πάροχοι) δηλώνει ότι δεν
αξιοποιεί τη δυνατότητα ενοποίησης. Από τις 3PL εταιρίες, το 61,4% (35 πάροχοι)
προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται το 3,5% (1 πάροχος).
Καταγράφεται και το ποσοστό του 1,8% (1 πάροχος), ο οποίος παρέχει υπηρεσίες
ενοποίησης τόσο με ίδιους πόρους όσο και μέσω τρίτων συνεργατών. Το ποσοστό των
ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία είναι σημαντικό και ανέρχεται
στο 28,1% (16 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο
και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 77,8% (14 πάροχοι) με
ίδιους πόρους, σε ποσοστό 5,6% (1 πάροχος) μέσω τρίτων, ενώ το 5,6% (1 πάροχος) δεν την
διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει υπηρεσίες
ενοποίησης συστημάτων logistics και πληροφοριών με ίδιους πόρους.
Πίνακας 5.48 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων logistics και
πληροφοριών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Ενοποίηση των
υπηρεσιών,
συστημάτων και
πληροφοριών
Δεν παρέχεται

10

43,5

16

28,1

1

5,6

Με ίδιους πόρους
Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

11
1

47,8
4,3

35
2

61,4
3,5

14
1

77,8
5,6

1

100,0

1

1,8

3

5,3

2

11,1

0

0

1

4,3

Ενοποίηση Παρόχων με ERP Συστήματα των Πελατών
Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.47 στην ενοποίηση με τα
ERP συστήματα των πελατών, ως ένδειξη της σταδιακής αποδοχής της ανάγκης για
ενοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα ποσοστά στην κατηγορία των διαμεταφορέων
κατανέμονται σχετικά ομοιόμορφα, με το ποσοστό του 43,5% να αποτυπώνει τους
παρόχους που πραγματοποιούν την ενοποίηση με ίδιους πόρους, και το ποσοστό του 47,8%
να δηλώνει την αποχή από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Μέσω τρίτων υλοποιείται η
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ενοποίηση από το 4,3% (1 πάροχος). Παρόμοιες είναι και οι αναλογίες στην κατηγορία των
3PL παρόχων, όπου το 61,4% (35 πάροχοι) πραγματοποιεί την ενοποίηση με ίδιους πόρους,
το 5,3% (3 πάροχοι) την παρέχει μέσω τρίτων, όπως και το ίδιο ποσοστό την προσφέρει με
ίδιους πόρους αλλά και μέσω τρίτων. Η υπηρεσία δεν παρέχεται από το 22,8% (13
πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL
εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 66,7% (12 πάροχοι) με ίδιους πόρους,
σε ποσοστό 5,6% (1 πάροχος) μέσω τρίτων, σε ποσοστό 11,1% (2 πάροχοι) με ίδιους πόρους
ενώ το 5,6% (1 πάροχος) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται
ως ΔΠΥL, παρέχει υπηρεσίες ενοποίησης με ERP των πελατών με ίδιους πόρους.

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες
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47,8

13

22,8

1

5,6

Με ίδιους πόρους
Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

10
1

43,5
4,3

35
3

61,4
5,3

12
1

66,7
5,6

3

5,3

2

11,1

3

5,3

2

11,1

1

4,3

Ποσοστό

Ποσοστό

Δεν παρέχεται

Ενοποίηση με τα
ERP συστήματα
των πελατών

Συχνότητες

Συχνότητες

Πίνακας 5.49 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών ενοποίησης με ERP συστήματα
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

1

100,0

0

0

Διαδικτυακή Ενοποίηση των Παρόχων 3PL Υπηρεσιών με τους Μεταφορείς
Η ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, όπως και η διαδικτυακή ενοποίηση των
παρόχων είναι κρίσιμης σημασίας για την οργάνωση και συντονισμό των διαδικασιών
logistics. Παρόλα αυτά,

υψηλό είναι το ποσοστό των ΠΥL που δεν προβαίνει σε

διαδικτυακή ενοποίηση με τα υπόλοιπα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα, το
17,4% (4 πάροχοι) των διαμεταφορέων αναλαμβάνει τη διαδικτυακή ενοποίηση των ΠΥL
με ίδιους πόρους. Το 8,7% (2 πάροχοι) αξιοποιεί τις δυνατότητες τρίτων συνεργατών, ενώ
το 69,6% (16 πάροχοι) δεν διαθέτει
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δυνατότητες διαδικτυακής ενοποίησης. Από τους 3PL παρόχους, το 31,6% (18 πάροχοι)
προσφέρει υπηρεσίες ενοποίησης με ίδια μέσα, το 8,8% (5 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το
54,4% (31 πάροχοι) δεν αναλαμβάνει την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι
πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες
αναλαμβάνουν τη διαδικτυακή ενοποίηση των ΠΥL σε ποσοστό 33,3% (6 πάροχοι) με
ίδιους πόρους, ενώ το 11,1% (2 πάροχοι) απευθύνεται σε τρίτους συνεργάτες. Το 44,4% (8
πάροχοι) δεν προσφέρει την υπηρεσία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως
ΔΠΥL, παρέχει διαδικτυακή ενοποίηση των ΠΥL με ίδιους πόρους.

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.50 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής ενοποίησης
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Διαδικτυακή
ενοποίηση των
παρόχων 3PL
υπηρεσιών με
τους μεταφορείς
Δεν παρέχεται
16
69,6
31
54,4
8
44,4
Με ίδιους πόρους
4
17,4
18
31,6
6
33,3
1
100,0
Μέσω τρίτων
2
8,7
5
8,8
2
11,1
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές
1
4,3
3
5,3
0
0
2
11,1
Διαδικτυακές Υπηρεσίες
Η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων είναι πιο χρονοβόρα και κοστοβόρα
διαδικασία από τη διαδικτυακή ενοποίηση μεταξύ παρόχων και πελατών. Για το λόγο αυτό
τα ποσοστά που εκφράζουν την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών είναι σημαντικά σε όλες
τις κατηγορίες των ΠΥL. Συγκεκριμένα, το 47,8% (11 πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχει
διαδικτυακές υπηρεσίες ενοποίησης με ίδιους πόρους, ενώ εξίσου το 47,8% (11 πάροχοι)
δηλώνει ότι δεν αξιοποιεί τις διαδικτυακές δυνατότητες. Από τις 3PL εταιρίες, το 52,6% (30
πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα. Σε τρίτους συνεργάτες απευθύνεται το
3,5% (2 πάροχοι), ενώ το ίδιο ποσοστό προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες με ίδιους πόρους
αλλά και μέσω τρίτων. Το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την εν λόγω
υπηρεσία είναι σημαντικό και ανέρχεται στο 35,1% (20 πάροχοι). Οι πάροχοι που
δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω
υπηρεσίες σε ποσοστό 60% (9 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 6,7%
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(1 πάροχος) μέσω τρίτων, ενώ το 26,7% (4 πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που
δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες με ίδιους
πόρους.

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

11

47,8

20

35,1

4

26,7

Με ίδιους πόρους

11

47,8

30

52,6

9

60,0

2

3,5

1

6,7

2

3,5

1

6,7

3

5,3

2

11,1

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

Ποσοστό

Ποσοστό

Δεν παρέχεται

Συχνότητες

Συχνότητες

Πίνακας 5.51 Συχνότητα παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Διαδικτυακές
υπηρεσίες (Webbased linkages,
web capability)
1

100,0

0

0

Παρακολούθηση Φορτίου
Οι υπηρεσίες ενοποίησης στοχεύουν στην ενίσχυση της ορατότητας (visibility) κατά μήκος
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ΠΥL αξιοποιούν τις τεχνολογικές δυνατότητες που
διαθέτουν για τη διαρκώς πιο αναβαθμισμένη ενημέρωση πελατών. Σημαντικά είναι τα
ποσοστά που καταγράφονται αναφορικά με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας με ίδιους
πόρους. Ειδικότερα, το 69,6% (16 πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχει υπηρεσίες
παρακολούθησης φορτίου με ίδιους πόρους. Μέσω τρίτων παρέχονται οι υπηρεσίες από το
17,4% (4 πάροχοι), ενώ το 4,3% (1 πάροχος) παρέχει την υπηρεσία με ίδιους πόρους αλλά
και μέσω τρίτων. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν προσφέρει την υπηρεσία
παρακολούθησης φορτίου. Από τις 3PL εταιρίες, το 68,4% (39 πάροχοι) προσφέρει την
υπηρεσία με ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται το 7% (4 πάροχοι). Καταγράφεται και το
ποσοστό του 3,5% (2 πάροχοι), οι οποίοι παρακολουθούν το φορτίο τόσο με ίδιους πόρους
όσο και μέσω τρίτων συνεργατών. Το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει
την

εν

λόγω

υπηρεσία

ανέρχεται

στο

15,8%

(9

πάροχοι).

Οι

πάροχοι

που

δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω
υπηρεσίες σε ποσοστό 55,6% (10 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 5,6% (1 πάροχος)
μέσω τρίτων, ενώ το 27,8% (5 πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει την υπηρεσία της παρακολούθησης φορτίου

με

ίδιους πόρους.
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Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Δεν παρέχεται
Με ίδιους πόρους

1
16

4,3
69,6

9
39

15,8
68,4

5
10

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

4

17,4

4

7,0

1

5,6

1

4,3

2

3,5

1

4,3

3

5,3

2

11,1

Παρακολούθηση
φορτίου (track
and trace)

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.52 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης φορτίου
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

27,8
55,6

1

100,0

0

0

Διαχείριση Πληροφοριών
Η κατηγορία της εξυπηρέτησης πελατών ολοκληρώνεται με τις υπηρεσίες διαχείρισης
πληροφοριών. Η διάχυση και αξιοποίηση της πληροφορίας κατά μήκος της εφοδιαστικής
αλυσίδας κρίνεται εξαιρετικά σημαντική, καθώς η έγκαιρη πληροφόρηση δύναται να
συμβάλει

στην

αποφυγή

λανθασμένων

χειρισμών

και

στην

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας των πελατών. Στον Πίνακα 5.51 διαφαίνεται ότι το αξιοσημείωτο
ποσοστό του 87% (20 πάροχοι) των διαμεταφορέων αναλαμβάνουν την ευθύνη για ορθή
διαχείριση πληροφοριών με ίδιους πόρους. Μέσω τρίτων διαχειρίζονται οι πληροφορίες
μόλις από το 4,3% (1 πάροχος), ενώ το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν κινείται προς αυτήν
την κατεύθυνση. Από τις 3PL εταιρίες, το 87,7% (50 πάροχοι) προσφέρει διαχείριση
πληροφοριών με ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται το 1,8% (1 πάροχος). Σε ποσοστό,
επίσης, 1,8% (1 πάροχος) παρέχεται η διαχείριση της πληροφορίας τόσο με ίδια μέσα όσο
και μέσω τρίτων. Το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την εν λόγω
υπηρεσία ανέρχεται στο 3,5% (2 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως
διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 100%
(15 πάροχοι) με ίδιους πόρους. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL,
παρέχει την υπηρεσία της παρακολούθησης φορτίου με ίδιους πόρους.
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1
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1

1,8

1

1,8

3

5,3

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

Ποσοστό

Ποσοστό

4,3

Συχνότητες

Συχνότητες

1

Με ίδιους πόρους

Ποσοστό

Ποσοστό

Δεν παρέχεται

ΔΠΥL

Συχνότητες

Διαχείριση
πληροφοριών

Συχνότητες

Πίνακας 5.53 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
& 3PL

15

100,0

1

100,0

2

11,1

0

0

Η διαδικασία της εξυπηρέτησης πελατών υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα
τεχνολογικά επιτεύγματα και διαδικτυακές δυνατότητες που αξιοποιεί ο κάθε ΠΥL
μεμονωμένα, με τις συνέργιες με τρίτους να αποτυπώνονται σε εξαιρετικά μικρό βαθμό.
Αυτό οφείλεται στην τεχνογνωσία που ενυπάρχει στους οργανισμούς, η οποία τους καθιστά
ανταγωνιστικούς, καθώς και στο είδος της επένδυσης, η οποία είναι εντάσεως κεφαλαίου, ως
προς την εγκατάσταση και ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων logistics, αλλά και
εντάσεως πληροφορίας, ως προς τη διαχείρισή της, διαχωρίζοντας τους ΠΥL σε εκείνους που
αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση πελατών και σε εκείνους που απλά την παρέχουν.

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των παρόχων διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό από την
παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι οποίες, όμως, διατηρούν και αναβαθμίζουν τη
σχέση με τους ΠΥL. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται είτε από εξειδικευμένους συνεργάτες
των ΠΥL, είτε από τους ίδιους τους παρόχους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σχετικά.
Ζητήματα Ασφαλίσεων Φορτίου
Αναφορικά με τα ζητήματα ασφαλίσεων φορτίου, το 43,5% (10 πάροχοι) των
διαμεταφορέων παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης φορτίου με ίδιους πόρους. Μέσω
τρίτων παρέχονται οι υπηρεσίες από το 47,8% (11 πάροχοι), ενώ το 4,3% (1 πάροχος)
δηλώνει ότι δεν προσφέρει υπηρεσίες ασφάλισης. Από τις 3PL εταιρίες, το 42,1% (24
πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται ένα εξίσου
σημαντικό

ποσοστό,

της

τάξης

του

45,6%

(9

πάροχοι).
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Καταγράφεται και το ποσοστό του 3,5% (2 πάροχοι), το οποίο παρέχει ασφαλιστικές
υπηρεσίες τόσο με ίδιους πόρους όσο και μέσω τρίτων συνεργατών. Το ποσοστό των
ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο 3,5% (2
πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL
εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 27,8% (5 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε
ποσοστό 50% (9 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ μόλις το 5,6% (1 πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο
πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει την υπηρεσία ασφάλισης
φορτίου με ίδιους πόρους.

Ποσοστό

Συχνότητες

4,3
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2
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3,5
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1
5

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές
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9
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Δεν παρέχεται
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Ζητήματα
ασφαλίσεων

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.54 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών ασφάλισης φορτίου
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

5,6
27,8

1

100,0

0

0

Τελωνειακά Ζητήματα
Οι συχνότητες παροχής εκτελωνιστικών υπηρεσιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.53,
όπου το 34,8% (8 πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης
φορτίου με ίδιους πόρους. Μέσω τρίτων παρέχονται οι υπηρεσίες από το 47,8% (11
πάροχοι), ενώ το 13% (3 πάροχοι) δηλώνει ότι δεν προσφέρει υπηρεσίες εκτελωνισμού. Από
τις 3PL εταιρίες, το 31,6% (18 πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα και σε
τρίτους απευθύνεται ένα μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 49,1% (28 πάροχοι). Το
ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο
14% (8 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως
3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 27,8% (5 πάροχοι) με ίδιους
πόρους, σε ποσοστό 44,4% (8 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ μόλις το 16,7% (3 πάροχοι) δεν
την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει την
υπηρεσία εκτελωνισμού με ίδιους πόρους.
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1
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0
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Νομικά Ζητήματα
Στις περιπτώσεις που οι πελάτες χρειαστούν συνδρομή για την κατανόηση και
διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων, το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό του 4,3% (1 πάροχος)
των διαμεταφορέων διαθέτει νομικούς συμβούλους που προσφέρουν την υπηρεσία με
ίδιους πόρους. Μέσω τρίτων διαχειρίζονται οι πληροφορίες από το 34,8% (8 πάροχοι), ενώ
το 4,3% παρέχει νομικές υπηρεσίες τόσο με ίδιους πόρους όσο και μέσω τρίτων. Σημαντικό
είναι το ποσοστό των εταιριών που δηλώνουν ότι δεν κινούνται προς αυτήν την
κατεύθυνση, και αντιστοιχούν στο 52,2% (12 πάροχοι). Από τις 3PL εταιρίες, το 10,5% (6
πάροχοι) προσφέρει νομικές υπηρεσίες με ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται το 31,6%
(18 πάροχοι). Σε ποσοστό, επίσης, 1,8% (1 πάροχος) παρέχεται η διαχείριση της
πληροφορίας τόσο με ίδια μέσα όσο και μέσω τρίτων. Το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL
που δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο 50,9% (29 πάροχοι). Οι πάροχοι
που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν
λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 11,1% (2 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 16,7% (3
πάροχοι) μέσω τρίτων συνεργατών, ενώ οι υπηρεσίες δεν παρέχονται σε ποσοστό 61,1% (11
πάροχοι). Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δηλώνει ότι δεν παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά ζητήματα.

252

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.56 Συχνότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά ζητήματα
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Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες δεν συνιστούν τον κύριο τμήμα των logistics διαδικασιών,
αποτελούν, όμως, αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας εφοδιασμού και προαπαιτούμενο των
μεταφορικών και αποθηκευτικών διαδικασιών. Εξαίρεση αποτελούν τα νομικά ζητήματα,
για τα οποία, η πλειοψηφία των ΠΥL είτε συνεργάζεται με τρίτους, είτε δεν παρέχει την
υπηρεσία. Τα νομικά ζητήματα δεν απασχολούν σε καθημερινή βάση τους παρόχους, σε
αντίθεση με τις υπηρεσίες εκτελωνισμού και ασφάλισης φορτίου, όπου και στις δύο
περιπτώσεις η πιστοποίηση των παρόχων είναι αναγκαία, ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες
από εξειδικευμένο υπάλληλο της επιχείρησης. Διαφορετικά, οι εν λόγω υπηρεσίες
παρέχονται μέσω τρίτων συνεργατών. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που οι πάροχοι
δηλώνουν αποχή από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς αυτό ενδέχεται να μειώσει
τη γενικότερη εικόνα που έχει σχηματίσει ο πελάτης.

