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ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Ο εξαιρετικά γρήγορος ρυθµός ανάπτυξης της επιστήµης των logistics , σε 

συνδυασµό µε τη ραγδαία εξέλιξη των πληροφοριακών συστηµάτων βρήκαν άµεση 

ανταπόκριση στο χώρο της βιοµηχανίας µόδας , δηµιουργώντας ταυτόχρονα τα λεγόµενα 

fashion logistics. 

 

 Παράλληλα η ταχύτατη ανάπτυξη αλυσίδων γρήγορης µόδας κατέστησε τα 

Logistics ως µέγιστο επιχειρηµατικό εργαλείο για την επίτευξη των εταιρικών στόχων 

καθώς και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 

 Για χρόνια η βιοµηχανία µόδας χαρακτηρίζεται από τους µεγάλους χρόνους 

απόκρισης. 

 Αυτό φυσικά δε συνάδει µε τα τυπικά χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας µόδας , 

πόσο µάλιστα της γρήγορης µόδας. 

 Τα προϊόντα στην αλυσίδα εφοδιασµού µόδας , ωστόσο επωφελούνται τα µέγιστα 

από µία εφοδιαστική αλυσίδα που µπορεί να προβλέπει γρήγορα τις µεταβολές της 

ζήτησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την άσκηση µίας ευέλικτης στρατηγικής εφοδιασµού 

στη βιοµηχανία µόδας . 

 

 Χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες µεθόδους και εργαλεία είναι δυνατόν να αλλάξει 

η δοµή της εφοδιαστικής αλυσίδας , προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι 

απόκρισης , όπως θα δούµε µε τη χρήση µελετών περιπτώσεων. 
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 Εισαγωγή 

 

Α. Αντικείµενο και σκοπός της έρευνας 

 

Στις µέρες µας η βιοµηχανία µόδας είναι ευρύτατα γνωστή για το διαρκές 

µεταβαλλόµενο  περιβάλλον της. Κάθε νέα περίοδο νέες τάσεις εµφανίζονται και τα 

καταστήµατα , αλλάζουν συνεχώς το εύρος των προϊόντων τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 

στους καταναλωτές να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσµα µε µεγάλη ποικιλία , προϊόντα.  

Έτσι το θέµα της εξυπηρέτησης της ζήτησης είναι πλέον πρώτη προτεραιότητα όλων. 

Η παραπάνω ανάγκη έχει ως βασική προϋπόθεση την αλλαγή στα χαρακτηριστικά της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και τη µετάβαση σε µία πιο ευέλικτη και επικεντρωµένη στη 

ζήτηση αλυσίδα. 

Η βιοµηχανία µόδας είναι δυναµική και απρόβλεπτη , ενώ χαρακτηρίζεται από 

µικρούς κύκλους ζωής , υψηλή µεταβλητότητα , χαµηλή προβλεσιµότητα  , υψηλή 

αγοραστική δύναµη ( Christopher et all, 2004) , µεγάλη ποικιλία σε προϊόντα (Αmit Tambi 

, 2009) και παραγωγή σε τρίτες χώρες  (Lowson , 2002) . 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η  παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων της ευέλικτης 

εφοδιαστικής αλυσίδας  σε σχέση µε την παραδοσιακές µορφές εφοδιασµού στο χώρο της 

µόδας και µε ποιο τρόπο η υιοθέτηση αυτών των χαρακτηριστικών , βρήκε εφαρµογή σε 

µεγάλες επιχειρήσεις . Για το λόγο αυτό θα αναλύσουµε τις εταιρίες Zara και Laura 

Ashley, παρουσιάζοντας πώς τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ευέλικτης εφοδιαστικής 

αλυσίδας εφαρµόστηκαν , είτε εξ ολοκλήρου, είτε µερικώς από δύο εταιρίες της µόδας που 

δεν απευθύνονται στο ίδιο κοινό και έχουν εντελώς διαφορετική οργάνωση εφοδιασµού. 

   

Για να γίνει το παραπάνω θα αναλυθούν οι τάσεις που επικρατούν στη µόδα , θα 

παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς 

και οι προεκτάσεις της µέσω της γρήγορης απόκρισης ( Quick response).  

Χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες µεθόδους και εργαλεία είναι δυνατόν να αλλάξει η 

δοµή της εφοδιαστικής αλυσίδας , προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι απόκρισης 

, όπως θα δούµε µε τη χρήση µελετών περιπτώσεων. 
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Β. ∆οµή της εργασίας 

 

Η εργασία αποτελείται από την εισαγωγή καθώς και τέσσερα µέρη . Στην εισαγωγή 

παρουσιάζεται το αντικείµενο και ο σκοπός της έρευνας καθώς και η δοµή της εργασίας. 

 

Το πρώτο µέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 1 , όπου γίνεται µία ανάλυση της 

βιοµηχανίας µόδας , ενώ στα υποκεφάλαια , παρουσιάζουµε τις κυρίαρχες τάσεις και τους 

βασικούς εκφραστές αυτών. 

 

Στο δεύτερο µέρος , που αποτελείται από το κεφάλαιο 2 , αναλύεται η έννοια των 

fashion logistics , παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά , καθώς και οι έννοιες της 

ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας και της γρήγορης απόκρισης ( quick response) 

 

Στο τρίτο µέρος  , µε το κεφάλαιο 3 , αναλύεται η εταιρία Zara και η εταιρία Laura 

Ashley , γίνεται η σύγκριση των στρατηγικών που εφαρµόζουν καθώς και τα 

συµπεράσµατα σε σχέση µε την ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα 

 

Τέλος στο τελευταίο µέρος  , στο κεφάλαιο 4 , η µελέτη συµπληρώνεται µε τα 

συµπεράσµατα και τις διαπιστώσεις καθώς και µε  τη Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η βιοµηχανία µόδας σήµερα & λιανικό εµπόριο 

 

 

∆ε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός σε θέµατα οικονοµίας για να διαπιστώσει 

ότι αυτή την εποχή ο κλάδος της λιανικής και ιδιαίτερα αυτός της µόδας περνάει µία 

ιδιαίτερα δύσκολή περίοδο.  

 Τα  µεγάλα πολυκαταστήµατα έχουν χάσει την πολυκοσµία που τους διέκρινε , το 

αγοραστικό κοινό εντοπίζεται σε 1-2 ηµέρες της εβδοµάδας , ενώ οι εκπτώσεις και οι 

προσφορές αποτελούν τον κανόνα ακόµα και σε σηµεία πώλησης που παραδοσιακά ήταν 

αρνητικά σε αυτές τις προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα στα ΜΜΕ καθηµερινά 

υπάρχουν αρνητικά νέα σχετικά µε χρεοκοπήσεις εταιριών. 

 Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι οι επιδράσεις που ασκούνται στη 

βιοµηχανία µόδας µόνο θετικές δε θα µπορούσαν να είναι.  

 

∆ύο κυρίαρχες τάσεις στη µόδα 

 

1.1 Πολυτελείς µάρκες στην Ελληνική αγορά 

 

Αν και πολλές εταιρίες ειδών πολυτελείας είναι στο έλεος µίας διπλής κρίσης , 

αφού από τη µία µεριά η φθίνουσα οικονοµία έχει πλήξει τις διεθνείς πωλήσεις τους και 

από την άλλη η χρηµατοπιστωτική κρίση έχει καταστήσει δύσκολη και δαπανηρή τη 

διαχείριση των χρεών τους , ωστόσο στην εγχώρια αγορά δεν έχουν χάσει την αίγλη τους. 

Τρανταχτό παράδειγµα το άνοιγµα του πρώτου καταστήµατος του οµίλου1 Prada στην 

Αθήνα , που αποτελεί ένα βήµα στρατηγικής σηµασίας στην ανάπτυξή του οίκου στη 

χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξής του στην περιοχή της Μεσογείου. Μόνο το 2008 ο 

οίκος επένδυσε 160 εκ. ευρώ για το άνοιγµα 34 νέων καταστηµάτων . ‘Όπως σχολιάζει και 

ο Andrea Gaudenzi, υπεύθυνος επικοινωνίας των οικονοµικών του οµίλου Prada , ( 

Ναυτεµπορική 2009) ́ ΄µε τον ίδιο ρυθµό αναµένεται να συνεχίσει ο όµιλος η διεύρυνση 

του δικτύου λιανικής  και τα επόµενα 5 έτη , όπου ο όµιλος προσδοκά πωλήσεις 5 δις. 