Διεκπεραίωση παραγγελιών
Η έννοια της παραγγελίας ποικίλει ανάλογα με τη ζητούμενη υπηρεσία. Στην περίπτωση της
διακίνησης φορτίου, παραγγελία ορίζεται ως η διεκπεραίωση της μεταφορικής υπηρεσίας,
ενώ στην αποθήκευση ορίζεται η διαχείριση του αποθέματος.
Προσφορά Ναύλων
Οι ΠΥL έχουν συνέργιες με μεταφορικές εταιρίες, από τις οποίες αγοράζουν μεταφορικό
χώρο και ναύλο προς μεταπώληση, ενσωματώνοντας ένα ποσοστό κέρδους επί της τιμής.
Στην περίπτωση των διαμεταφορέων, η εν λόγω διαδικασία συνιστά και την κύρια
δραστηριότητα της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, το 91,3% (21
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πάροχοι) προσφέρει ναύλους στους δυνητικούς και υπάρχοντες πελάτες με ίδιους πόρους,
ενώ μόνο το 4,3% (1 πάροχος) δηλώνει ότι δεν παρέχει την υπηρεσία. Από τις 3PL εταιρίες,
σημαντικό μεγάλο ποσοστό που ανέρχεται στο 75,4% (43 πάροχοι) προσφέρει την
υπηρεσία με ίδια μέσα. Σε τρίτους συνεργάτες απευθύνεται το 5,3% (3 πάροχοι). Το
ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία είναι το 14% (8
πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL
εταιρίες παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία σε ποσοστό 38,9% (7 πάροχοι) με ίδιους πόρους,
ενώ μέσω τρίτων την προσφέρει το 11,1% (2 πάροχοι). Εξίσου σημαντικό είναι και το
ποσοστό που δεν την διαθέτει, και ανέρχεται στο 38,9% (7 πάροχοι). Ο πάροχος που
δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, έχει τη δυνατότητα προσφοράς ναύλων με ίδιους
πόρους.
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Πίνακας 5.57 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών προσφοράς ναύλων
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

Δεν παρέχεται

1

4,3

8

14,0

7

38,9

Με ίδιους πόρους
Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

21

91,3

43
3

75,4
5,3

7
2

38,9
11,1

1

100,0

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0

Προσφορά
Ναύλων

Επιλογή Όρων Φόρτωσης
Η προσφορά των ναύλων βασίζεται στην επιλογή των όρων φόρτωσης (incoterms), οι
οποίοι καθορίζονται σε προηγούμενο στάδιο μεταξύ του φορτωτή και παραλήπτη. Η
συμβολή των ΠΥL είναι καθαρά συμβουλευτική και όχι παρεμβατική, οπότε δύναται να
παρασχεθεί με ίδιους πόρους από όλες τις κατηγορίες των ΠΥL. Βάσει των αποτελεσμάτων
του Πίνακα 5.56, στην κατηγορία των διαμεταφορέων το 60,9% (14 πάροχοι) παρέχει την
εν λόγω υπηρεσία με ίδιους πόρους, ενώ η υπηρεσία δεν παρέχεται από το 34,8% (8
πάροχοι). Στην κατηγορία των 3PL εταιριών, το ποσοστό κατανέμεται ομοιόμορφα με το
47,4% (27 πάροχοι) να προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα, και το ίδιο ποσοστό να
δηλώνει ότι δεν την παρέχει. Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς
όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν συμβουλευτική υπηρεσία σε ποσοστό 27,8% (5 πάροχοι)
με ίδιους πόρους, ενώ το 61,1% (11 πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δεν παρέχει συμβουλές αναφορικά με την επιλογή των όρων
φόρτωσης.
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Πίνακας 5.58 Συχνότητα παροχής βοηθητικών υπηρεσιών σε φορτωτές /παραλήπτες ως
προς την επιλογή των όρων πώλησης
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Παροχή βοήθειας
στους φορτωτές/
παραλήπτες ως
προς την επιλογή
των όρων
πώλησης
Δεν παρέχεται
8
34,8
27
47,4
11
61,1
1
100,0
Με ίδιους πόρους
14
60,9
27
47,4
5
27,8

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0

Γραφειοκρατικές Διαδικασίες
Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη διακίνηση του φορτίου, είναι
ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς είτε ως φορτωτικά έγγραφα είτε ως πληροφορία διαχέονται
στους εκάστοτε υπεύθυνους στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενημερώνοντας σχετικά με την
κατάσταση του φορτίου (έκδοση φορτωτικής, αναμενόμενη άφιξη-ειδοποιητήριο άφιξης,
δηλωτικό κλπ). Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων κατανέμονται σε όλες τις εναλλακτικές.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό του 78,3% (18 πάροχοι) αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών με ίδιους πόρους. Μέσω τρίτων προσφέρονται οι εν λόγω
υπηρεσίες μόλις από το 4,3% (1 πάροχος), ενώ το 8,7% (2 πάροχοι) παρέχει τις εν λόγω
υπηρεσίες τόσο με ίδιους πόρους όσο και μέσω τρίτων. Το ποσοστό των εταιριών που
δηλώνουν ότι δεν παρέχουν γραφειοκρατικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 4,3% (1 πάροχος).
Από τις 3PL εταιρίες, το 73,7% (42 πάροχοι) διεκπεραιώνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες
με ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται μόλις το 3,5% (2 πάροχοι). Σε ποσοστό, επίσης,
1,8% (1 πάροχος) παρέχεται η διαχείριση της πληροφορίας τόσο με ίδια μέσα όσο και μέσω
τρίτων. Το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία
ανέρχεται στο 10,5% (6 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως
διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 50% (9
πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 5,6% (1 πάροχος) μέσω τρίτων συνεργατών, καθώς
και το ίδιο ποσοστό προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες τόσο με ίδιους πόρους όσο και μέσω
τρίτων. Οι υπηρεσίες δεν παρέχονται σε ποσοστό 27,8% (5 πάροχοι). Ο πάροχος που
δηλώνει

ότι

δραστηριοποιείται

ως

ΔΠΥL,

δηλώνει

ότι

παρέχει

διεκπεραίωση

γραφειοκρατικών διαδικασιών με ίδιους πόρους.
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Πίνακας 5.59 Συχνότητα παροχής γραφειοκρατικών διαδικασιών σχετιζόμενες με τη
διακίνηση του φορτίου
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Γραφειοκρατικές
Διαδικασίες
σχετιζόμενες με
την διακίνηση του
Φορτίου
Δεν παρέχεται
1
4,3
6
10,5
5
27,8
Με ίδιους πόρους
18
78,3
42
73,7
9
50,0
1
100,0
Μέσω τρίτων
1
4,3
2
3,5
1
5,6
Με ίδιους πόρους &
2
8,7
4
7,0
1
5,6
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές
1
4,3
3
5,3
0
0
2
11,1
Προώθηση Εγγράφων Μεταφοράς
Στην ίδια λογική κινούνται και οι δηλώσεις των ΠΥL αναφορικά με την προώθηση εγγράφων
μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα, το 69,6% (16 πάροχοι) των διαμεταφορέων αναλαμβάνει την
προώθηση των εγγράφων μεταφοράς με ίδιους πόρους. Μέσω τρίτων προσφέρεται η εν
λόγω υπηρεσία μόλις από το 8,7% (2 πάροχος), ενώ το ποσοστό των εταιριών που δηλώνει
ότι δεν παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες ανέρχεται στο 17,4% (4 πάροχοι). Από τις 3PL
εταιρίες, το 70,2% (40 πάροχοι) διεκπεραιώνει την προώθηση εγγράφων με ίδια μέσα και σε
τρίτους απευθύνεται το 14% (8 πάροχοι). Σε ποσοστό, επίσης, 1,8% (1 πάροχος) παρέχεται η
διαχείριση της πληροφορίας τόσο με ίδια μέσα όσο και μέσω τρίτων. Το ποσοστό των
ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο 8,8% (5
πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL
εταιρίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε ποσοστό 55,6% (10 πάροχοι) με ίδιους πόρους
και σε ποσοστό 27,8% (5 πάροχος) μέσω τρίτων συνεργατών. Οι υπηρεσίες δεν παρέχονται
σε ποσοστό 5,6% (1 πάροχος). Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL,
δηλώνει ότι διεκπεραιώνει την προώθηση των εγγράφων μεταφοράς, τόσο με ίδιους πόρους
όσο και μέσω τρίτων.
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Πίνακας 5.60 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών προώθησης εγγράφων μεταφοράς
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

1

100,0

0

0

Διαχείριση Απαιτήσεων
Κατά την εκτέλεση των έργων, εγείρονται περιστασιακά απαιτήσεις λόγω ζημιών ή φθορών
του υπό διαχείριση εμπορεύματος, τις οποίες το 52,2% των διαμεταφορέων δηλώνει ότι
αντιμετωπίζει με ίδιους πόρους, το 4,3% μέσω τρίτων, ενώ το 39,1% δεν αναλαμβάνει τη
διαχείριση των απαιτήσεων. Στην κατηγορία των 3PL, το 50,9% (29 πάροχοι) διαχειρίζονται
τις απαιτήσεις με ίδια μέσα και σε τρίτους απευθύνεται μόλις το 3,5% (2 πάροχοι). Σε
ποσοστό, επίσης, 1,8% (1 πάροχος) παρέχεται η διαχείριση των απαιτήσεων τόσο με ίδια
μέσα όσο και μέσω τρίτων. Το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL που δεν προσφέρει την εν
λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο 38,6% (22 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται
τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία σε ποσοστό
44,4% (8 πάροχοι) με ίδιους πόρους, σε ποσοστό 5,6% (1 πάροχος) μέσω τρίτων
συνεργατών, ενώ δεν παρέχεται σε ποσοστό 38,9% (7 πάροχοι). Ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δηλώνει ότι δεν αναλαμβάνει τη διαχείριση των απαιτήσεων
των πελατών.
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Πίνακας 5.61 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

38,6

7

38,9

1

100,0

Με ίδιους πόρους
12
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8
Μέσω τρίτων
1
4,3
2
3,5
1
Με ίδιους πόρους &
1
1,8
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές
1
4,3
3
5,3
2
Τοποθέτηση Εμπορευμάτων στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη
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0

0
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Με την άφιξη των εμπορευμάτων, η διάθεση του κατάλληλου προσωπικού που
αναλαμβάνει τόσο την τοποθέτηση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του πελάτη, όσο
και την εγκατάσταση των ίδιων των προϊόντων αποτελεί πρακτική ενός αριθμού
επιχειρήσεων, στην προσπάθειά τους να επιτύχουν ολιστική εξυπηρέτηση πελατών. Πιο
συγκεκριμένα, το 34,8% (8 πάροχοι) παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης εμπορευμάτων
στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Σε τρίτους συνεργάτες απευθύνεται το 21,7% (5 πάροχοι),
ενώ το 39,1% (9 πάροχοι) δηλώνει ότι δεν παρέχει την υπηρεσία. Από τις 3PL εταιρίες, το
ποσοστό που προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα ανέρχεται στο 38,6% (22 πάροχοι). Σε
τρίτους συνεργάτες απευθύνεται το 10,5% (6 πάροχοι), ενώ το 1,8% (1 πάροχος) προσφέρει
την υπηρεσία με ίδιους πόρους αλλά και μέσω τρίτων. Το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL
που δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία είναι το 43,9% (25 πάροχοι). Οι πάροχοι που
δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν την εν λόγω
υπηρεσία σε ποσοστό 38,9% (7 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ δεν την διαθέτει το 50% (9
πάροχοι). Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει τη δυνατότητα
τοποθέτησης εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του πελάτη με ίδιους πόρους, αλλά και
μέσω τρίτων.
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Πίνακας 5.62 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Τοποθέτηση
Εμπορευμάτων
στις
εγκαταστάσεις
του πελάτη
Δεν παρέχεται
9
39,1
25
43,9
9
50,0
Με ίδιους πόρους
8
34,8
22
38,6
7
38,9
1

100,0

0

0

Εγκατάσταση Προϊόντων
Αναφορικά με την εγκατάσταση των προϊόντων, το 17,4% (4 πάροχοι) των διαμεταφορέων
παρέχει αυτήν τη δυνατότητα. Σε τρίτους συνεργάτες απευθύνεται το 8,7% (2 πάροχοι),
ενώ το 69,6% (16 πάροχοι) δηλώνει ότι δεν παρέχει την υπηρεσία. Από τις 3PL εταιρίες, το
ποσοστό που προσφέρει την υπηρεσία με ίδια μέσα ανέρχεται στο 28,1% (16 πάροχοι). Σε
τρίτους συνεργάτες απευθύνεται το 10,5% (6 πάροχοι), ενώ το 1,8% (1 πάροχος) προσφέρει
την υπηρεσία με ίδιους πόρους αλλά και μέσω τρίτων. Το ποσοστό των ερωτηθέντων 3PL
που δεν προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται σε 54,4% (31 πάροχοι). Οι πάροχοι που
δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν την εν λόγω
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υπηρεσία σε ποσοστό 27,8% (5 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ σε τρίτους καταφεύγει
μόλις το 5,6% (1 πάροχος). Το 55,6% (10 πάροχοι) δηλώνει ότι δεν διαθέτει την εν λόγω
υπηρεσία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει τη δυνατότητα
εγκατάστασης προϊόντων με ίδιους πόρους, αλλά και μέσω τρίτων.
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Πίνακας 5.63 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης προϊόντων
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

1

100,0
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Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου
Η εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου ακολουθεί τις επιταγές της αγοράς για αδιάκοπη και
άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. Την ανάγκη αυτή έχει διαπιστώσει σημαντικός αριθμός
επιχειρήσεων οι οποίες προβαίνουν στην απόκτησή του. Η εν λόγω υπηρεσία είτε
παρέχεται με ίδιους πόρους είτε δεν διατίθεται από τους ΠΥL. Μόνο 2 πάροχοι έχουν
δηλώσει ότι παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία μέσω τρίτων, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά
αναφέρονται στην παροχή με ίδια μέσα σε όλες τις κατηγορίες. Ειδικότερα, το 60,9% (14
πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχει την υπηρεσία με ίδιους πόρους, ενώ το 30,4% (7
πάροχοι) δεν τη διαθέτει. Από τις 3PL εταιρίες, το 59,6% (34 πάροχοι) την προσφέρει με
ίδια μέσα, ενώ δεν την προσφέρει το 33,3% (19 πάροχοι). Οι πάροχοι που
δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν την εν λόγω
υπηρεσία σε ποσοστό 55,6% (10 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ το 33,3% (6 πάροχοι)
δηλώνει ότι δεν διαθέτει την εν λόγω υπηρεσία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται

ως

ΔΠΥL,

δεν
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έχει εγκαταστήσει τηλεφωνικό κέντρο.

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Δεν παρέχεται
Με ίδιους πόρους

7
14

30,4
60,9

19
34

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

1

1,8

1

4,3

3

5,3

Υπηρεσίες
Τηλεφωνικού
Κέντρου

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.64 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

33,3
59,6

6
10

33,3
55,6

1

100,0

2

11,1

0

0

Συνοψίζοντας, οι διαδικασίες που καθιερώνονται σε κάθε εταιρία για την εξυπηρέτηση των
πελατών είναι σημαντικές για την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, αλλά και την
επίτευξη

μακροπρόθεσμης

συνεργασίας.

Η

σύναψη

της

συμφωνίας

μεταξύ

παραλήπτη/φορτωτή περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των όρων φόρτωσης (incoterms),
ώστε να επιμεριστούν τα κόστη των διαδικασιών logistics. Η παροχή συμβουλών αναφορικά
με τους όρους φόρτωσης δεν σχετίζεται με το εμπορικό κομμάτι της συμφωνίας αλλά με το
μεταφορικό έργο και αναφέρεται στη δυνατότητα εξοικονόμησης ναύλου αλλά και
διεξοδικής παρακολούθησης του φορτίου. Αναφορικά με την προσφορά ναύλων, η
πλειοψηφία των ΠΥL έχουν την ανάλογη δυνατότητα, καθώς οι προσφορές καταρτίζονται
και αποστέλλονται είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω ενοποιημένων πληροφοριακών
συστημάτων. Κατά συνέπεια οι περιπτώσεις στις οποίες η εν λόγω υπηρεσία εκχωρείται σε
τρίτους, μάλλον οφείλεται σε επιλογή απευθείας ανάθεσης έργου στους μεταφορείς, παρά σε
αδυναμία των ΠΥL. Επιπρόσθετα, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που συνεπάγεται το
μεταφορικό και αποθηκευτικό έργο διεκπεραιώνονται στην πλειοψηφία τους με ίδιους
πόρους από τους ΠΥL, με τη συνδρομή τρίτων συνεργατών να είναι περιορισμένη. Η
τοποθέτηση αλλά και εγκατάσταση των διακινούμενων προϊόντων παρέχεται από αξιόλογο
ποσοστό, με υψηλότερα τα ποσοστά αποχής από την εγκατάσταση των ίδιων των προϊόντων,
καθώς στην περίπτωση αυτή απαιτούνται πιθανώς και τεχνικές γνώσεις. Η βαρύτητα που
δίνεται στην εξυπηρέτηση πελατών διαφαίνεται και από το ποσοστό των ΠΥL που έχουν
ενσωματώσει τηλεφωνικό κέντρο.
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Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Ο ρόλος των ΠΥL δεν υπαγορεύει την παρέμβασή τους σε χρηματοοικονομικά ζητήματα,
παρόλα αυτά η προτροπή των πελατών για συνεισφορά πόρων στους ανάλογους τομείς,
οδηγεί στην κατά περίπτωση, ενεργό συμμετοχή τους.

Ανάπτυξη Χρηματοοικονομικών Τεχνικών
Αναφορικά με τη συμβολή των ΠΥL στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών,
διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των παρόχων δεν συμμετέχει. Ειδικότερα, στην κατηγορία
των διαμεταφορέων, το 8,7% (2 πάροχοι) συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία με ίδιους
πόρους, το 4,3% (1 πάροχος) προσφέρει τόσο ίδια γνώση όσο και τρίτων συνεργατών, ενώ το
82,6% (19 πάροχοι) δεν έχει καμία ανάμειξη. Το ποσοστό αποχής είναι ιδιαίτερα υψηλό και
για τους 3PL παρόχους, όπου το 10,5% (6 πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία με ίδιους
πόρους, το 5,3% (3 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 78,9% (45 πάροχοι) δεν παρέχει τις υπό
εξέταση υπηρεσίες. Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως
3PL εταιρίες παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία σε ποσοστό 11,1% (2 πάροχοι) με ίδιους
πόρους, κατά 5,6% (1 πάροχος) μέσω τρίτων, ενώ το 72,2% (13 πάροχοι) δηλώνει ότι δεν
διαθέτει την εν λόγω υπηρεσία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δεν
συμμετέχει στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών.

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.65 Συχνότητα συμμετοχής στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Ανάπτυξη
χρηματοοικονομικών
τεχνικών (financial
engineering)
Δεν παρέχεται

19

82,6

45

78,9

13

72,2

1

100,0

Με ίδιους πόρους

2

8,7

6

10,5

2

11,1

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

3

5,3

1

5,6

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0

Προσαρμογή και Διαπραγμάτευση Εγγυητικής Επιστολής
Η ίδια λογική κυριαρχεί και στην περίπτωση προσαρμογής και διαπραγμάτευσης της
εγγυητικής επιστολής, όπου τα ποσοστά αποχής είναι συντριπτικά. Από την
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κατηγορία των διαμεταφορέων, το 17,4% (4 πάροχοι) αξιοποιεί ίδιες γνώσεις επί της
εγγυητικής επιστολής, ενώ το 4,3% (1 πάροχος) χρησιμοποιεί τρίτους συνεργάτες. Το
ποσοστό που δεν συμμετέχει στη διαδικασία προσαρμογής και διαπραγμάτευσης αγγίζει το
73,9% (17 πάροχοι). Το ποσοστό αποχής είναι ιδιαίτερα υψηλό και για τους 3PL παρόχους,
όπου το 17,5% (10 πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία με ίδιους πόρους, το 3,5% (2 πάροχοι)
μέσω τρίτων, ενώ το 73,7% (42 πάροχοι) δεν παρέχει την υπό εξέταση υπηρεσία. Οι πάροχοι
που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες συμμετέχουν στην
προσαρμογή και διαπραγμάτευση της εγγυητικής επιστολής σε ποσοστό 22,2% (4 πάροχοι)
με ίδιους πόρους, ενώ η πλειοψηφία του 66,7% (12 πάροχοι) δηλώνει ότι δεν διαθέτει την εν
λόγω υπηρεσία. Ο πάροχος που δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δεν συμμετέχει στη διαδικασία
προσαρμογής και διαπραγμάτευσης της εγγυητικής επιστολής.

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.66 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών προσαρμογής και διαπραγμάτευσης της
εγγυητικής επιστολής
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Προσαρμογή και
διαπραγμάτευση
της εγγυητικής
επιστολής
Δεν παρέχεται

17

73,9

42

73,7

12

66,7

1

100,0

Με ίδιους πόρους

4

17,4

10

17,5

4

22,2

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

2

3,5

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0

Factoring
Η αξιοποίηση της πρακτικής του factoring από τους ΠΥL προκύπτει από την έρευνα ότι
πραγματοποιείται μερικώς, με τη συντριπτική πλειοψηφία, όμως, να μην αξιοποιεί αυτήν τη
δυνατότητα. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία των διαμεταφορέων, το 8,7% (2 πάροχοι)
αξιοποιεί την εν λόγω πρακτική με ίδιους πόρους, το 26,1% (6 πάροχοι) προσφέρει την εν
λόγω δυνατότητα μέσω τρίτων (τραπεζών), ενώ το 60,9% (14 πάροχοι) δεν έχει καμία
ανάμειξη. Το ποσοστό αποχής είναι ιδιαίτερα υψηλό και για τους 3PL παρόχους, όπου το
10,5% (6 πάροχοι) προσφέρει την υπηρεσία με ίδιους πόρους, το 19,3% (11 πάροχοι) μέσω
τρίτων, ενώ το 64,9% (37 πάροχοι) δεν αξιοποιεί την υπό εξέταση πρακτική. Οι πάροχοι που
δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες χρησιμοποιούν τη
δυνατότητα του factoring σε ποσοστό 11,1% (2 πάροχοι) με ίδιους πόρους, 16,7% (3 πάροχοι)
μέσω τρίτων, ενώ το 61,1% (11 πάροχοι) δηλώνει ότι δεν ακολουθεί την εν λόγω πρακτική. Ο
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πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δεν αξιοποιεί τη δυνατότητα του
factoring.

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Δεν παρέχεται

14

60,9

37

64,9

11

Με ίδιους πόρους
Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

2
6

8,7
26,1

6
11

10,5
19,3

2
3

11,1
16,7

1

4,3

3

5,3

2

11,1

Factoring

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.67 Συχνότητα αξιοποίησης της πρακτικής factoring
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

61,1

1

100,0

0

0

Διευθέτηση Πληρωμών των Πελατών
Η υπηρεσία διευθέτησης πληρωμών των πελατών διαπιστώνεται ότι παρέχεται σε σημαντικό
ποσοστό με ίδιους πόρους των ΠΥL. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία των
διαμεταφορέων, το 60,9% (14 πάροχοι) διευθετούν της πληρωμές των πελατών με ίδιους
πόρους, ενώ το 30,4% (7 πάροχοι) δεν προβαίνουν στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
Στην κατηγορία των 3PL το ποσοστό που προσφέρει την υπηρεσία με ίδιους πόρους
ανέρχεται στο 49,1% (28 πάροχοι), ενώ το 43,9% (25 πάροχοι) δεν την παρέχει. Οι πάροχοι
που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες διευθετούν τις
πληρωμές των πελατών σε ποσοστό 44,4% (8 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ ίδιο είναι και
το ποσοστό που δεν προσφέρει την υπηρεσία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται
ως ΔΠΥL, δεν προβαίνει σε διευθέτηση των πληρωμών των πελατών.
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Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Ποσοστό

Διευθέτηση
πληρωμών των
πελατών

Συχνότητες

Πίνακας 5.68 Συχνότητα διευθέτησης πληρωμών των πελατών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

Δεν παρέχεται
Με ίδιους πόρους

7
14

30,4
60,9

25
28

43,9
49,1

8
8

44,4
44,4

1

100,0

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

1

1,8

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0

Τιμολόγηση τελικού Παραλήπτη
Η τιμολόγηση του τελικού παραλήπτη αποτελεί υπηρεσία που παρέχεται σε πρώτη ζήτηση
είτε από τον πελάτη, είτε από τον ενδιάμεσο (εμπορικό αντιπρόσωπο ή μεσάζοντα) και
υλοποιείται ως επί τω πλείστον με ίδιους πόρους. Ειδικότερα, στην κατηγορία των
διαμεταφορέων, το 73,9% (17 πάροχοι) τιμολογούν τον τελικό παραλήπτη, το 4,3% (1
πάροχος) αναθέτει τη δραστηριότητα σε διαφορετικό πάροχο, ενώ το 17,4% (4 πάροχοι) δεν
προβαίνουν στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Στην κατηγορία των 3PL το ποσοστό που
προσφέρει την υπηρεσία με ίδιους πόρους ανέρχεται στο 66,7% (38 πάροχοι), το 1,8% (1
πάροχος) τιμολογεί τον τελικό παραλήπτη μέσω τρίτων, ενώ το 26,3% (15 πάροχοι) δεν
παρέχει την υπηρεσία. Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και
ως 3PL εταιρίες αναλαμβάνουν τη διαδικασία τιμολόγησης του τελικού παραλήπτη σε
ποσοστό 61,1% (11 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ το ποσοστό που δεν προσφέρει την
υπηρεσία ανέρχεται σε 27,8% (5 πάροχοι). Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως
ΔΠΥL, προβαίνει σε τιμολόγηση του τελικού παραλήπτη με ίδιους πόρους.

Συχνότητες

Ποσοστό

17,4

15

26,3

5

27,8

Ποσοστό

Ποσοστό

4

Συχνότητες

Συχνότητες

Δεν παρέχεται

Ποσοστό

Τιμολόγηση του
τελικού
παραλήπτη

Συχνότητες

Πίνακας 5.69 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών τιμολόγησης του τελικού παραλήπτη
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

Με ίδιους πόρους
17
73,9
38
66,7
11
61,1
1
100,0
Μέσω τρίτων
1
4,3
1
1,8
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές
1
4,3
3
5,3
0
0
2
11,1
Η συμμετοχή στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών και στη διαπραγμάτευση και
προσαρμογή της εγγυητικής επιστολής έχει νόημα στην περίπτωση που εκχωρείται στον
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ΠΥL η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου η συμβολή του είναι καθοριστική και σε
χρηματοοικονομικά ζητήματα. Η πρακτική του factoring αποβαίνει συμφέρουσα για τους
ΠΥL, στο βαθμό που δεν προσβάλλεται η ακεραιότητα και αξιοπιστία των πελατών τους.
Πρόκειται για ζήτημα που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, εξηγώντας τα χαμηλά ποσοστά
αξιοποίησης. Συχνά, το κόστος των διαδικασιών logistics επιμερίζεται ανά υπηρεσία και
συνεπώς ανά πάροχο. Εφόσον η διαδικασία διεκπεραιωθεί ολοκληρωτικά από έναν
ενδιάμεσο πάροχο, το γεγονός συνεπάγεται και διευθέτηση των πληρωμών των πελατών
στους ανά υπηρεσία παρόχους, με συνολική είσπραξη του κομίστρου βάσει συμφωνίας.
Αναφορικά με την τιμολόγηση του τελικού παραλήπτη, το σύνολο των ΠΥL έχει τη
δυνατότητα παροχής της εν λόγω υπηρεσίας.

Υπηρεσίες Παραγωγικής Διαδικασίας
Η παραγωγική διαδικασία αποτελεί διακριτό κλάδο από τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Επιδέχεται την εμπλοκή των ΠΥL που αναλαμβάνουν ολιστικά τις διαδικασίες logistics και
εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, η συμβολή των υπό εξέταση ΠΥL
είναι εμφανής σε συναφείς διαδικασίες.

Επιχειρησιακή Ευθύνη για το Σχεδιασμό της παραγωγικής Διαδικασίας
Ειδικότερα, στην κατηγορία των διαμεταφορέων, το 26,1% (6 πάροχοι) αναλαμβάνουν την
επιχειρησιακή ευθύνη για το σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, αξιοποιώντας ίδια
γνώση και εμπειρία. Το 8,7% (2 πάροχοι) απευθύνονται σε τρίτους, ενώ το 60,9% (14
πάροχοι) δεν προβαίνουν στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Στην κατηγορία των 3PL το
ποσοστό που προσφέρει την υπηρεσία με ίδιους πόρους ανέρχεται στο 33,3% (19 πάροχοι),
το 3,5% (2 πάροχοι) αξιοποιούν τις δυνατότητες τρίτων συνεργατών, ενώ το 57,9% (33
πάροχοι) δεν παρέχει την υπηρεσία.

Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως

διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες συμβάλλουν στο σχεδιασμό της παραγωγικής
διαδικασίας σε ποσοστό 44,4% (8 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ αντίστοιχο είναι το
ποσοστό που δεν προσφέρει την υπηρεσία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται
ως ΔΠΥL, δεν αναλαμβάνει την επιχειρησιακή ευθύνη για το σχεδιασμό της παραγωγικής
διαδικασίας.
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Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.70 Συχνότητα ανάληψης επιχειρησιακής ευθύνης για το σχεδιασμό της
παραγωγικής διαδικασίας
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Επιχειρησιακή
ευθύνη για το
σχεδιασμό της
παραγωγικής
διαδικασίας
Δεν παρέχεται
14
60,9
33
57,9
8
44,4
1
100,0
Με ίδιους πόρους
6
26,1
19
33,3
8
44,4
Μέσω τρίτων
2
8,7
2
3,5
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές
1
4,3
3
5,3
0
0
2
11,1
Ανάληψη Υπεργολαβίας στην Παραγωγική Διαδικασία
Αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ανάληψης υπεργολαβίας στην
παραγωγική διαδικασία, η συντριπτική πλειοψηφία των παρόχων δηλώνει ότι δεν την
παρέχει. Πιο συγκεκριμένα, το 91,3% (21 πάροχοι) των διαμεταφορέων απέχει από την εν
λόγω υπηρεσία. Στους 3PL παρόχους, το ποσοστό ανέρχεται στο 80,7% (46 πάροχοι), στις
εταιρίες που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς, όσο και ως 3PL η εν λόγω
υπηρεσία δεν εκτελείται από το 80% (12 πάροχοι). Τέλος, ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δεν παρέχει υπηρεσίες υπεργολαβίας στην παραγωγική
διαδικασία.

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.71 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών ανάληψης υπεργολαβίας στην παραγωγική
διαδικασία
Global
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
Logistics
& 3PL
Provider
Ανάληψη
υπεργολαβίας
στην παραγωγική
διαδικασία
Δεν παρέχεται

21

91,3

46

80,7

12

80,0

1

100,0

Με ίδιους πόρους

1

4,3

8

14,0

3

20,0

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0
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Σχεδιασμός Προϊόντος
Η συμμετοχή των ΠΥL στη διαδικασία σχεδιασμού προϊόντος παρουσιάζει την εξής
συμπεριφορά. Από τους διαμεταφορείς, μόλις το 4,3% (1 πάροχος) προσφέρει την υπηρεσία
με ίδιους πόρους, ενώ σε τρίτους απευθύνεται το ίδιο ποσοστό. Το 87% (20 πάροχοι), όμως,
των διαμεταφορέων δεν συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία. Από τους 3PL, το 8,8% (5
πάροχοι) συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού του προϊόντος με ίδιους πόρους, το 3,5% (2
πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 1,8% (1 πάροχος) συμμετέχει με ίδιους πόρους αλλά και μέσω
τρίτων. Στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς, όσο και ως 3PL
σημειώνεται ποσοστό αποχής από τη συμμετοχή στο σχεδιασμό του προϊόντος 83,3% (15
πάροχοι). Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δεν συμμετέχει στο
σχεδιασμό προϊόντος.

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

20

87,0

46

Με ίδιους πόρους

1

4,3

5

8,8

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

2

3,5

1

1,8

3

5,3

4,3

Συχνότητες

Ποσοστό

Δεν παρέχεται

1

Ποσοστό

Σχεδιασμός
προϊόντος

Συχνότητες

Πίνακας 5.72 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού προϊόντος
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

80,7

16

83,3

1

100,0

2

11,1

0

0

Προσθήκη προϊοντικών Χαρακτηριστικών
Η διαδικασία προσθήκης προϊοντικών χαρακτηριστικών διαφαίνεται από την έρευνα ότι
προσελκύει το ενδιαφέρον σημαντικού ποσοστού των ΠΥL. Από τους διαμεταφορείς, το
21,7% (5 πάροχος) συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία με ίδιους πόρους, ενώ σε τρίτους
απευθύνεται το 17,4% (4 πάροχοι). Το 56% (13 πάροχοι), όμως, των διαμεταφορέων δεν
συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία. Από τους 3PL, το 28,1% (16 πάροχοι) συμμετέχει στη
διαδικασία προσθήκης προϊοντικών χαρακτηριστικών με ίδιους πόρους, το 12,3% (7
πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 1,8% (1 πάροχος) συμμετέχει με ίδιους πόρους αλλά και μέσω
τρίτων. Το 52,6% (30 πάροχοι) δεν συμμετέχει. Στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται τόσο
ως διαμεταφορείς, όσο και ως 3PL σημειώνεται 33,3% (6 πάροχοι) ποσοστό συμμετοχής στη
διαδικασία

με
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ίδιους πόρους, 11,1% (2 πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το ποσοστό αποχής από τη συμμετοχή
στη διαδικασία ανέρχεται στο 44,4% (8 πάροχοι). Ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δεν συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία.

Ποσοστό

Συχνότητες

56,5

30

52,6

8

5

21,7

16

28,1

6

33,3

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

4

17,4

7

12,3

2

11,1

1

1,8

3

5,3

2

11,1

4,3

Ποσοστό

Συχνότητες

13

Με ίδιους πόρους

1

Συχνότητες

Ποσοστό

Δεν παρέχεται

Προσθήκη
προϊοντικών
χαρακτηριστικών

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.73 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών προσθήκης προϊοντικών χαρακτηριστικών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

44,4

1

100

0

0

Η συμμετοχή σημαντικού αριθμού των ΠΥL σε διαδικασίες που σχετίζονται με το
παραγωγικό κομμάτι των υπό διαχείριση εμπορευμάτων αναδεικνύει τη διεύρυνση των
οριζόντων των ΠΥL αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η λογική
αυτή συνάδει απόλυτα με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ σχετικά με την εμπλοκή τόσο των
εξωτερικών όσο και των εσωτερικών πελατών στο σχεδιασμό του προϊόντος. Οι ΠΥL δύναται
να συμβάλουν στον τομέα που σχετίζεται με τη μεταφορά και αποθήκευση, ώστε να
επιτευχθεί βελτιστοποίηση των εν λόγω διαδικασιών.

Υπηρεσίες Γενικής Διαχείρισης
Υπηρεσίες γενικής φύσης παρέχονται από τους ΠYL επιδιώκοντας την ενδελεχή διείσδυση
στις επιχειρησιακές διεργασίες των πελατών τους. Η επιτυχής διεξαγωγή των εν λόγω
υπηρεσιών συντελεί στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των παρόχων αλλά
και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς.
Αναφορές Απόδοσης
Η διάθεση αναφορών απόδοσης στους πελάτες θεωρείται συχνά απαιτούμενη από τους
τελευταίους, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης συνεργατών. Οι αναφορές
απόδοσης μπορεί να προέρχονται είτε μέσω ίδιων επιχειρηματικών διαδικασιών και
στατιστικών,

είτε

από

αξιολογήσεις

εξωτερικών

φορέων

και
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ελεγκτών. Ειδικότερα, στην κατηγορία των διαμεταφορέων, το 65,2% (15 πάροχοι) παρέχει
αναφορές απόδοσης με ίδιους πόρους, ενώ μέσω τρίτων φορέων εκτελείται το 8,7% (2
πάροχοι). Το 4,3% (1 πάροχος) αξιοποιεί τόσο ίδια μέσα όσο και τη συμμετοχή τρίτων για
την εκτέλεση της διαδικασίας. Το 17,4% (4 πάροχοι), όμως, των διαμεταφορέων δεν
αποδίδει αναφορές στους πελάτες. Από τους 3PL, το 80,7% (46 πάροχοι) αναγνωρίζει τη
σημαντικότητα των αναφορών και προβαίνει στη διάχυσή τους με ίδιους πόρους, το 3,5% (2
πάροχοι) μέσω τρίτων, ενώ το 1,8% (1 πάροχος) εκτελεί τις ανάλογες διαδικασίες με ίδιους
πόρους αλλά και μέσω τρίτων. Μόλις το 8,8% (5 πάροχοι) δεν προβαίνει στην παροχή
αναφορών απόδοσης. Στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς, όσο
και ως 3PL δηλώνεται ότι το 88,9% (16 πάροχοι) απέχει από την εν λόγω διαδικασία. Ο
πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, εκδίδει αναφορές απόδοσης με ίδιους
πόρους.

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

4

17,4

5

8,8

16

88,9

Με ίδιους πόρους

15

65,2

46

80,7

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

2

8,7

2

3,5

1

4,3

1

1,8

1

4,3

3

5,3

2

11,1

Ποσοστό

Ποσοστό

Δεν παρέχεται

Αναφορές
απόδοσης

Συχνότητες

Συχνότητες

Πίνακας 5.74 Συχνότητα παροχής αναφορών απόδοσης στους πελάτες
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

1

100,0

0

0

Σχεδιασμός και Διαχείριση Διαδικασιών Logistics
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των διαδικασιών logistics παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
επιτυχία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για το λόγο αυτό σημαντικό ποσοστό ΠΥL παρέχει
σχετικές υπηρεσίες στους πελάτες του. Πιο συγκεκριμένα, το 52,2% (12 πάροχοι) των
διαμεταφορέων αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση των διαδικασιών Logistics με
ίδιους πόρους. Το 17,4% (4 πάροχοι) αξιοποιεί τη γνώση τρίτων συνεργατών, ενώ το 26,1%
(6 πάροχοι) δεν παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες. Από τους 3PL παρόχους, το 71,9% (41
πάροχοι) προσφέρει σχεδιασμό και διαχείριση logistics με ίδια μέσα, το 7% (4 πάροχοι)
μέσω τρίτων, ενώ το 15,8% (9 πάροχοι) δεν αναλαμβάνει την παροχή της συγκεκριμένης
υπηρεσίας.

Οι

πάροχοι

που
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δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες αναλαμβάνουν τη
διαχείριση έργου σε ποσοστό 77,8% (14 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ το 11,1% (2 πάροχοι)
δεν προσφέρει την υπηρεσία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL,
αναλαμβάνει το σχεδιασμό και διαχείριση logistics διαδικασιών με ίδιους πόρους.