ευρώ , δίνοντας µεγάλη έµφαση στην ποιότητα και την καινοτοµία , παρά στις µειώσεις 

τιµών ,που ναι µεν είναι η απλούστερη λύση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα , αλλά 

εξαιρετικά επιζήµια στην αξία της φίρµας. ́ ΄ 

                                                 
1 Αποτελείται από τα εµπορικά σήµατα ( Prada, Miu Miu , Church’s ,Car Shoe) 
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Αντίστοιχη δυναµική εµφανίζουν στην ελληνική αγορά και σήµατα όπως Tod’s 

και Salvadore Feragamo , του οµίλου Λεµονή . Και τα δύο έχουν πολύ σηµαντική θέση 

στο χαρτοφυλάκιο του οµίλου από άποψη τζίρου και πωλήσεων. Για την εξέλιξη των 

µεγεθών τους επισηµαίνεται από τη διοίκηση πως , η οικονοµική συγκυρία επηρέασε τους 

πελάτες κυρίως , όµως σε ψυχολογικό επίπεδο µε αποτέλεσµα να αναβάλλουν τις αγορές 

τους , ωστόσο οι πωλήσεις έχον πλέον εξισορροπηθεί. Τα δύο σήµατα 

πρωτοεµφανίστηκαν στην ελληνική αγορά στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 . Σε ότι αφορά 

τα κανάλια διανοµής εκτός από τις οµώνυµες boutique ( 3 για την Tod’s και 2 για τον οίκο 

Salvadore Feragamo ) , τα προϊόντα διατίθενται και στα καταστήµατα Καλογήρου. Και σε 

αυτή την περίπτωση τα δύο brands δίνουν µεγάλη προσοχή στην ποιότητα και στις νέες 

γραµµές . Επενδύουν ,δε σηµαντικά στην έρευνά και στις καινοτοµίες , ώστε να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών καθώς και στις απαιτήσεις της δύσκολης 

οικονοµικής συγκυρίας ( Εξπρές , 2010). 

Το µεγάλο ερώτηµα φυσικά που γεννιέται είναι πώς µέσα σε τόσο δύσκολή 

οικονοµική συγκυρία καταφέρνουν τα Luxury brands να διατηρούν τις θέσεις τους ; Το 

παράδοξο αυτό φαινόµενο µπορεί να εξηγηθεί ( Forney et all , 2005) . 

Α. Ο άνθρωπος είναι καταναλωτικό ον από τη φύση του και δεν αντέχει να µην 

καταναλώνει για µεγάλο  χρονικό διάστηµα. 

Β. Σε περιόδους κρίσης η ανθρώπινη φύση προσπαθεί να διασκεδάσει τις 

εντυπώσεις προβαίνοντας σε στιλάτες και ακριβές αγορές , λόγω ψυχολογίας. 

Γ.  Υπάρχει καταναλωτικό κοινό εθισµένο στη µόδα και ως εκ τούτου αυτό θα 

είναι το τελευταίο που θα θυσίαζαν. 

∆.  Η τάξη αυτών που αγόραζαν αυτά τα είδη δεν έχει πληγεί αρκετά από την 

οικονοµική κρίση. 

 

Παράλληλα σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε (Kamenidou et all , 2007) , 

αναδύθηκαν 28 παράγοντες που οδηγούν στη αγορά προϊόντων υψηλής µόδας στη 

Ελλάδα. Οι πλέον δηµοφιλείς ήταν : 

1. Η αισθητική των ρούχων 

2. Η καλύτερη ‘’ γραµµή’’ τους 

3. Η ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται 

Σε αντίθεση µε τις λιγότερο δηµοφιλείς που ήταν : 

1. Η αλλαγή της προσωπικότητας 
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2. Η αποδοχή  από το κοινωνικό σύνολο 

3. Η επίδειξη 

 

 

 Παράλληλα η έρευνα οµαδοποιεί αυτές τις 28 κατηγορίες και προκύπτουν 

ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Προκύπτει λοιπόν πως 23,86% του συνόλου , είναι 

µεταβλητές που οµαδοποιούνται ως ΄΄ κύρος και εικόνα ΄΄ , καθώς εµπεριέχουν 11 

παράγοντες που σχετίζονται µε την εντύπωση που θέλουν να δηµιουργήσουν οι 

καταναλωτές αγοράζοντας προϊόντα υψηλής µόδας .Ειδικότερα  αυτοί οι παράγοντες είναι 

, επιτυχία στην αγάπη , επίδειξη ποιότητας  ζωής  , εντυπωσιασµός του αντίθετου φύλου , 

επαγγελµατική επιτυχία , προέρχονται από διάσηµους σχεδιαστές µόδας ,  αυτοπεποίθηση , 

µίµηση,  αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο , εικόνα , επίδειξη , προσωπικοί λόγοι που 

σχετίζονται µε αγορές ακριβών ρούχων και αλλαγή στης προσωπικότητας.. 