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Ποσοστό

Σχεδιασμός και
διαχείριση
logistics

Συχνότητες

Πίνακας 5.75 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και διαχείρισης logistics
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

Δεν παρέχεται
Με ίδιους πόρους

6
12

26,1
52,2

9
41

15,8
71,9

2
14

11,1
77,8

1

100,0

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

4

17,4

4

7,0

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0

Ανασχεδιασμός της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των logistics διαδικασιών δύναται να υλοποιηθεί και μέσα
στα πλαίσια του ανασχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσία που απαιτεί
συστηματική εμπειρία και εξαιρετική γνώση για τη διασφάλιση επωφελούς αποτελέσματος.
Ειδικότερα, οι συχνότητες παροχής υπηρεσιών ανασχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.74, όπου το 30,4% (7 πάροχοι) των διαμεταφορέων
παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία με ίδιους πόρους. Μέσω τρίτων παρέχονται οι υπηρεσίες
από το 4,3% (1 πάροχος), ενώ το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι παρέχει την υπηρεσία τόσο με
ίδια μέσα όσο και μέσω τρίτων. Σημαντικό είναι το ποσοστό των διαμεταφορέων που δεν
αναλαμβάνουν ανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, και το οποίο ανέρχεται σε 56,5%
(13 πάροχοι). Στις 3PL εταιρίες, σημειώνεται αυξημένο ποσοστό που παρέχει την εν λόγω
υπηρεσία και αντιστοιχεί στο 57,9% (33 πάροχοι), ενώ μόλις το 1,8% (1 πάροχος)
προσφέρει την υπηρεσία μέσω τρίτων και με ίδια μέσα αλλά και μέσω τρίτων τη διαθέτει το
ίδιο ποσοστό. Σημαντικό είναι και το ποσοστό που απέχει από την παροχή της εν λόγω
υπηρεσίας και συνιστά το 33,3% (19 πάροχοι). Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο
ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία σε ποσοστό
66,7%

(12

πάροχοι)

με

ίδιους

πόρους,

ενώ

το
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22,2% (4 πάροχοι) δεν την διαθέτει. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως
ΔΠΥL, δεν αναλαμβάνει τον ανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Δεν παρέχεται
Με ίδιους πόρους
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56,5
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Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

1

1,8

1
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1

1,8

1

4,3

3

5,3

Ανασχεδιασμός της
εφοδιαστικής
αλυσίδας

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.76 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών ανασχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

33,3
57,9

4
12

22,2
66,7

1

100,0

2

11,1

0

0

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η συσσωρευμένη γνώση και η πολυετής εμπειρία στο χώρο καθιστά κάποιους παρόχους
αρμόδιους ως προς την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, το 52,2% (12
πάροχοι) των διαμεταφορέων παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με ίδιους πόρους, ενώ το
43,5% (10 πάροχοι) δεν παρέχει. Από τους 3PL παρόχους, το 59,6% (34 πάροχοι) αξιοποιεί
ίδια μέσα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε αντίθεση με το 35,1% (20
πάροχοι), το οποίο δεν παρέχει σχετικές υπηρεσίες. Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται
τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες αναλαμβάνει την προσφορά
συμβουλευτικών υπηρεσιών με ίδιους πόρους σε ποσοστό 61,1% (11 πάροχοι), ενώ το 27,8%
(5 πάροχοι) δεν αναλαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες. Ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με ίδιους πόρους.
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Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
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Πίνακας 5.77 Συχνότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
Διαμεταφορείς
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Δεν παρέχεται
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Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων συνιστά μία διαδικασία κρίσιμη για την ικανοποίηση
του πελάτη και τη διατήρησή του, οπότε και για την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Οι
επιχειρήσεις αναλαμβάνουν στην πλειοψηφία τους τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων με
ίδιους πόρους, παρά την εκχώρηση της εν λόγω διαδικασίας σε τρίτους παρόχους. Το 78,3%
(18 πάροχοι) των διαμεταφορέων διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους πελάτες με ίδιους πόρους,
ενώ το 13% (3 πάροχοι) δεν αναγνωρίζει τη σημασία της εν λόγω διαδικασίας. Από τους 3PL
παρόχους, το 70,2% (40 πάροχοι) αξιοποιούν ίδια μέσα για τη διαχείριση των πελατειακών
σχέσεων, ενώ το 22,8% (13 πάροχοι) δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. Οι πάροχοι που
δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες αναλαμβάνουν τη
διαχείριση πελατειακών σχέσεων σε ποσοστό 55,6% (10 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ το
33,3% (6 πάροχοι) δεν υπεισέρχεται σε αυτήν τη διαδικασία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δεν αναλαμβάνει τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων.
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Ποσοστό

Συχνότητες

Συχνότητες

Ποσοστό

Ποσοστό

Διαχείριση
πελατειακών
σχέσεων

Συχνότητες

Πίνακας 5.78 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

Δεν παρέχεται

3

13,0

13

22,8

6

33,3

1

100,0

Με ίδιους πόρους
Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

18
1

78,3
4,3

40
1

70,2
1,8

10

55,6

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0
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Διαχείριση Εξυπηρέτησης Πελατών
Αναφορικά με τη διαχείριση της εξυπηρέτησης πελατών, η υιοθέτηση συναφών πρακτικών
αναγνωρίζεται ως σημαντική επιχειρηματική λειτουργία. Ειδικότερα, το 82,6% (19 πάροχοι)
των διαμεταφορέων διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με ίδιους πόρους, ενώ το 34,8% (8
πάροχοι) δεν συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία. Από τους 3PL παρόχους, το 66,7% (38
πάροχοι) διαπραγματεύεται με τους ΠΥL αξιοποιώντας τις ίδιες δυνάμεις, ενώ το 28,1% (16
πάροχοι)

δεν

αναλαμβάνει

το

διαπραγματευτικό

κομμάτι.

Οι

πάροχοι

που

δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες αναλαμβάνουν τη
διεκπεραίωση διαπραγματεύσεων σε ποσοστό 72,2 % (13 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ το
16,7% (3 πάροχοι) δεν εισέρχεται σε αυτήν τη διαδικασία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δεν αναλαμβάνει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους
ΠΥL.

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Πίνακας 5.79 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

Δεν παρέχεται

3

13,0

9

15,8

3

16,7

Με ίδιους πόρους

19

82,6

45

78,9

13

72,2

1

100,0

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

3

5,3

2

11,1

0

0

Διαχείριση
εξυπηρέτησης
πελατών

Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση
Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση αναγνωρίζεται ως καταλυτική για τη διατήρηση των
πελατών, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από τους ΠΥL. Επίσης, πρόκειται για μία
διαδικασία η οποία εκτελείται από τους εργαζόμενους της εκάστοτε επιχείρησης με ίδιους
πόρους. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα, όπου το 73,9% (17 πάροχοι) των
διαμεταφορέων δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ενώ το
ποσοστό του 21,7% (5 πάροχοι) δεν παρέχει σχετική υπηρεσία. Από τις 3PL εταιρίες, το
68,4% (39 πάροχοι) την παρέχει με ίδιους πόρους. Το 24,6% δεν παρέχει σχετικές
υπηρεσίες. Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL
εταιρίες αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση σε ποσοστό 61,1 % (11 πάροχοι)
με ίδιους πόρους, ενώ το 27,8% (5πάροχοι) δεν εισέρχεται σε αυτήν τη διαδικασία. Ο
πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση μετά
την πώληση με ίδιους πόρους.
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Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Πίνακας 5.80 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετά την πώληση
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

Δεν παρέχεται

5

21,7

14

24,6

5

27,8

Με ίδιους πόρους

17

73,9

39

68,4

11

61,1

1

100,0

1

1,8

3

5,3

2

11,1

0

0

Εξυπηρέτηση
μετά την πώληση

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

Διαχείριση και Διεξαγωγή Διαπραγματεύσεων με τους ΠΥL
Κρίσιμη είναι και η διαδικασία διεξαγωγής διαπραγματεύσεων με τους ΠΥL, καθώς
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαπραγματευτική ικανότητα των επιμέρους παρόχων,
βάσει του διακινούμενου όγκου εμπορευμάτων. Το 60,9% (14 πάροχοι) των διαμεταφορέων
διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με ίδιους πόρους, ενώ το 34,8% (8 πάροχοι) δεν συμμετέχει
στην εν λόγω διαδικασία. Από τους 3PL παρόχους, το 66,7% (38 πάροχοι) διαπραγματεύεται
με τους ΠΥL αξιοποιώντας τις ίδιες δυνάμεις, ενώ το 28,1% (16 πάροχοι) δεν αναλαμβάνει το
διαπραγματευτικό κομμάτι. Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο
και ως 3PL εταιρίες αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση διαπραγματεύσεων σε ποσοστό 72,2 %
(13 πάροχοι) με ίδιους πόρους, ενώ το 16,7% (3 πάροχοι) δεν εισέρχεται σε αυτήν τη
διαδικασία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, δηλώνει ότι δεν
αναλαμβάνει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους ΠΥL.
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Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.81 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και διεξαγωγής
διαπραγματεύσεων με τους ΠΥL
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Διαχείριση και
διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων
με τους παρόχους
υπηρεσιών
logistics
Δεν παρέχεται
8
34,8
16
28,1
3
16,7
1
100,0
Με ίδιους πόρους
14
60,9
38
66,7
13
72,2
Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές
1
4,3
3
5,3
0
0
2
11,1

Συντονισμός των Φορτώσεων, Αποθηκευτικών Διαδικασιών και Παραδόσεων
Ο συντονισμός των διαδικασιών logistics αποτελεί εξαιρετικής σημασίας για την επιτυχία
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των
διαμεταφορέων που αναλαμβάνουν το συντονισμό των διεργασιών logistics αντιστοιχεί
μόλις στο 4,3% (1 πάροχος), ενώ το 91,3% (21 πάροχοι) δεν αναλαμβάνει την εν λόγω
υπηρεσία. Στην κατηγορία των 3PL, η κατανομή των ποσοστών είναι διαφορετική, με το
87,7% (50 πάροχοι) να την παρέχει με ίδιους πόρους, το 5,3% (3 πάροχοι) τη διαθέτει μέσω
τρίτων, ενώ δεν την παρέχει μόλις το 1,8% (1 πάροχος). Παρόμοια είναι η κατανομή και
στους παρόχους που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες,
με το 72,2% (13 πάροχοι) να συντονίζει τις επιμέρους διαδικασίες logistics με ίδιους πόρους,
το 11,1% (2 πάροχοι) να διεκπεραιώνει την υπηρεσία μέσω τρίτων, ενώ μόλις το 5,6% (1
πάροχος) δηλώνει ότι δεν παρέχει την εν λόγω υπηρεσία. Ο πάροχος που δηλώνει ότι
δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, προσφέρει συντονισμό των διαδικασιών logistics με ίδιους
πόρους.
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Ποσοστό

Συχνότητες
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Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Ποσοστό

Συχνότητες

Πίνακας 5.82 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών συντονισμού
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL
Συντονισμός των
φορτώσεων,
αποθηκευτικών
διαδικασιών και
παραδόσεων
Δεν παρέχεται
21
91,3
1
1,8
1
5,6
Με ίδιους πόρους
1
4,3
50
87,7
13
72,2
1
100,0
Μέσω τρίτων
3
5,3
2
11,1
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές
1
4,3
3
5,3
0
0
2
11,1

Διαχείριση Έργου
Η εκπόνηση μελετών με θέματα που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι συνήθης, με
σημαντικό αριθμό

παρόχων να

αναλαμβάνει

τη διεκπεραίωσή τους. Από τους

διαμεταφορείς, το 78,3% (18 πάροχοι) αναλαμβάνει τη διαχείριση έργου με ίδιους πόρους,
το 4,3% (1 πάροχος) μέσω τρίτων συνεργατών, ενώ το 13% (3 πάροχοι) αναλαμβάνει την
εκπόνηση μελετών. Στην κατηγορία των 3PL εταιριών, το 78,9% (45 πάροχοι) διαχειρίζεται
έργα των πελατών με ίδια μέσα, το 3,5% (2 πάροχοι) μέσω τρίτων, το 3,5% (2 πάροχοι) με
ίδια μέσα αλλά και μέσω τρίτων, ενώ το 8,8% (5 πάροχοι) δεν προβαίνει σε καινοτομίες. Οι
πάροχοι που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες
αναλαμβάνουν τη διαχείριση έργου σε ποσοστό 72,2% (13 πάροχοι) με ίδιους πόρους, το
5,6% (1 πάροχος) αξιοποιεί τη γνώση τρίτων συνεργατών, ενώ το 11,1% (2 πάροχοι) δεν
αναλαμβάνει τη διαχείριση έργων. Ο πάροχος που δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL,
διαχειρίζεται έργα των πελατών με ίδιους πόρους αλλά και μέσω τρίτων.
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18

13,0
78,3

5
45
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2
13

11,1
72,2

Μέσω τρίτων
Με ίδιους πόρους &
μέσω τρίτων
Ελλειπούσες τιμές

1

4,3

2

3,5

1

5,6

2

3,5

3

5,3

1

4,3

2

11,1
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Ποσοστό

Δεν παρέχεται
Με ίδιους πόρους

Διαχείριση έργου

Συχνότητες

Συχνότητες

Πίνακας 5.83 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης έργου
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

1

100,0

0

0
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Διαρκής Καινοτομία
Η εγκατάσταση διαδικασιών που προωθούν τη διαρκή καινοτομία ενισχύει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των παρόχων. Βάσει των αποτελεσμάτων του Πίνακα 5.82,
στην κατηγορία των διαμεταφορέων το 60,9% (14 πάροχοι) μεριμνά για την επίτευξη
διαρκούς καινοτομίας με ίδιους πόρους, το 4,3% (1 πάροχος) επιδιώκει την καινοτομία μέσω
τρίτων συνεργατών, ενώ το 30,4% (7 πάροχοι) δεν αναζητά ευκαιρίες καινοτομίας. Στην
κατηγορία των 3PL εταιριών, το 71,9% (41 πάροχοι) αναζητά καινοτόμες λύσεις με ίδια
μέσα, το 3,5% (2 πάροχοι) την επιτυγχάνει μέσω τρίτων, το 1,8% (1 πάροχος) με ίδια μέσα
αλλά και μέσω τρίτων, ενώ το 17,5% (10 πάροχοι) δεν προβαίνει σε καινοτομίες. Οι πάροχοι
που δραστηριοποιούνται τόσο ως διαμεταφορείς όσο και ως 3PL εταιρίες καινοτομούν σε
ποσοστό 72,2% (13 πάροχοι) με ίδιους πόρους, το 5,6% (1 πάροχος) αξιοποιεί τη σχετική
τεχνογνωσία τρίτων συνεργατών, ενώ το 11,1% (2 πάροχοι) δεν καινοτομεί. Ο πάροχος που
δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ΔΠΥL, καινοτομεί με ίδια μέσα.
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Διαρκής καινοτομία

Συχνότητες
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Πίνακας 5.84 Συχνότητα παροχής υπηρεσιών διαρκούς καινοτομίας
Διαμεταφορείς
Διαμεταφορείς
3PL
ΔΠΥL
& 3PL

1

100,0

0

0

Ανεξάρτητα από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που χαρακτηρίζουν την κάθε οντότητα, οι
πάροχοι υπηρεσιών logistics διαθέτουν τη γνώση και τις ικανότητες να προσφέρουν στους
πελάτες τους γενικές υπηρεσίες διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα

και

διασφαλίζουν

την

ύπαρξη

στρατηγικών

και

μακροπρόθεσμων

συνεργασιών.

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση προκύπτει ότι δεν υφίσταται σαφής διαχωριστική
γραμμή ανάμεσα στις διαφορετικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική
αλυσίδα. Οι ΠΥL, στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ανταγωνιστικό
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πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, εμπλουτίζουν διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, επιπρόσθετα με τις δομικές υπηρεσίες της κάθε
οντότητας, εντοπίζονται υπηρεσίες που αν και αναμένεται να παρέχονται από τον 4PL
πάροχο, ως ενοποιητή και συντονιστή της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντούτοις καταγράφονται
και στη λίστα των διαμεταφορέων και 3PL παρόχων. Παραδείγματα αποτελούν η διαχείριση
αποθεμάτων, διαχείριση απαιτήσεων, διαδικτυακές υπηρεσίες, παρακολούθηση του
φορτίου, διαχείριση παραγγελιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συντονισμός των
φορτώσεων, αποθηκευτικών διαδικασιών και παραδόσεων. Η φύση των εν λόγω υπηρεσιών
είναι εντάσεως γνώσης και εμπειρίας και ελάχιστα βασίζονται στην κατοχή κεφαλαιουχικών
μέσων για την υλοποίησή τους.
Με την προϋπόθεση ότι ο 4PL πάροχος χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα, ως μη κάτοχος
παγίων στοιχείων, οι Διαμεταφορείς και οι πάροχοι 3PL υπηρεσιών θεωρούνται μεταξύ τους
μάλλον ανταγωνιστές, παρά πάροχοι συμπληρωματικών υπηρεσιών, καθώς η ανάπτυξη
στρατηγικών συμμαχιών, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιούνται στον κλάδο
δημιουργούν

δυναμικά

και

διευρυμένα

σχήματα

ΠΥL.

Συνεπώς,

εντοπίζονται

διαμεταφορικές εταιρίες να προσφέρουν (μέσω τρίτων) αποθηκευτικές υπηρεσίες, καθώς
και πάροχοι 3PL υπηρεσιών να προσφέρουν μεταφορά. Χαρακτηριστικό του εύρους των
παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διευθέτηση ασφαλιστικών και τελωνειακών ζητημάτων και
από τις δύο κατηγορίες ΠΥL, μέσω εξωτερικών συνεργατών, στην προσπάθειά τους να
ικανοποιήσουν ολιστικά τις ανάγκες των πελατών.
Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώθηκαν τα ευρήματα και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της
ποιοτικής

και

ποσοτικής

ερευνητικής

προσπάθειας.

Στο

επόμενο

κεφάλαιο

θα

παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της διατριβής σε άμεση συνάρτηση με τους στόχους και
τη συμβολή της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Συμπεράσματα
Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην αποτύπωση των συμπερασμάτων της διατριβής.
Συγκεκριμένα, στην ενότητα 6.1 πραγματοποιείται μία προσπάθεια ανακεφαλαίωσης του
θεωρητικού πλαισίου. Στην ενότητα 6.2 πραγματοποιείται η ανακεφαλαίωση και τα
συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας, επιμερισμένα στα συμπεράσματα της ποιοτικής και
ποσοτικής ερευνητικής προσπάθειας. Στην ενότητα 6.3 αποτυπώνεται η συνεισφορά της
διατριβής, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στη συνέχεια, στην ενότητα 6.4
παρουσιάζονται οι περιορισμοί της ερευνητικής προσπάθειας, και τέλος, στην ενότητα 6.5
καταγράφονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

6.1

Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα Θεωρητικής Προσέγγισης

Η πολυπλοκότητα που ενυπάρχει στον κλάδο των logistics έχει αποτυπωθεί λεπτομερώς
στην παρούσα διατριβή, υποδεικνύοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας οντότητας που να
συντονίζει και να ενοποιεί τους επιμέρους παρόχους υπηρεσιών logistics. Η διατριβή
αναδεικνύει το ρόλο του τέταρτου παρόχου υπηρεσιών logistics (4PL), ο οποίος
αναλαμβάνει την ενοποίηση των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η βιβλιογραφική επισκόπηση που παρουσιάστηκε εκτενώς στα κεφάλαια 1 και 2, κατέδειξε
την ύπαρξη μεμονωμένων μελετών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των επιμέρους
οντοτήτων των ΠΥL που ενυπάρχουν και αλληλεπιδρούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν
έχουν εντοπιστεί από τον ερευνητή μελέτες που να αποτυπώνουν συγκριτικά τα επιμέρους
χαρακτηριστικά και υπηρεσίες των ΠΥL, όπως, επίσης, περιορισμένος εμφανίζεται ο
αριθμός των ερευνών που αναδεικνύουν το διαχειριστικό ρόλο του 4PL παρόχου ως
συντονιστή των επιμέρους οντοτήτων για την παροχή ενοποιημένων logistics υπηρεσιών.
Στην πλειοψηφία τους, οι μέχρι σήμερα μελέτες, εξετάζουν την ανάπτυξη του τεχνολογικού
υπόβαθρου του εν λόγω παρόχου. Το τεχνολογικό υπόβαθρο καλείται να υπηρετήσει τις
επιχειρηματικές πρακτικές του 4PL για τις οποίες δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη ερευνητική
δραστηριότητα.
Η διαδικασία της ενοποίησης προϋποθέτει την ύπαρξη ενός διαμορφωμένου δικτύου
αποτελούμενο από τις διαφορετικές οντότητες που ενυπάρχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Η διαμόρφωση ενός δικτύου βασίζεται στην επιλογή των κατάλληλων συνεργατών.
Πληθώρα επιστημονικών μελετών εντοπίζει τα κριτήρια επιλογής των συνεργατών της
εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και αξιόλογη προσπάθεια έχει καταβληθεί για την
αποτύπωση της διαδικασίας επιλογής συνεργατών. Εντοπίζεται, όμως, ερευνητικό κενό ως
προς την ύπαρξη μιας δομημένης μεθόδου επιλογής συνεργατών με αντικειμενικά κριτήρια,
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η οποία θα αξιοποιείται, πιο συγκεκριμένα, στη φάση της προ-επιλογής δυνητικών
συνεργατών.
Με βάση την αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση και τον εντοπισμό των ερευνητικών
κενών, η παρούσα διατριβή προτείνει την υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
(ΔΟΠ) ως μεθόδου προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών (ΠΥL) των 4PL παρόχων
(Papadopoulou κ.ά. 2011). Η προτεινόμενη μέθοδος έρχεται να καλύψει το κενό που
εντοπίζεται στη βιβλιογραφία σχετικά με την ύπαρξη μίας δομημένης μεθόδου προ-επιλογής
συνεργατών (De Boer κ.ά. 2001), βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια (Yigin κ.ά. 2007),
αξιοποιώντας το άρτιο και διεθνώς αναγνωρισμένο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας
EFQM (Bou- Llusar κ.ά. 2009).
Ειδικότερα, η φάση της προτεινόμενης διαδικασίας προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών
αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:


Στάδιο 1ο : Αυτό-αξιολόγηση,



Στάδιο 2ο : Καταγραφή των κριτηρίων διαλογής των δυνητικών συνεργατών,



Στάδιο 3ο : Διαλογή/ τμηματοποίηση των δυνητικών συνεργατών, και



Στάδιο 4ο : Διαρκής Παρακολούθηση.

6.2

Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα Εμπειρικής Προσέγγισης

Η εμπειρική μελέτη διασπάστηκε σε δύο ενότητες: (α) την ποιοτική, και (β) την ποσοτική
έρευνα. Η ποιοτική έρευνα απευθύνθηκε στους παρόχους 4PL υπηρεσιών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στόχος ήταν να επικυρώσει ότι οι εν λόγω πάροχοι
πληρούν τα κριτήρια των 4PL. Ο ερευνητής κατάφερε να εφαρμόσει τη μέθοδο της μελέτης
περιπτώσεων σε 3 από τις 6 εταιρίες που εντοπίστηκαν, καταγράφοντας, μέσω εις βάθος
συνεντεύξεων, τη θετική στάση και αντίληψή τους ως προς την προτεινόμενη διαδικασία
προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών.
Σε συνέχεια της αποδοχής της προτεινόμενης διαδικασίας από τους 4PL, ο ερευνητής
προχώρησε σε έλεγχο της καταλληλότητας της εν λόγω διαδικασίας, δηλαδή της δυνατότητά
της να παρέχει ουσιαστικά αποτελέσματα, ώστε να αποτελέσει για τους 4PL ένα εργαλείο
για την προ-επιλογή και διαχείριση των δυνητικών συνεργατών τους. Ο έλεγχος διεξήχθη σε
δείγμα 140 ΠΥL (διαμεταφορείς και 3PL), οι οποίοι επιλέχθηκαν από επαγγελματικές
ενώσεις και βάσεις δεδομένων. Στις εν λόγω εταιρίες απεστάλη ερωτηματολόγιο
ιστοσελίδας, δομημένο βάσει των κριτηρίων του EFQM. Η διαλογή/τμηματοποίηση
υλοποιήθηκε βάσει του βαθμού ενδο-επιχειρησιακής ενσωμάτωσης των αντικειμενικών
κριτηρίων του EFQM, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και μία χαρτογράφηση των υπό
εξέταση εταιριών βάσει των οντοτήτων και παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Στη συνέχεια παρατίθενται τα συμπεράσματα της διατριβής με γνώμονα τον τύπο της
ερευνητικής προσπάθειας.
6.2.1 Συμπεράσματα που εξάγονται μέσω της ποιοτικής Έρευνας
Απώτερος σκοπός της διατριβής είναι να προτείνει μία διαδικασία προ-επιλογής δυνητικών
συνεργατών, η οποία να αξιοποιεί δομημένα και αντικειμενικά κριτήρια και να αποτελεί
σημαντικό εργαλείο για τους παρόχους 4PL υπηρεσιών. Όπως αναπτύχθηκε εκτενώς στο
κεφάλαιο 3, η εν λόγω διαδικασία βασίζεται στην αξιοποίηση της ΔΟΠ, και πιο
συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM). Στη συνέχεια
παρατίθενται τα κυριότερα συμπεράσματα που εξάγονται μέσω της ποιοτικής έρευνας,
αναφορικά με τους επιμέρους στόχους της μελέτης, δηλαδή το προφίλ και τα ενδοεπιχειρησιακά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, την πολυπλοκότητα που ενυπάρχει στη
συνεργασία των 4PL με τους ΠYL, τα κριτήρια και τις μεθοδολογίες που αξιοποιούνται στις
φάσεις επιλογής και προ-επιλογής συνεργατών καθώς επίσης και τον προσδιορισμό του
βαθμού εξοικείωσης και υιοθέτησης των εργαλείων και πρακτικών της ΔΟΠ από τους υπό
εξέταση 4PL.
Προφίλ και ενδο-επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά των 4PL Παρόχων
Το ζήτημα της ουδετερότητας των 4PL παρόχων συνιστά μία βασική διάσταση
διαφοροποίησης μεταξύ των υπό εξέταση 4PL εταιριών. Ειδικότερα, μόνο η Ε1 δηλώνει ότι
δεν κατέχει πάγια στοιχεία και εξοπλισμό, όπως μεταφορικά μέσα ή αποθηκευτικές
εγκαταστάσεις, γεγονός που ενισχύει την αντικειμενικότητα των αποφάσεων αναφορικά με
την επιλογή των συνεργατών. Η λειτουργία της βασίζεται στο μοντέλο που εμπλέκει
πολλαπλά μέρη της βιομηχανίας (Industry Innovator) και εστιάζει στο συγχρονισμό και τη
συνεργασία. Το ίδιο μοντέλο λειτουργίας εμφανίζει και η Ε2, η οποία, όμως, προέρχεται από
το χώρο των 3PL παρόχων. Το γεγονός, όμως, ότι δεν αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της
ουδετερότητας για τον πάροχο 4PL υπηρεσιών, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πρόθεση
εξέλιξής της σε πάροχο 4PL υπηρεσιών συνιστά προσπάθεια απόκτησης ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος και μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Η Ε3, η οποία είναι επίσης, 3PL
πάροχος, αντιλαμβάνεται τη ουσιαστική σημασία της ουδετερότητας του 4PL και για το λόγο
αυτό ακολουθεί το μοντέλο λειτουργίας 4PL που βασίζεται στην παροχή ενοποιημένων
υπηρεσιών (Solution Integrator), σε έναν πελάτη.
Το μοντέλο λειτουργίας που βασίζεται στις συνέργιες (Synergy Plus operating model) δεν
έχει υιοθετηθεί από τις υπό εξέταση εταιρίες. Βάσει του προφίλ των συμμετεχόντων 4PL,
συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστική λύση για τους 3PL, οι οποίοι
επιδιώκουν να εξελιχθούν σε 4PL παρόχους. Βάσει του εν λόγω σχήματος, θα μπορούσε να
συσταθεί μία θυγατρική εταιρία που να διαθέτει την τεχνογνωσία για την παροχή

282

ενοποιημένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και να αναλάβει το ρόλο του 4PL, η οποία
θα αναπτύσσει συνέργιες αποκλειστικά με τον 3PL πάροχο του ομίλου.
Εκτός από την ουδετερότητα, η ανάπτυξη πλατφόρμας υψηλού τεχνολογικού επιπέδου,
πάνω στην οποία ενοποιούνται τα πληροφοριακά συστήματα των εταίρων της εφοδιαστικής
αλυσίδας, διασφαλίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών, ορατότητα και παρακολούθηση
των εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο (Zeng & Rossetti 2003) συνιστά βασική πρακτική
των 4PL παρόχων.
Οι υπό εξέταση εν δυνάμει 4PL πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σημειώνουν
διαφορετικό επίπεδο αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας για
τη διαχείριση των ροών προς και από τους ΠΥL και τους πελάτες τους (τελικούς χρήστες
υπηρεσιών logistics). Οι δύο από τις τρεις 4PL εταιρίες έχουν υιοθετήσει συστήματα
διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), καθώς και έχουν αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα
της τεχνολογίας EDI, για τη διαχείριση της πληροφορίας μεταξύ των ΠΥL. Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός, όμως, ότι δεν έχει υλοποιηθεί κάποια προσπάθεια ενοποίησης των
πληροφοριακών συστημάτων σε μία ενιαία πλατφόρμα, όπως υποδεικνύεται από τη
βιβλιογραφία ως βέλτιστη πρακτική.
Επιπρόσθετα, παρόλο που ο 4PL καλείται να διαμορφώσει ένα δίκτυο συνεργατών,
ενσωματώνοντας τους καλύτερους ανά τύπο παρεχόμενης υπηρεσίας, διαπιστώνεται μέσω
της έρευνας, ότι δεν υπάρχει μέριμνα για χρησιμοποίηση συστήματος διαχείρισης
συνεργατών (PRM), ώστε να διαχειρίζονται συστηματικά οι ροές που προκύπτουν από τις
επιμέρους συνεργασίες, αλλά ούτε και συστημάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και
σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται
περιορίζονται, στην πλειοψηφία τους, σε εργαλεία για τη διεκπεραίωση επιμέρους logistics
διαδικασιών (tasks).
Κατά συνέπεια, σημειώνεται ασυμφωνία μεταξύ των βιβλιογραφικά αποδιδόμενων
χαρακτηριστικών των 4PL παρόχων και της κατάστασης που προκύπτει από την ερευνητική
προσέγγιση των τριών εταιριών. Διαπιστώνεται, ότι στην ελληνική αγορά, η σύσταση αμιγώς
4PL εταιριών βρίσκεται σε εμβρυϊκό επίπεδο και απαιτεί την κατανόηση του ρόλου και τον
εντοπισμό

βέλτιστων

πρακτικών

που

υιοθετούνται

από

4PL

εταιρίες

που

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
Η σημασία και τα πεδία συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα
Μελέτες έχουν αναδείξει ότι συνεργασία οφείλει να ενυπάρχει στην εφοδιαστική αλυσίδα,
σε τομείς, όπως, ο διαμοιρασμός πληροφοριών, ο από κοινού σχεδιασμός και λήψη
αποφάσεων, η πρόγνωση, σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος, η διανομή, ο σχεδιασμός του
δικτύου, η εκτέλεση παραγγελίας, ο σχεδιασμός χωρητικότητας, ο σχεδιασμός διαδικασιών
logistics, ο προγραμματισμός παραγωγής, η θέσπιση κοινών στόχων και επενδύσεων
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(McLaren κ.ά. 2002,

Sahay 2003, Simatupang

& Sridharan 2005, Sila κ.ά. 2006,

Stefansson 2006), η ύπαρξη κατάλληλων προδιαγραφών, η ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας,
η διαθεσιμότητα κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισμού, η ύπαρξη συναλλακτικών
μηχανισμών, η θεσμοθέτηση διαρκούς εκπαίδευσης, η αναβάθμιση των υποδομών, η
επανεξέταση των οργανωσιακών συστημάτων, η συστηματική επίλυση προβλημάτων (Seth
κ.ά. 2006) και ο διαμοιρασμός κινδύνων και ανταμοιβών (Lambert κ.ά. 2004).
Στην παρούσα διατριβή, καταγράφηκαν οι τομείς συνεργασίας των υπό εξέταση 4PL
παρόχων με τους ΠΥL, με τους οποίους συνεργάζονται. Το έδαφος για την ανάπτυξη
στρατηγικών συνεργασιών δεν έχει καλλιεργηθεί συστηματικά, καθώς είναι εμφανής η
απουσία συνεργασίας σε κρίσιμα πεδία, όπως ο από κοινού σχεδιασμός των logistics
διαδικασιών, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη νέου προϊόντος/υπηρεσίας, ο σχεδιασμός και λήψη
αποφάσεων, η επανεξέταση των οργανωσιακών συστημάτων, η θέσπιση κοινών στόχων και
επενδύσεων και ο προγραμματισμός της παραγωγής. Τα μοναδικά πεδία στα οποία και οι
τρεις υπό εξέταση πάροχοι συνεργάζονται με τους ΠΥL είναι η διανομή των προϊόντων,
δραστηριότητα διαδικαστικού χαρακτήρα και ο διαμοιρασμός πληροφοριών, ο οποίος
υποστηρίζεται μέσω των πολλαπλών πληροφοριακών συστημάτων. Συστηματική είναι η
αποχή της Ε3 από συνεργατικά σχήματα με τους ΠΥL, καθώς επικεντρώνεται μόνο στο
πεδίο της διανομής και του διαμοιρασμού κινδύνων και ανταμοιβών. Το χαρακτηριστικό που
τη διαφοροποιεί από τις Ε1 και Ε2 είναι η πολυπλοκότητα που ενέχει το δίκτυο των ΠΥL που
έχει διαμορφώσει, γεγονός που δεν της επιτρέπει τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών. Η
μικρότερη πολυπλοκότητα που εμφανίζουν τα δίκτυα των Ε1 και Ε2, διευκολύνει την
εστίαση και σε στρατηγικά ζητήματα, όπως ο σχεδιασμός του δικτύου, η συστηματική
επίλυση προβλημάτων, η αναβάθμιση των υποδομών, η διαθεσιμότητα κατάλληλων
εργαλείων και εξοπλισμού κλπ.
Συμπερασματικά, επικυρώνεται μέσω της μελέτης περιπτώσεων η άποψη του Gentry (1996),
σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού συνεργατών ευνοεί την ανάπτυξη
εμπιστοσύνης και τη δημιουργία αειφόρων εταιρικών σχέσεων.
Κριτήρια και Μεθοδολογίες που αξιοποιούνται στις Φάσεις Επιλογής και Προ-επιλογής
Συνεργατών
Η

επιλογή

και

προκαθορισμένων

προ-επιλογή
κριτηρίων.

συνεργατών
Κριτήρια

βασίζεται

επιλογής

στο

βαθμό

συνεργατών

ικανοποίησης

έχουν

εντοπιστεί

βιβλιογραφικά στο Κεφάλαιο 2, χωρίς, όμως, να εμφανίζουν κάποια τυποποιημένη δομή
(πέραν

της

κατηγοριοποίησης

που

έχει

πραγματοποιήσει

ο

συγγραφέας)

και

αντικειμενικότητα. Επιπλέον, δεν διαχωρίζονται τα κριτήρια που αναφέρονται στην τελική
επιλογή από εκείνα που αξιοποιούνται στην προ-επιλογή δυνητικών συνεργατών. Τα
ευρήματα της ποιοτικής έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι καμία από τις υπό εξέταση
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4PL εταιρίες δεν έχει συστηματοποιήσει τη διαδικασία προ-επιλογής δυνητικών συνεργατών
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
Επιπρόσθετα, στο κεφάλαιο 2 καταγράφεται πληθώρα μεθοδολογιών που προτείνονται από
τη βιβλιογραφία αναφορικά με τη διαδικασία τελικής επιλογής συνεργατών, αναφερόμενες
τόσο σε απλά, όσο και σε συνδυαστικά μοντέλα. Μικρότερος αριθμός μεθοδολογιών
αποτυπώνονται σχετικά με τη φάση της προ-επιλογής συνεργατών, αποτελούμενες επίσης
από απλά και συνδυαστικά μοντέλα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους μεθοδολογίες
αποσκοπούν στη δημιουργία μίας προσέγγισης κατάταξης για την αξιολόγηση δυνητικών
διεθνών στρατηγικών συμμαχιών (Harvey & Lusch 1995), στην ταξινόμηση των δυνητικών
συνεργατών βάσει κριτηρίων σε επιμέρους κατηγορίες (De Boer κ.ά. 2001), στην ταξινόμηση
των δυνητικών συνεργατών σε αποτελεσματικούς και μη αποτελεσματικούς (De Boer κ.ά.
2001, Araz κ.ά. 2007), στην ομαδοποίηση των δυνητικών συνεργατών βάσει σύγκρισης
κοινών στοιχείων (De Boer κ.ά. 2001, Araz κ.ά. 2007), στην παροχή πληροφοριών και
προηγούμενων εμπειριών στο υπεύθυνο λήψης αποφάσεων με την αξιοποίηση της τεχνητής
νοημοσύνης, στη δημιουργία ενός πρωτότυπου συστήματος λήψης αποφάσεων τριών
επιπέδων για την προκαταρκτική κατάταξη (prequalification) των συνεργατών (Ng &
Skitmore 1995), στη δημιουργία προσέγγισης για την επιλογή συνεργατών μέσα από μία
βάση δυνητικών συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα (Wu & Barnes 2008), στη μείωση
της βάσης επιλογής των συνεργατών (Sarkar & Mohapatra 2006), στην κατηγοριοποίηση
των δυνητικών προμηθευτών άμεσα και με ακρίβεια, έχοντας υπερκεράσει τις δυσκολίες που
εμπεριέχονται στη διαδικασία του ελέγχου μεγάλου αριθμού δυνητικών προμηθευτών στα
πρώτα στάδια της διαδικασίας επιλογής (Luo κ.ά. 2009), στην επιλογή και συγκριτική
αξιολόγηση (benchmark) δυνητικών προμηθευτών μέσω μίας μοναδικής πλατφόρμας
λογισμικού (software platform) (Choy κ.ά. 2003), στην επιλογή των στρατηγικών
συνεργατών, στη διαχείριση της βάσης των δυνητικών συνεργατών και ανάθεση
παραγγελιών στους πιο κατάλληλους (Araz κ.ά. 2007).
Στόχος της παρούσας διατριβής αποτελεί η διαδικασία διαλογής (sorting) παρά η διαδικασία
κατάταξης (ranking), καθώς η δεύτερη εμπεριέχει το υποκειμενικό στοιχείο, ενώ, αντίθετα,
στην περίπτωση της διαλογής, κατηγοριοποιούνται οι εταιρίες βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων.
Κατά συνέπεια, ο ερευνητής συμπεραίνει ότι η αξιοποίηση των κατηγορικών μεθόδων (De
Boer κ.ά. 2001) και η ανάλυση σε συστάδες (cluster analysis) (De Boer κ.ά. 2001, Araz κ.ά.
2007) από τις αναλυτικά περιγραφόμενες μεθοδολογίες ως μεθοδολογίες που προβαίνουν σε
διαλογή/τμηματοποίηση της αγοράς, έναντι των υπολοίπων που προβαίνουν σε κατάταξη ή
οδηγούν σε περιορισμό της βάσης προ-επιλογής. Οι κατηγορικές μέθοδοι προϋποθέτουν τη
θέσπιση, εκ των προτέρων, συγκεκριμένων κατηγοριών, το οποίο δεν υφίσταται