 Η δεύτερη οµάδα µε 19,00% συσχετίζεται άµεσα µε την ΄΄ ποιότητα του προϊόντος  

και συµπεριλαµβάνει παράγοντες όπως , αισθητική των ρούχων , υψηλής ποιότητας , 

καλύτερη γραµµή , καινοτοµία στο σχεδιασµό, καλύτερη εφαρµογή , ποιοτικές α’ ύλες , 

διαχρονικά. 

 Ο τρίτος παράγοντας µε 15,85% σχετίζεται µε το ΄΄ µάρκετινγκ  ΄΄   και 

συµπεριλαµβάνει µεταβλητές όπως , η µίµηση , η διαφήµιση , η µοναδικότητα, η 

αυτοπεποίθηση , ενώ τέλος µε 11.63% ακολουθούν καθαρά λόγοι µόδας . 

 Παρόµοια αποτελέσµατα είχε και η έρευνα ( Forney et all , 2005) όπου ως 

πρωτεύον κριτήριο εµφανίζεται η εικόνα µε 20.7% µε υποοµάδες όπως το κύρος, η εικόνα 

του καταστήµατος, η δύναµη της µάρκας. Ακολουθεί και σε αυτή την µελέτη η ποιότητα 

µε 18.6% µε παράγοντες όπως η ανθεκτικότητα , το υλικό ,το προϊόν ως ποιότητα και η 

κατασκευή . Τελευταία βρίσκονται κριτήρια σχεδιασµού και µόδας µε παράγοντες όπως η 

οµορφιά και ο ξεχωριστός σχεδιασµός. 

 ∆ιαπιστώνουµε  ,λοιπόν, ότι το κριτήριο της εικόνας είναι ο πλέον σηµαντικός 

παράγοντας στην αγορά προϊόντων µόδας υψηλής αξίας. ( Cassil et all , 1987, Abraham-

Mutali , 1995). 
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1.1.1 Πολυτελείς µάρκες  

 

1.1.1.1 Ορισµός 

 

Υπάρχουν πολλοί ορισµοί της πολυτέλειας που τη συνδέουν µε το κύρος , το 

υπερβολικό ή το ελιτίστικο . Ωστόσο υπάρχουν ελάχιστοι ορισµοί του luxury brand. Οι 

περισσότεροι ορισµοί αποτυγχάνουν στο  να ξεχωρίσουν το πολυτελές προϊόν – µάρκα και 

της γενικότερου πνεύµατος της πολυτέλειας ( Beverland , 2004) . Οι µάρκες πολυτελείας 

έχουν αυξηµένο κύρος το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να τιµολογούν υψηλές τιµές 

χρέωσης, ενώ η επιθυµία για απόκτηση που δηµιουργούν είναι αποτέλεσµα της σκόπιµης 

σπανιότητας. Τα βασικά χαρακτηριστικά µία πολυτελούς µάρκας ορίζονται ως , 

αποκλειστικότητα , αναγνωσιµότητα της µάρκας  , ισχυρές πωλήσεις , προστασία των 

πελατών (Phau & Prendergast , 2001). 

 

1.1.1.2  Burberry  

 

Στη µελέτη περίπτωσης των Birtwhistle & Moore , 2004 γίνεται µία εκτενής 

αναφορά στη πασίγνωστη Burberry και στα προβλήµατα που αντιµετώπισε αλλά και στις 

λύσεις που έδωσε µε ανανέωση του επιχειρησιακού της µοντέλου. 