στην

παρούσα έρευνα. Αντίθετα, η ανάλυση σε συστάδες καλείται να εκτελέσει με ακρίβεια το
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στόχο της διατριβής στοχεύοντας στην τμηματοποίηση των δυνητικών συνεργατών του 4PL
βάσει σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων. Επιπρόσθετα, η εν λόγω μεθοδολογία πληροί το
στοιχείο της πρακτικότητας της προτεινόμενης μεθόδου, όπως έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο
5, και κατά συνέπεια δύναται να υλοποιηθεί είτε ως μεμονωμέμη πρακτική, είτε ως τμήμα
κάποιου πληροφοριακού συστήματος (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Συνεργατών).
Η Καταγραφή του Βαθμού Εξοικείωσης με τη ΔΟΠ και Υιοθέτησης των Εργαλείων και
Πρακτικών της από τους Παρόχους 4PL Υπηρεσιών
Η φιλοσοφία της ΔΟΠ διέπεται από βασικές συστατικές αρχές, οι οποίες είναι (α) ο
προσανατολισμός προς τον πελάτη, (β) η ηγεσία και στρατηγικός σχεδιασμός, (γ) η
διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, (δ) η διαχείριση διεργασιών και (ε) η μέτρηση της απόδοσης
και στρατηγική διαχείριση της πληροφορίας (Evans & Lindsay 1996). Επιπρόσθετα, η ΔΟΠ
προτείνει τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων ποιότητας στοχεύοντας στη
συστηματική παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση των επιχειρηματικών διεργασιών. Τόσο
τα εργαλεία όσο και οι πρακτικές ποιότητας έχουν αναλυθεί στο 3ο κεφάλαιο, και
αποτέλεσαν ζητήματα προς διερεύνηση κατά τη μελέτη περιπτώσεων της διατριβής,
καταγράφοντας την εξοικείωση των 4PL παρόχων με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ και την
υιοθέτηση των εργαλείων και πρακτικών της. Τα αποτελέσματα της έρευνας επικυρώνουν
την πεποίθηση της Ε1 ότι η πιστοποίηση δεν ταυτίζεται με την αφομοίωση της φιλοσοφίας
της ΔΟΠ, καθώς, στην πλειοψηφία τους, οι πρακτικές της ΔΟΠ υιοθετούνται σε πολύ μεγάλο
βαθμό, όπως επίσης συμβαίνει και με την αξιοποίηση των εργαλείων ποιότητας. Σε αρκετά
μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνται τα εργαλεία ποιότητας από την Ε2, η οποία διαθέτει
πιστοποιημένες διεργασίες κατά ISO, γεγονός που αποδεικνύεται και από τον πολύ μεγάλο
βαθμό υιοθέτησης των πρακτικών της ΔΟΠ ενδο-επιχειρησιακά. Τέλος, η Ε3, αν και
πιστοποιημένη κατά ISO υστερεί σημαντικά έναντι των Ε1 και Ε2 ως προς την υιοθέτηση
πρακτικών σχετικά με τη μέτρηση απόδοσης και στρατηγική διαχείριση της πληροφορίας.
Επιπλέον εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλό βαθμό χρησιμοποίησης των εργαλείων ποιότητας, με
τα διαγράμματα ροής και αιτίου – αποτελέσματος να αξιοποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις.
Οι

επιμέρους

στόχοι

της

ποιοτικής

έρευνας

συνεισφέρουν

στην

εξαγωγή

των

συμπερασμάτων αναφορικά με την προτεινόμενη από τη διατριβή διαδικασία προ-επιλογής
δυνητικών συνεργατών, όπως αυτά αναλύονται στη συνέχεια.
Επικύρωση της προτεινόμενης Μεθόδου Προ-επιλογής Συνεργατών από τους Παρόχους 4PL
Υπηρεσιών.
Στόχος της ποιοτικής έρευνας μελέτης περιπτώσεων αποτελεί η διερεύνηση της αντίληψης
των υπό εξέταση 4PL παρόχων αναφορικά με την προτεινόμενη μέθοδο. Η υιοθέτηση της
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ΔΟΠ, ως μέσο προ-επιλογής των δυνητικών συνεργατών, αντιμετωπίζεται θετικά από τις εν
λόγω εταιρίες, οι οποίες κατανοώντας τη σημαντικότητά της, εντοπίζουν και τα απορρέοντα
πλεονεκτήματα:
(α) Ενίσχυση της διαφάνειας στη συνεργασία με τους (δυνητικούς) πελάτες. Ο πάροχος που
ενσωματώνει τη φιλοσοφία της ΔΟΠ ενδο-επιχειρησιακά και επιλέγει τους συνεργάτες του
βάσει συγκεκριμένων αρχών, είναι σε θέση να παραθέσει τα κριτήρια επιλογής στους
δυνητικούς πελάτες του, σε πρώτη ζήτηση πληροφοριών σχετικά με την ακεραιότητα του
δίκτυο συνεργατών του 4PL.
(β) Αξιοποίηση αντικειμενικών κριτηρίων ως προς την επιλογή συνεργατών. Όπως
επισημάνθηκε και προηγούμενα, δεν αξιοποιείται από τους υπό εξέταση 4PL παρόχους
κάποια δομημένη μέθοδος προ-επιλογής συνεργατών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει
υποκειμενικών κριτηρίων. Κατά συνέπεια, η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της ΔΟΠ, η οποία
διέπεται από συγκεκριμένες αρχές, όπως και η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου
Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM) συνιστούν αντικειμενικές, διεθνώς αναγνωρισμένες
μετρικές.
(γ) Πρόβλεψη και αποτροπή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη συνεργασία. Το σκορ
που αναμένεται να επιτευχθεί από τους δυνητικούς συνεργάτες, βάσει των υποκριτηρίων
του EFQM, συνιστά μία ένδειξη προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους αναφορικά με την
εταιρική κουλτούρα των ΠΥL ως προς την ποιότητα. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση
χαμηλού σκορ από μία ομάδα δυνητικών συνεργατών, αναμένεται να τους εντάξει σε
ανάλογο τμήμα της αγοράς, κατευθύνοντας αντίστοιχα τις αποφάσεις των 4PL παρόχων.
(δ) Βελτίωση ποιότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η επιλογή των ΠΥL με γνώμονα
την ποιότητα των εκτελούμενων logistics διαδικασιών, αναμένεται να διασφαλίσει τη διαρκή
βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό της.
Βάσει των ανωτέρω περιγραφόμενων πλεονεκτημάτων, οι υπό εξέταση 4PL εταιρίες είναι
θετικές ως προς την υιοθέτηση του EFQM για την προ-επιλογή συνεργατών αλλά και την
αυτό-αξιολόγησή τους. Η προτεινόμενη μέθοδος αναμένεται να αποφέρει οφέλη με την
προϋπόθεση ότι θα αξιοποιηθεί διαχρονικά.
Η εγκατάσταση ενός μηχανισμού διαρκούς παρακολούθησης της αγοράς των παρόχων
υπηρεσιών logistics ως προς την ποιότητα, ώστε να επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση οι
πληροφορίες αναφορικά με το βαθμό υιοθέτησης της ΔΟΠ από τους δυνητικούς συνεργάτες
κρίνεται θετική, καθώς ενώ υπάρχουν εγκατεστημένοι μηχανισμοί για τη συστηματική
ετήσια αξιολόγηση των εν ενεργεία συνεργατών ως προς την ποιότητα, δεν υφίσταται
ανάλογη πρακτική στο στάδιο της προ-επιλογής, ώστε να είναι εφικτή μία προκαταρκτική
τμηματοποίηση των δυνητικών συνεργατών. Επιπρόσθετα, η συστηματική τήρηση και
αξιοποίηση του μηχανισμού είναι επιτακτική, καθώς πρόκειται για μία μεταβαλλόμενη
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αγορά, ώστε να παρακολουθούνται, να καταγράφονται οι πιθανές αλλαγές και να τηρείται
σχετικό αρχείο για μελλοντικές συνεργασίες.
6.2.2 Συμπεράσματα που εξάγονται μέσω της ποσοτικής Έρευνας
Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι να ελέγξει την καταλληλότητά της προτεινόμενης
διαδικασίας, τη δυνατότητά της να αποτελέσει για τους 4PL ένα εργαλείο για την προεπιλογή και διαχείριση των δυνητικών συνεργατών τους.
Σε συνέχεια της επικύρωσης της προτεινόμενης μεθόδου από τους υπό εξέταση 4PL
παρόχους, ακολούθησε η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το βαθμό υιοθέτησης των κριτηρίων
του

μοντέλου

EFQM

δραστηριοποιούνται

από
σε

τους
εθνικό

ΠΥL

(διαμεταφορείς

επίπεδο,

και

3PL

καταλήγοντας,

εταιρίες)

ουσιαστικά

που
στη

διαλογή/τμηματοποίηση του κλάδου.
Διακρίνονται τρεις ομάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από (α) μεσαίο, (β) σημαντικό, και (γ)
εξαιρετικά σημαντικό βαθμό ενσωμάτωσης. Βάσει της εν λόγω κατηγοριοποίησης,
συμπεραίνεται ότι οι υπό εξέταση πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν
αντιληφθεί τη σημασία της ποιότητας και έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να την
ενσωματώσουν ενδο-επιχειρησιακά.
Η υλοποίηση της διαλογής έχει νόημα όταν συνοδεύεται και από την καταγραφή των
δημογραφικών χαρακτηριστικών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους επιμέρους
ΠΥL, συνθέτοντας ένα πλήρες προφίλ. Σύμφωνα με τους Langley και Allen (2004), οι ΠΥL
οφείλουν να εξελιχθούν σε παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, διευρύνοντας το
χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναβαθμίζοντας τις αξιοποιούμενες
τεχνολογίες. Τα ευρήματα της διατριβής αποδεικνύουν ότι η αυτή η τάση ενυπάρχει στην
ελληνική αγορά των ΠΥL, όπως διαφαίνεται από τη χαρτογράφηση του κλάδου.
Η καταλληλότητα της προτεινόμενης διαδικασίας επικυρώνεται και από τους υπό εξέταση
4PL, στους οποίους παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας επιδιώκοντας
τη λήψη ανατροφοδότησης. Δηλώνουν ότι πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο
διαλογής/ τμηματοποίησης της αγοράς, το οποίο ενσωματωμένο σε ένα πληροφοριακό
σύστημα, θα δύναται να παρέχει σαφή αποτύπωση της εικόνας της αγοράς ως προς τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και την κουλτούρα των δυνητικών συνεργατών.
Οι πάροχοι 4PL υπηρεσιών προβλέπεται να αποκομίσουν επιπρόσθετα οφέλη, αξιοποιώντας
λύσεις που έχουν ήδη προταθεί βιβλιογραφικά, με την απόφασή τους να εντάξουν την
προτεινόμενη διαδικασία επιλογής συνεργατών σε ένα σύστημα διαχείρισης συνεργατών
(PRM), σε ένα Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Προμηθευτών κλπ. Με αυτόν τον τρόπο θα
είναι σε θέση να διαχειρίζονται συγκεντρωτικά τόσο τους δυνητικούς όσο και τους
υπάρχοντες συνεργάτες.
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6.3

Συνεισφορά της Διατριβής

Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής διακρίνεται τόσο σε ερευνητικό όσο και σε
επιχειρηματικό επίπεδο.
Ερευνητική Συνεισφορά
Στη βιβλιογραφία γίνεται αναφορά σχετικά με την τάση των ΠΥL να διευρύνουν το
χαρτοφυλάκιο

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών

ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής

τους,

αποσκοπώντας

αλυσίδας. Δεν έχει

στην

παροχή

αποτυπωθεί, όμως,

συστηματική προσπάθεια καταγραφής την εν λόγω πρακτικής. Η παρούσα διατριβή
επικυρώνει την εν λόγω πρακτική, με τη διεξαγωγή συγκριτικής μελέτης και χαρτογράφησης
των

παρεχόμενων

υπηρεσιών

από

τις

επιμέρους

κατηγορίες

των

ΠΥL

που

δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.
Η καταγραφή των ενδο-επιχειρησιακών χαρακτηριστικών των υπό εξέταση 4PL παρόχων
αποτελεί μία πρώτη απόπειρα διερεύνησης του επίκαιρου αυτού φαινομένου στην ελληνική
επικράτεια, θέτοντας την αφετηρία για τη διερεύνηση και παρακολούθηση της εξέλιξης των
4PL στην Ελλάδα.
Η ανάδειξη του ρόλου των παρόχων 4PL υπηρεσιών είναι εμφανής βιβλιογραφικά,
περιορίζεται, όμως, στα τεχνολογικά επιτεύγματα που δύναται να αξιοποιηθούν από τους εν
λόγω παρόχους, αφήνοντας ερευνητικό κενό στις ικανότητές διαχείρισης και συντονισμού
των οντοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέρος του κενού αυτού καλύπτει η εν λόγω
διατριβή, εστιάζοντας στον καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων που μπορούν να
αξιοποιηθούν στη φάση προ-επιλογής συνεργατών. Παρέχει το εννοιολογικό πλαίσιο για τον
εντοπισμό και καθορισμό των κριτηρίων βάσει της φιλοσοφίας της ΔΟΠ και πιο
εξειδικευμένα βάσει του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM)
αναφορικά με τη διαδικασία προ-επιλογής συνεργατών, ενισχύοντας και τυποποιώντας την
εν λόγω καθοριστική διαδικασία.
Η εξοικείωση των ΠΥL με το μοντέλο EFQM αποτελεί μία πρόκληση, καθώς μπορεί να
παίξει διττό ρόλο, όπου ο 4PL δύναται να το χρησιμοποιεί ως εργαλείο προ-επιλογής
δυνητικών συνεργατών, αλλά, επιπρόσθετα, και οι υποψήφιοι συνεργάτες να έχουν τη
δυνατότητα να το αξιοποιούν ως εργαλείο αυτό-αξιολόγησης προς επίτευξη της διαρκούς
παρακολούθησης και βελτίωσης των επιχειρησιακών διεργασιών.
Τέλος,

εντοπίζονται

και

καταγράφονται

συστηματικά,

οι

μεθοδολογίες

που

χρησιμοποιούνται στη διαδικασία επιλογής συνεργατών (τόσο στο στάδιο της προ-επιλογής,
όσο και στο στάδιο της τελικής επιλογής), αποτυπώνοντας το σκοπό και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε μεθοδολογίας. Ο κατάλογος που προκύπτει μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό ερευνητικό εργαλείο ως προς την επιλογή της κατάλληλης, ανά περίσταση,
μεθοδολογίας.
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Επιχειρηματική Συνεισφορά
Δεδομένου ότι η έννοια του 4PL είναι διαρκώς εξελισσόμενη στην ελληνική αγορά, η
συνεισφορά της διατριβής κρίνεται σημαντική αναφορικά με τους μηχανισμούς λειτουργίας
του. Η διατριβή προτείνει μία μέθοδο επιλογής συνεργατών, με έμφαση στη φάση της προεπιλογής. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων
δυνητικών συνεργατών, η οποία θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, ώστε να
παρακολουθούνται οι τάσεις στην αγορά των ΠΥL, αλλά και για να είναι διαθέσιμες σε
πρώτη ζήτηση οι εναλλακτικές επιλογές συνεργασίας.
Ο πάροχος 4PL υπηρεσιών θεωρείται ο ενοποιητής της εφοδιαστικής αλυσίδας, και κατά
συνέπεια αναλαμβάνει το έργο της επιλογής διακεκριμένων συνεργατών. Η μελέτη προτείνει
την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της ΔΟΠ στη φάση της προ-επιλογής συνεργατών, σε μία
προσπάθεια συστηματοποίησης και αναβάθμισης της διαδικασίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, η διαδικασία επιλογής συνεργατών
χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη από τους παρόχους 4PL υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας
τη συμβολή της στην επιτυχία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επικρατούσα πρακτική αποτελεί
η παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπαρχόντων συνεργατών. Η παρούσα διατριβή
καλύπτει το κενό που εντοπίζεται στην έλλειψη επιχειρηματικών πολιτικών και μηχανισμών
που να διαχειρίζονται μία βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών και να βασίζονται σε
αντικειμενικά κριτήρια. Επιπλέον, η διατριβή προτείνει τη μεθοδολογία που δύναται να
αξιοποιηθεί για την υλοποίηση της διαλογής/ τμηματοποίησης της αγοράς και διαρκούς
παρακολούθησης.

6.4

Περιορισμοί Έρευνας

Ο βασικός ερευνητικός περιορισμός αναφέρεται στην εμβρυακή φάση ανάπτυξης των
ελληνικών 4PL εταιριών, όπου περιορισμένος αριθμός εταιριών να επιδιώκει την απόκτηση
τεχνογνωσίας, ώστε να καταφέρει να αναλάβει το ρόλο του ενοποιητή της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη, μόνο μία εκ των τριών 4PL παρόχων
αυτοπροσδιορίζεται ως αμιγής πάροχος 4PL υπηρεσιών, με τις υπόλοιπες να προσπαθούν να
αναλάβουν

την

εκπόνηση

έργων

εφοδιαστικής

αλυσίδας

ως

τμήμα

των

3PL

δραστηριοτήτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη ουδετερότητας. Επιπλέον, ο μικρός
αριθμός των υπό εξέταση εταιριών δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.
Ένας επιπρόσθετος περιορισμός αναφέρεται στη δυνατότητα υιοθέτησης της προτεινόμενης
μεθόδου προ-επιλογής συνεργατών υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού. Αντίθετα, σε
γεωγραφικές περιοχές της χώρας με μονοπωλιακή δράση των ΠΥL, δεν είναι εφικτή η
τμηματοποίηση της αγοράς.
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Τέλος, περιορισμό συνιστά το γεγονός ότι στην προσομοίωση της προτεινόμενης μεθόδου
δεν συμμετείχαν οι μεταφορικές εταιρίες, για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί σε
προηγούμενο κεφάλαιο.

6.5

Προτάσεις για μελλοντική Έρευνα

Τα ευρήματα και οι περιορισμοί της παρούσας διατριβής διαμορφώνουν το πλαίσιο για τη
διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας. Αρχικά, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην υιοθέτηση
της προτεινόμενης μεθόδου από τους παρόχους 4PL υπηρεσιών. Θα είχε ενδιαφέρον να
ερευνηθεί η υιοθέτησή της από τις διαμεταφορικές εταιρίες. Οι τελευταίες διακρίνονται
εξίσου από ουδετερότητα, καθώς δεν διαθέτουν πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς
στηρίζουν την επιτυχία τους σε σταθερές συνεργασίες με παρόχους μεταφορικών και
αποθηκευτικών υπηρεσιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται η διενέργεια σύγκρισης
μεταξύ των δύο οντοτήτων (4PL- διαμεταφορείς) και η μελέτη της δυνατότητας εξέλιξης
ενός διαμεταφορέα σε πάροχο 4PL υπηρεσιών.
Στη συνέχεια, αξιόλογη ερευνητική προσπάθεια θα αποτελούσε η πιο συστηματική
κατηγοριοποίηση των κριτηρίων επιλογής συνεργατών που καταγράφονται στη διατριβή,
επιμερισμένα στις διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας επιλογής συνεργατών.
Επιπρόσθετα, η ερευνητική προσπάθεια θα συμπληρωνόταν και από τον έλεγχο των
αποτελεσμάτων των ΠΥL, αντικείμενο που εμπίπτει στο στάδιο της αξιολόγησης της
απόδοσης των συνεργατών και ανατροφοδότησης, μεταγενέστερο του σταδίου προ-επιλογής
και το οποίο δεν εξετάζεται στην παρούσα διατριβή.
Η πιο ουσιαστική πρόταση αποτελεί η διαχρονική διεξαγωγή της παρούσας μελέτης σε
ετήσια βάση, ώστε να αποτυπωθούν οι τάσεις που επικρατούν στην αγορά, αλλά και η
εξέλιξη των επιμέρους ΠΥL σε θέματα ποιότητας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διαμορφωθεί
και το τεχνολογικό υπόβαθρο που θα στεγάσει την προτεινόμενη διαδικασία επιλογής
συνεργατών.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 4PL ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επωνυμία επιχείρησης:
Διεύθυνση:
Έτος ίδρυσης:
Ετήσιος τζίρος τα τελευταία 3 χρόνια:
Συνολικός αριθμός εργαζομένων γενικά και ειδικά επί της παροχής 4PL υπηρεσιών.
2006-2007
2007-2008
2008-09
Αριθμός
Εργαζομένων
Αριθμός
Εργαζομένων επί
των
4PL
υπηρεσιών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΥ
Όνομα, Θέση, Σπουδές:
Τηλ/φαξ/Email
ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ως πάροχος 4PL υπηρεσιών, ποιος είναι ο ορισμός που δίνετε στο όρο 4PL;

Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν τους πελάτες σε συνεργασία με έναν πάροχο 4PL
υπηρεσιών; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που απορρέουν από την
εν λόγω συνεργασία;

Ποια χαρακτηριστικά σας διαφοροποιούν από τους Διαμεταφορείς και τους 3PL
παρόχους;
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Μπορεί ένας πάροχος 3PL υπηρεσιών να εξελιχθεί σε 4PL πάροχο παρά την κατοχή
παγίων στοιχείων, όπως αποθηκευτικές εγκαταστάσεις; Καταστρατηγείται με αυτόν
τον τρόπο η ουδετερότητα που διακρίνει τον 4PL;

Επιλέξατε ποια από τα παρακάτω μοντέλα λειτουργίας περιγράφουν καλύτερα τη
λειτουργία της εταιρίας σας.
Βασίζεται στην εργασιακή σχέση μεταξύ του 4PL οργανισμού και ενός 3PL
Παρόχου. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, οι 4PL και 3PL καλλιεργούν μία
εταιρική σχέση ώστε να εμπορευθούν λύσεις σχετικά με τη λειτουργία της
εφοδιαστικής αλυσίδας, κεφαλαιοποιώντας τις δυνατότητες και την κάλυψη
και των δύο οργανισμών. Ο πάροχος 4PL υπηρεσιών διαθέτει ένα μεγάλο
εύρος υπηρεσιών στον 3PL, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, των
στρατηγικών δεξιοτήτων, πρόσβασης στην αγοράς και εξειδίκευση στη
διαχείριση έργου.
Ο 4PL αναζητά λύση στα ζητήματα ενός μόνο πελάτη. Η αξιοποίηση των
κατάλληλων πόρων, δυνατοτήτων και τεχνολογικών μέσων του 4PL και
συμπληρωματικών παρόχων, δημιουργούν αξία στην επιχείρηση μέσω της
παροχής ενοποιημένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο 4PL αναπτύσσει και υλοποιεί λύσεις για πολλαπλά μέρη της βιομηχανίας,
εστιάζοντας στο συγχρονισμό και τη συνεργασία
Άλλο. Περιγραφή:

Επιλέξατε ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχετε, διαχωρίζοντας την παροχή
υπηρεσιών μέσω τρίτων από τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει των δυνατοτήτων
της εταιρίας σας. (ο διαχωρισμός βασίζεται στην κατοχή ή μη των μέσων για την
παροχή των υπηρεσιών)
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δεν
παρέχεται

Με ίδιους
πόρους

Μέσω
Τρίτων

Διαχείριση Παραγγελιών
Εκτέλεση παραγγελιών πελατών
Επίβλεψη της διαδικασίας παραγγελιών
Πακετοποίηση, Συλλογή and Συσκευασία
(Repackaging)
Ετικετοποίηση
Συναρμολόγηση
Κυτιοποίηση (Kitting)
Σήμανση προϊόντων βάσει μεγέθους (Sizing products)
Προσθήκη προϊοντικών χαρακτηριστικών (Adding
product features)
Εγκατάσταση Προϊόντων
Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος και Επιδιόρθωση
προϊόντων
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (χύδην φορτία, υγρά
φορτία, επικίνδυνα υλικά, κατεψυγμένα είδη)
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δεν
παρέχεται

Με ίδιους
πόρους

Μέσω
Τρίτων

Σύντομη Αποθήκευση (Cross-docking)
Τελωνειακή Αποθήκευση
Παράδοση, Διανομή
Αναφορές απόδοσης
Διαχείριση Μεταφορών (δρομολόγηση,
προγραμματισμός)
Παρακολούθηση φορτίου (Tracking & Tracing)
Διαχείριση Επιστροφών, αντίστροφη εφοδιαστική
Μεταφορές (θαλάσσια μεταφορά, Intermodal
transport, διαμεταφορά, μεταφορά ενοποίημένου
φορτίου, freight bill payment/audit, brokering,
διαπραγμάτευση ναύλων, επιλογή μεταφορέων)
Προώθηση εγγράφων μεταφοράς
Ζητήματα Ασφαλίσεων
Τελωνειακά Ζητήματα
Factoring
Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου
Διαδικτυακή ενοποίηση των παρόχων 3PL υπηρεσιών
με τους μεταφορείς
Χρηματοδότηση Αποθεμάτων (Inventory financing)
Διαχείριση Αποθεμάτων (πρόγνωση, ανάλυση
τοποθεσίας (location analysis), network consulting
slotting, σχεδιασμός διάταξης, χρηματοδότηση,
επαναπαραγγελία)
Σχεδιασμός και Διαχείριση Logistics
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Λειτουργία/ διαχείριση
στόλου, Σχεδιασμός του Δικτύου Διανομής, ανάλυση
τοποθεσίας location analysis)
Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
Διαχείριση Εξυπηρέτησης Πελατών
Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση
Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web-based linkages, web
capability)
Σχεδιασμός Προϊόντος (Product configuration)
Τιμολόγηση του τελικού παραλήπτη
Ενοποίηση των υπηρεσιών, συστημάτων και
πληροφοριών
Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών (Financial
engineering)
Προσαρμογή και Διαπραγμάτευση της Εγγυητικής
Επιστολής
Τοποθέτηση Εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του
πελάτη
Διαχείριση των ανταλλακτικών των πελατών
(Customer spare parts)
Ανάληψη υπεργολαβίας στην παραγωγική διαδικασία
NVOCC υπηρεσίες
Διευθέτηση Πληρωμών των Πελατών
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δεν
παρέχεται

Με ίδιους
πόρους

Μέσω
Τρίτων

Γραφειοκρατικές Διαδικασίες σχετιζόμενες με την
διακίνηση του Φορτίου
Διαχείριση Πληροφοριών
Προσφορά Ναύλων
Κράτηση/ Δέσμευση Χώρου στους Μεταφορείς
Έκδοση Φορτωτικών
Παροχή βοήθειας στους Φορτωτές/Παραλήπτες ως
προς την επιλογή Όρων Πώλησης
Ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Νομικά Ζητήματα
Ενοποίηση με τα ERP συστήματα των πελατών
Διαχείριση και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους
παρόχους υπηρεσιών logistics
Διαχείριση απαιτήσεων
Επιχειρησιακή ευθύνη για το σχεδιασμό της
παραγωγικής διαδικασίας
Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των παρόχων
υπηρεσιών, όπως των B2B παρόχων, IT provider, 3PL,
τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και της χωρητικότητας
(capacity) των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων
Συντονισμός των φορτώσεων, αποθηκευτικών
διαδικασιών και παραδόσεων
Διαρκής καινοτομία
Διαχείριση έργου
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ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Να καταγραφούν οι συνεργάτες σας ανά παρεχόμενη υπηρεσία, να αξιολογηθούν ως προς το βαθμό που θεωρείτε ότι έχουν ενσωματώσει την
ποιότητα στις λειτουργίες τους (1- καθόλου, 5- πάρα πολύ), καθώς και ως προς τη δύναμη που ασκούν στην εταιρία σας και το ενδιαφέρον που
δείχνουν (Υ-Υψηλή, Χ- Χαμηλή). (μπορείτε να αναφέρετε ονομαστικά τους συνεργάτες σας ή ανά ιδιότητα, π.χ. 3 ocean carriers, 2 freight
forwarders κλπ)
Συνεργάτες

Παρεχόμενη
Υπηρεσία

Αξιολόγηση
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Αναφέρετε την επίδραση που έχουν Αναφέρετε το ενδιαφέρον που
οι συνεργάτες σας επί της εταιρίας δείχνουν οι συνεργάτες σας για
σας (Υψηλή-Χαμηλή)
την εταιρία σας (Υψηλό-Χαμηλό)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Σε ποιους τομείς υπάρχει συνεργασία με τους συνεργάτες της εταιρίας σας;
Διαμοιρασμό πληροφοριών
Σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων
Πρόγνωση
Σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντος
Διανομή
Σχεδιασμό του δικτύου
Δημιουργία κατάλληλων προδιαγραφών
Ύπαρξη συναλλακτικών μηχανισμών
Θεσμοθέτηση διαρκούς εκπαίδευσης
Επανεξέταση των οργανωσιακών
συστημάτων
Ύπαρξη διεπιχειρησιακών
ενοποιημένων πληροφοριακών
συστημάτων

Εκτέλεση παραγγελίας
Σχεδιασμό χωρητικότητας
Σχεδιασμό διαδικασιών logistics
Προγραμματισμό παραγωγής
Θέσπιση κοινών στόχων και
επενδύσεων
Διαμοιρασμός κινδύνων και
ανταμοιβών
Διαθεσιμότητα
κατάλληλων
εργαλείων και εξοπλισμού
Ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας
Αναβάθμιση των υποδομών
Συστηματική
επίλυση
προβλημάτων

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Λεπτομερής καταγραφή της διαδικασίας επιλογής συνεργατών. Διαχωρίζετε τη φάση
της προ-επιλογής από τη φάση της τελικής επιλογής συνεργατών και γιατί;

Ποια από τα παρακάτω κριτήρια λαμβάνετε υπόψη σας κατά τη διαδικασία προεπιλογής συνεργατών και σε ποιο βαθμό;
Χαρακτηριστικά της Ηγεσίας
Στρατηγική των συνεργατών
Ποιότητα του ανθρώπινου Δυναμικού
των συνεργατών
Εταιρικές σχέσεις & Πόρους των
συνεργατών
Ποιότητα των διεργασιών, Προϊόντων
και Υπηρεσιών

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Κατά τη διαδικασία επιλογής συνεργατών χρησιμοποιούνται κάποιες από τις
παρακάτω μεθοδολογίες;
Ναι

Όχι

Μαθηματικά μοντέλα
Στατιστικά μοντέλα
Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης
Συνδυαστικά μοντέλα
Καμία από τις παραπάνω
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Αν χρησιμοποιούνται, για ποιο λόγο επιλέγετε το εν λόγω μοντέλο; Ποια είναι τα
οφέλη που αποκομίζετε από την αξιοποίησή του;

Αν όχι για ποιους λόγους;

Υπάρχει κάποιος τρόπος αξιολόγησης των συνεργατών σας πριν τη σύναψη ή κατά τη
διάρκεια συνεργασίας;

Ποια είναι τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζετε από τους συνεργάτες
Παρόχους Υπηρεσιών Logistics;
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ποια από τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται από την
εταιρία σας;
Σύστημα αυτόματης αποθήκευσης
Διαδίκτυο
και ανάκτησης δεδομένων
Εμπορική δικτυακή πύλη
Σύστημα σχεδιασμού της
(Portent/tradenet)
διανομής
Εργαλεία ηλεκτρονικού
Σύστημα διαχείρισης ελέγχων,
επιχειρήν
απαιτήσεων και ναύλου
Σύστημα διαχείρισης πελατειακών
Τεχνολογία RFID
σχέσεων διαχείρισης ζήτησης
Σύστημα εντοπισμού του
Σύστημα
φορτίου
Σύστημα δρομολόγησης και
Σύστημα
προγραμματισμού οχημάτων
διαχείρισης παγκόσμιου εμπορίου
Οπτικοί σαρωτές
Εμπορολογιστικό σύστημα (ERP)
Σύστημα ελέγχου
Πλατφόρμα συνεργασίας (EDI)
αποθεμάτων
Διαχείριση
αποθεμάτων
Σύστημα διαχείρισης αποθηκών
Σύστημα σχεδιασμού
Σύστημα δρομολόγησης και
πλήρωσης οχημάτων
προγραμματισμού οχημάτων
Σύστημα διαχείρισης συνεργατών
Σύστημα πρόβλεψης ζήτησης
(PRM)
Ολοκληρωμένα συστήματα
Σύστημα βελτιστοποίησης
διαχείρισης εφοδιαστικής
Σύστημα διαχείρισης
Σύστημα διαχείρισης μεταφορών
προμηθειών
Συστήματα διαχείρισης
Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων
κύκλου ζωής προϊόντων
με Προμηθευτές
Ασύρματη κινητή τεχνολογία
OMS
Δίκτυο Συνεργατών
Έξυπνα συστήματα μεταφορών
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διαχείριση προϊόντων προς
διανομή (Distributed Order
Management)

Σύστημα διαχείρισης εργασιών

Συστήματα βελτιστοποίησης
της τοποθέτησης στην
αποθήκη (Slotting
optimization)
Συστήματα διαχείρισης
μεταφορέων
Σύστημα διαχείρισης
αντίστροφης εφοδιαστικής
αλυσίδας

Συστήματα διαχείρισης ροής των
φορτηγών-οχημάτων εντός και
εκτός των εγκαταστάσεων της
επιχείρησης (yard management)
Συστήματα διαχείρισης
εμπορικών εταίρων
Συστήματα προηγμένου
προγραμματισμού και
χρονοπρογραμματισμού (APS)

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που διαπιστώθηκαν από τη χρήση
των ανωτέρω Πληροφοριακών Συστημάτων ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης των
συνεργατών;
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ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

ΚΑΙ

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ

ΔΟΠ

ΕΝΔΟ-

Χρησιμοποιείτε τα παρακάτω εργαλεία της ΔΟΠ και σε ποιο βαθμό (1- καθόλου, 5πάρα πολύ συστηματικά)
Εργαλεία ΔΟΠ

Βαθμός
χρησιμοποίησης
Διάγραμμα ροής (flow charts)
1 2 3 4 5
Διάγραμμα
αιτίου- 1 2 3 4 5
αποτελέσματος
(cause-andeffect diagrams)
Πολλαπλή ψηφοφορία (multi- 1 2 3 4 5
voting)
Διάγραμμα συγγένειας (affinity 1 2 3 4 5
diagrams)
Διαλειτουργικές ομάδες
1 2 3 4 5
Σύσκεψη για Ανταλλαγή Ιδεών 1 2 3 4 5
(Brainstorming)
Πλέγματα Επιλογής (Selection 1 2 3 4 5
grid)
Λίστες Εργασιών (task lists)
1 2 3 4 5
Χάρτες
Ελέγχου
(control 1 2 3 4 5
charts)
Διαγράμματα
Διασποράς 1 2 3 4 5
(scatter diagrams)
Διάγραμμα
Pareto
(Pareto 1 2 3 4 5
charts)
Δειγματοληπτικός
έλεγχος 1 2 3 4 5
(Sampling)
Διαγράμματα διαδοχικών τιμών 1 2 3 4 5
(run charts)
Ιστόγραμμα (Histograms)
1 2 3 4 5

Σε ποιο βαθμό εφαρμόζετε τις παρακάτω πρακτικές της ΔΟΠ στην επιχείρησή σας;
(1- καθόλου, 5- πάρα πολύ συστηματικά)
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Εγκατάσταση διαχειριστικών διεργασιών για την
παρακολούθηση των παραπόνων των πελατών

1 2 3 4 5

Σαφής καθορισμός των πελατών και αγορών- κλειδιά

1 2 3 4 5

Κατανόηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
αναγκών και προσδοκιών των πελατών

1 2 3 4 5

Αξιολόγηση και διάχυση ενδο-επιχειρησιακά των
απαιτήσεων των πελατών

1 2 3 4 5

Εγκατάσταση συστηματικών διεργασιών listening and
learning από τους πελάτες

1 2 3 4 5

Σύνδεση των αναγκών των πελατών με το σχεδιασμό,
παραγωγή και διανομή

1 2 3 4 5

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη σχέση με τους πελάτες

1 2 3 4 5

Διασφάλιση της προσβασιμότητας των πελατών στους
εκπροσώπους και τις πληροφορίες της επιχείρησης

1 2 3 4 5

Θέσπιση αποδοτικών προτύπων

1 2 3 4 5

Εκπαίδευση του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με
τους πελάτες

1 2 3 4 5

Δημιουργία στρατηγικής και αξιών προσανατολισμένες
προς τον πελάτη
Προώθηση της διαρκούς βελτίωσης

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Προώθηση του πνεύματος συνεργασίας, μέσω ομαδικής
εργασίας
Χειραφέτηση των εργαζομένων αναφορικά με τη λήψη
αποφάσεων
Επενδύσεις στην εκπαίδευσης και επιμόρφωση
Διασφάλιση της ύπαρξης υγιούς εργασιακού
περιβάλλοντος που επιτρέπει την εξέλιξη των
εργαζομένων
Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των
πρακτικών και της ικανοποίησης των εργαζομένων,
επιδιώκοντας διαρκή βελτίωση
Μετάφραση των απαιτήσεων των πελατών σε
σχεδιαστικές προδιαγραφές
Διασφάλιση της ενσωμάτωσης της ποιότητας στα
προϊόντα και υπηρεσίες, και η ταυτόχρονη
χρησιμοποίηση βιομηχανικών και ποσοτικών εργαλείων
στο στάδιο της ανάπτυξης
Ο καθορισμός και η τεκμηρίωση (documentation) των
διεργασιών της παραγωγής, παράδοσης και
υποστηρικτικών διεργασιών
Ο καθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών που
οφείλουν να ακολουθούν οι συνεργάτες του οργανισμού
και η διασφάλιση της τήρησής τους
Ο έλεγχος της ποιότητας και επιχειρησιακής απόδοσης
των διεργασιών –κλειδιά και η χρήση συστηματικών
μεθόδων για τον εντοπισμό αποκλίσεων, των αιτιών μη
συμμόρφωσης και η ανάληψη διορθωτικών ενεργειών
Η διαρκής βελτίωση των διεργασιών για την επίτευξη
βέλτιστων αποτελεσμάτων
Η επίτευξη καινοτόμων λύσεων μέσω benchmarking και

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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Δημιουργία ηγετικού σχήματος που προωθεί τη
χειραφέτηση, καινοτομία και οργανωσιακή μάθηση
Θέσπιση συστήματος υψηλών απαιτήσεων και
υποστήριξη της δέσμευσης και συμμετοχής του
προσωπικού

Ενσωμάτωση των αξιών της ποιότητας στις καθημερινές
λειτουργίες
Παροχή πόρων για εκπαίδευση και συμμετοχή του
προσωπικού σε προγράμματα ποιότητας
Ενθάρρυνση του προσωπικού προς ανάληψη ευθυνών,
λήψη αποφάσεων και χειραφέτηση
Ενσωμάτωση των απαιτήσεων της κοινωνίας και
κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση
στις λειτουργίες της
Προώθηση της συνεργασίας σε ομάδες και της ύπαρξης
κινήτρων
Καθορισμός καθηκόντων και ύπαρξη άμεσης επίβλεψης
και ελέγχου

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

αναδιάρθρωση των διεργασιών, με τη χρήση εργαλείων
της ΔΟΠ
Επίτευξη λειτουργικής απόδοσης του οργανισμού με τη
συστηματική χρήση του διαδικτύου (η-ταχυδρομίο, ηκαταλόγους, η-δημοπρασίες κλπ)
Παρακολούθουση των βασικών ροών της πληροφορίας
(έγκαιρη ανατροφοδότηση στη Διοίκηση αναφορικά με
τα επίπεδα ποιότητας, ενημέρωση αναφορικά με τα
αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων,
ενημέρωση για τις αιτίες μη συμμόρφωσης, ανταλλαγή
πληροφοριών με τους πελάτες/προμηθευτές πάνω σε
θέματα ποιότητας)
Ανάπτυξη δεικτών αναφορικά με τις απαιτήσεις των
εσωτερικών και εξωτερικών πελατών
Την αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων για τη
βελτίωση της συνολικής απόδοσης του οργανισμού
Η συμμετοχή όλων των μελών στις μετρήσεις εντός του
οργανισμού και η διασφάλιση της ορατότητας (visibility)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Διασφάλιση της αξιοπιστίας και προσβασιμότητας στις
απαραίτητες πληροφορίες

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Η ανάλυση των δεδομένων και η χρησιμοποίηση των
αποτελεσμάτων για την υποστήριξη της διαδικασίας του
στρατηγικού σχεδιασμού

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Η διαρκής διύλιση των πηγών λήψης πληροφοριών

1 2 3 4 5

Ενοποίηση των σχεδίων που σχετίζονται με τους
ανθρώπινους πόρους με τους στρατηγικούς στόχους του
οργανισμού

1 2 3 4 5

Σχεδιασμός των θέσεων εργασίας με τρόπο, ώστε να

1 2 3 4 5

Καταγραφή των βασικών χρηστών του πληροφοριακού
συστήματος, εντοπίζοντας εκείνους που ο βασθμός
χρήσης είναι μικρός, αλλά εμφανίζουν υψηλό ποσοστό
λαθών
Η δημιουργία data warehouses και η εφαρμογή data

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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προωθείται η καινοτομία, η μάθηση και η ευελιξία

mining τεχνικές για την αξιολόγηση των εκροών του
συστήματος

Η ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης απόδοσης και η
σύνδεσή του με την αποζημίωση και τις ανταμοιβές των
εργαζομένων, ενισχύοντας την παροχή κινήτρων

1 2 3 4 5

Τυποποίηση διαδικασιών

1 2 3 4 5

Εγκατάσταση συστήματος αξιολόγησης, απολαβών,
αναγνώρισης και ανταμοιβών

1 2 3 4 5

Ενεργός συμμετοχή της Ανώτατης Διοίκησης, των
εργαζομένων αλλά και των πελατών ή προμηθευτών στο
σχεδιασμό των διεργασιών
Καθορισμός συστήματος σχεδιασμού για την ανάπτυξη
και εφαρμογή της στρατηγικής, βασισμένων στη
μέτρηση, ανατροφοδότηση και ανασκόπηση

Η χρησιμοποίηση εργαλείων ποιότητας για την ερμηνεία
και εκμετάλλευση των εκροών του συστήματος
Αποτελεσματική παρακολούθηση των προϊόντων,
υπηρεσιών και συναλλαγών
Μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών,
σύγκριση των αποτελεσμάτων με τον ανταγωνισμό και
αξιοποίηση των στοιχείων για διαρκή βελτίωση

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας

1 2 3 4 5

Υιοθέτηση πρακτικών ανταμοιβών για τους πιστούς
πελάτες

1 2 3 4 5
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Είναι η εταιρία πιστοποιημένη ως προς συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας;

Πιστεύετε ότι η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από τους
συνεργάτες σας δύναται να διασφαλίσει την ύπαρξη υψηλής ποιότητας συνεργασίας;

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποίηση διεργασιών από κάποιον φορέα, πώς
ελέγχετε την ύπαρξη μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας των συνεργατών σας;

Γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας; Ναι
Χρησιμοποιείται στην εταιρία σας; Ναι

Όχι

Όχι

Θα χρησιμοποιούσατε τον οδηγό του EFQM για αυτό-αξιολόγηση και αυτόπροσδιορισμό;
Ναι

Όχι

Για ποιον λόγο;
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ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΠ
ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η υιοθέτηση της ΔΟΠ ως μέσο προ-επιλογής συνεργατών
σας θα επηρεάσει θετικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον
πελάτη. (1- καμία επίδραση, 5- πάρα πολύ θετική επίδραση)
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εξυπηρέτηση Πελατών
Αποθηκευτικές Λειτουργίες
Διαχείριση Αποθεμάτων
Μεταφορική Διαδικασία
Χρηματοοικονομική Απόδοση
Σχεδιασμός Παραγωγικής Διαδικασίας
Γενική Διαχείριση

Βαθμός επίδρασης της ΔΟΠ
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Πώς κρίνετε την εγκατάσταση ενός μηχανισμού διαρκούς παρακολούθησης της
αγοράς των παρόχων υπηρεσιών logistics ως προς την ποιότητα, ώστε να
επικαιροποιούνται οι πληροφορίες αναφορικά με τους παρόχους;

Πιστεύετε ότι τα προβλήματα συνεργασίας που προκύπτουν θα μπορούσαν να
προβλεφθούν και να αποτραπούν αν είχε προηγηθεί αξιολόγηση στο στάδιο της Προεπιλογής ως προς το βαθμό ενσωμάτωσης της ποιότητας;

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM) αποτελεί ένα
αναγνωρισμένο εργαλείο αυτο-αξιολόγησης και ελέγχου. Πιστεύετε ότι ο
προκαταρκτικός έλεγχος των δυνητικών συνεργατών στο στάδιο της Προ-επιλογής
βάσει του EFQM θα μπορούσε να συμβάλει στην ορθότερη αξιολόγηση των
δυνητικών συνεργατών ως προς την παρεχόμενη υπηρεσία αλλά και το επίπεδο
εξυπηρέτησης πελατών;
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Επωνυμία εταιρίας ___________________
Τηλέφωνο:____________Φαξ:____________e-mail:
______________________
Θέση ατόμου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο αν είναι άλλος από το Γενικό
Διευθυντή: ______________________________________
Τύπος εταιρίας: Διαμεταφορέας (Freight Forwarder)  3PL εταιρία  Άλλο:
____________
Κύκλος Εργασιών (μέσος όρος τα
Αριθμός απασχολουμένων (μέσος
τελευταία 3 χρόνια)
όρος τα τελευταία 3 χρόνια):
 < €500.000
 <10 άτομα
 11-50
 €500.000 – €2.000.000
 51 -250
 €2.000.001 – €10.000.000
 > 250
 > €10.000.000
Σημειώστε το βαθμό ισχύος/εφαρμογής των παρακάτω στον οργανισμό
σας (1- Δεν υπάρχει σχετική διαδικασία, 2- έχει σχεδιαστεί σχετική
διαδικασία, 3- έχει υλοποιηθεί σχετική διαδικασία, 4- έχει υλοποιηθεί και
ελεγχθεί σχετική διαδικασία, 5- έχει βελτιωθεί και υλοποιείται
συστηματικά σχετική διαδικασία, ως τρόπος ζωής)
Η Ανώτατη Διοίκηση αναπτύσσει την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και την
ηθική του οργανισμού και δρα ως πρότυπο.
Η Ανώτατη Διοίκηση ορίζει, παρακολουθεί, αναθεωρεί και βελτιώνει το
σύστημα διαχείρισης και την επίδοση του οργανισμού.
Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται απέναντι στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Ανώτατη Διοίκηση επιδιώκει να εμφυσήσει την ύπαρξη κουλτούρας
επιχειρηματικής αριστείας στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού.
Η Ανώτατη Διοίκηση διασφαλίζει την ευελιξία του οργανισμού και την
αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών.
Η στρατηγική του οργανισμού βασίζεται στην κατανόηση των αναγκών και
προσδοκιών τόσο των ενδιαφερόμενων μερών όσο και του εξωτερικού
περιβάλλοντος.
Η στρατηγική του οργανισμού βασίζεται στην κατανόηση της εσωτερικής
απόδοσης και των δυνατοτήτων του οργανισμού.
Η στρατηγική και οι υποστηρικτικές πολιτικές του οργανισμού αναπτύσσονται,
αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται.
Η στρατηγική και οι υποστηρικτικές πολιτικές του οργανισμού
γνωστοποιούνται, εφαρμόζονται και ελέγχονται.
H στάση του ανθρώπινου δυναμικού υποστηρίζει τη στρατηγική του
οργανισμού.
Οι γνώσεις και οι δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού αναπτύσσονται
διαρκώς.
Το ανθρώπινο δυναμικό ευθυγραμμίζεται με την πολιτική του οργανισμού,
εμπλέκεται στις λειτουργίες του και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
Η
ενδο-επιχειρησιακή
επικοινωνία
του
ανθρώπινου
δυναμικού
πραγματοποιείται αποτελεσματικά.
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… συνέχεια
Σημειώστε το βαθμό ισχύος/εφαρμογής των παρακάτω στον οργανισμό
σας (1- Δεν υπάρχει σχετική διαδικασία, 2- έχει σχεδιαστεί σχετική
διαδικασία, 3- έχει υλοποιηθεί σχετική διαδικασία, 4- έχει υλοποιηθεί και
ελεγχθεί σχετική διαδικασία, 5- έχει βελτιωθεί και υλοποιείται
συστηματικά σχετική διαδικασία, ως τρόπος ζωής)
Το ανθρώπινο δυναμικό απολαμβάνει την ανταμοιβή, την αναγνώριση και το
ενδιαφέρον του οργανισμού.
Ο οργανισμός διαχειρίζεται τους εταίρους και τους προμηθευτές με τρόπο ώστε
να επιτευχθούν βιώσιμα οφέλη.
Η διαχείριση των οικονομικών πραγματοποιείται με τρόπο, ώστε να
διασφαλίζεται η βιώσιμη επιτυχία.
Η διαχείριση των κτιρίων, του εξοπλισμού, των υλικών και των φυσικών πόρων
του οργανισμού πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη
επιτυχία.
Η διαχείριση της τεχνολογίας πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να
υποστηρίζεται την επίδοση της στρατηγικής.
Η διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης πραγματοποιείται με τρόπο ώστε
να υποστηρίζεται η αποδοτική λήψη απόφασης και η ανάπτυξη των
δυνατοτήτων του οργανισμού.
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των διεργασιών πραγματοποιούνται με τρόπο
ώστε να υπάρξει βελτιστοποίηση της αξίας των ενδιαφερόμενων μερών.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αναπτύσσονται με σκοπό τη δημιουργία βέλτιστης
αξίας για τους πελάτες.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προωθούνται και εισάγονται στην αγορά
αποτελεσματικά.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγονται, παραδίδονται και διευθετούνται.
Οι σχέσεις με τους πελάτες ενισχύονται και προωθούνται.
Επιλέξατε ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχετε (βάζοντας Χ),
διαχωρίζοντας την παροχή υπηρεσιών μέσω τρίτων από τις υπηρεσίες που
παρέχονται βάσει των δυνατοτήτων της εταιρίας σας. (ο διαχωρισμός βασίζεται
στην κατοχή ή μη των μέσων για την παροχή των υπηρεσιών)
Δεν
Με ίδιους
Μέσω
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
παρέχεται
πόρους
Τρίτων

Διαχείριση Παραγγελιών
Εκτέλεση παραγγελιών πελατών
Επίβλεψη της διαδικασίας παραγγελιών
Πακετοποίηση, Συλλογή and Συσκευασία
(Repackaging)
Ετικετοποίηση
Συναρμολόγηση
Κυτιοποίηση (Kitting)
Σήμανση προϊόντων βάσει μεγέθους (Sizing products)
Προσθήκη προϊοντικών χαρακτηριστικών (Adding
product features)
Εγκατάσταση Προϊόντων
Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος και Επιδιόρθωση
προϊόντων
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (χύδην φορτία, υγρά
φορτία, επικίνδυνα υλικά, κατεψυγμένα είδη)
Σύντομη Αποθήκευση (Cross-docking)
Τελωνειακή Αποθήκευση
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… συνέχεια
Επιλέξατε ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχετε (βάζοντας Χ),
διαχωρίζοντας την παροχή υπηρεσιών μέσω τρίτων από τις υπηρεσίες που
παρέχονται βάσει των δυνατοτήτων της εταιρίας σας. (ο διαχωρισμός βασίζεται
στην κατοχή ή μη των μέσων για την παροχή των υπηρεσιών)
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δεν
παρέχεται

Με ίδιους
πόρους

Μέσω
Τρίτων

Παράδοση, Διανομή
Αναφορές απόδοσης
Διαχείριση Μεταφορών (δρομολόγηση,
προγραμματισμός)
Παρακολούθηση φορτίου (Tracking & Tracing)
Διαχείριση Επιστροφών, αντίστροφη εφοδιαστική
Μεταφορές (θαλάσσια μεταφορά, Intermodal
transport, διαμεταφορά, μεταφορά ενοποίημένου
φορτίου, freight bill payment/audit, brokering,
διαπραγμάτευση ναύλων, επιλογή μεταφορέων)
Προώθηση εγγράφων μεταφοράς
Ζητήματα Ασφαλίσεων
Τελωνειακά Ζητήματα
Factoring
Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου
Διαδικτυακή ενοποίηση των παρόχων 3PL υπηρεσιών
με τους μεταφορείς
Χρηματοδότηση Αποθεμάτων (Inventory financing)
Διαχείριση Αποθεμάτων (πρόγνωση, ανάλυση
τοποθεσίας (location analysis), network consulting
slotting, σχεδιασμός διάταξης, χρηματοδότηση,
επαναπαραγγελία)
Σχεδιασμός και Διαχείριση Logistics
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Λειτουργία/ διαχείριση
στόλου, Σχεδιασμός του Δικτύου Διανομής, ανάλυση
τοποθεσίας location analysis)
Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
Διαχείριση Εξυπηρέτησης Πελατών
Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση
Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web-based linkages, web
capability)
Σχεδιασμός Προϊόντος (Product configuration)
Τιμολόγηση του τελικού παραλήπτη
Ενοποίηση των υπηρεσιών, συστημάτων και
πληροφοριών
Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών τεχνικών (Financial
engineering)
Προσαρμογή και Διαπραγμάτευση της Εγγυητικής
Επιστολής
Τοποθέτηση Εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του
πελάτη
Διαχείριση των ανταλλακτικών των πελατών
(Customer spare parts)
Ανάληψη υπεργολαβίας στην παραγωγική διαδικασία
NVOCC υπηρεσίες
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… συνέχεια
Επιλέξατε ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχετε (βάζοντας Χ),
διαχωρίζοντας την παροχή υπηρεσιών μέσω τρίτων από τις υπηρεσίες που
παρέχονται βάσει των δυνατοτήτων της εταιρίας σας. (ο διαχωρισμός βασίζεται
στην κατοχή ή μη των μέσων για την παροχή των υπηρεσιών)
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δεν
παρέχεται

Με ίδιους
πόρους

Μέσω
Τρίτων

Διευθέτηση Πληρωμών των Πελατών
Γραφειοκρατικές Διαδικασίες σχετιζόμενες με την
διακίνηση του Φορτίου
Διαχείριση Πληροφοριών
Προσφορά Ναύλων
Κράτηση/ Δέσμευση Χώρου στους Μεταφορείς
Έκδοση Φορτωτικών
Παροχή βοήθειας στους Φορτωτές/Παραλήπτες ως
προς την επιλογή Όρων Πώλησης
Ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Νομικά Ζητήματα
Ενοποίηση με τα ERP συστήματα των πελατών
Διαχείριση και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους
παρόχους υπηρεσιών logistics
Διαχείριση απαιτήσεων
Επιχειρησιακή ευθύνη για το σχεδιασμό της
παραγωγικής διαδικασίας
Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των παρόχων
υπηρεσιών, όπως των B2B παρόχων, IT provider, 3PL,
τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και της χωρητικότητας
(capacity) των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων
Συντονισμός των φορτώσεων, αποθηκευτικών
διαδικασιών και παραδόσεων
Διαρκής καινοτομία
Διαχείριση έργου
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