Οι επιδόσεις της βρετανικής µάρκας ρούχων και ειδών πολυτελείας Burberry είχε 

καθοριστεί  σε µεγάλο βαθµό από την υιοθέτηση των επιχειρηµατικών µοντέλων τα οποία 

σε πολλές περιπτώσεις είχαν αρνητικά αποτελέσµατα. Το οικονοµικό έτος που έληγε τον 

Μάρτιο του 1998 , η Burberry παρουσίασε πτώση κερδών από 65 εκατ. στερλίνες σε 25 

εκατ.  Αυτό το γεγονός οδήγησε πολλούς αναλυτές να χαρακτηρίσουν την εταιρία ως « 

ξεπερασµένη , µε µηδενική σχέση µε τη µόδα»  Ωστόσο µε την υποκίνηση  του νέου 

γενικού διευθυντή Rose Marie Bravo , η εταιρία Burberry ανανέωσε το επιχειρησιακό 

µοντέλο και αυτό είχε ως αποτέλεσµα , σηµαντικές βελτιώσεις στην επιχειρησιακή 

απόδοσή της. 

Θα επικεντρωθούµε στις σηµαντικές αλλαγές που έγιναν στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Πριν όµως µία µικρή ιστορική παρουσίαση της εταιρίας : 

Η ιστορία του οίκου , µας γυρνά ενάµιση αιώνα πίσω, όταν  o Thomas Burberry 

άνοιξε το πρώτο του κατάστηµα σε ηλικία µόλις 21 ετών στην Αγγλία. Έγινε διάσηµος 

τόσο για την φινέτσα των ρούχων του, όσο και για τη θρυλική του καµπαρτίνα. Το 
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πρωτοποριακό αδιάβροχο ύφασµα της, την έκανε ένα από τα βασικά αξεσουάρ στο 

βροχερό Λονδίνο, ενώ η χαρακτηριστική καρό επένδυση της καµπαρτίνας της, έβαλε τις 

βάσεις για τη σηµερινή αυτοκρατορία. Βασιλείς, πρωθυπουργοί, πρέσβεις και σταρ την 

φορούσαν σε κάθε τους εµφάνιση σε υπαίθριο χώρο.  Η επιτυχηµένη πορεία του οίκου 

συνεχίζει και σήµερα, µετά από 150 χρόνια. Πίσω από τη τελευταία και  ανανεωµένη  

µεταµόρφωση των Burberrys βρίσκεται ο ταλαντούχος σχεδιαστής Christopher Bailey,  ο 

οποίος ανέλαβε τα ηνία του οίκου το 2001 και τον έκανε και πάλι της µόδας! 

O Christopher Bailey µε πλούσιο βιογραφικό από τη Donna Karan και τη Gucci , 

ανέλαβε τον σχεδιασµό της συλλογής Burberry Prorsum και η οµάδα σχεδιασµού του 

Λονδίνου ήταν αρµόδια για το σχεδιασµό  της σειράς Burberry London. Αυτή η οµάδα 

επιτηρεί και δίνει τις κατευθυντήριες γραµµές στο σχεδιασµό των άλλων σειρών . 

Όσο αφορά την προµήθεια και την παραγωγή υφάσµατος η επιχείρηση διαθέτει 

αυτόνοµη ύφανση υφασµάτων για τη συλλογή Burberry London. Υφάσµατα για τις 

συλλογές London και Prorsum προέρχονται από ένα περιορισµένο αριθµό Ευρωπαίων 

προµηθευτών. Οι αρχικές παραγγελίες υφασµάτων βασίζονται σε προβλέψεις πωλήσεων , 

ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιµότητα των προϊόντων , και οι υπόλοιπες αγορές 

πραγµατοποιούνται µε την παραλαβή των πρώτων παραγγελιών.   Η επιχείρηση αγοράζει 

άµεσα ή διατηρεί των έλεγχο των αγορών α΄ υλών  µέσω τρίτων2. 

Σηµαντικό ποσοστό της αποθηκευτικής δραστηριότητας και της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ρυθµίζεται εντός της εταιρίας. Οι αποθήκες χονδρικής της επιχείρησης είναι 

ιδιόκτητες και βρίσκονται στο Northumberland στην Αγγλία . Υπάρχουν τρεις ακόµα 

αποθήκες στην Αγγλία , ενώ η εταιρία λειτουργεί και δύο αποθήκες στο New Jersey 

(ΗΠΑ) και στο Hong Kong. Επίσης µέσω εξουσιοδοτηµένου προµηθευτή στην Ισπανία η 

Burberry διαθέτει ακόµα δύο αποθήκες στη Βαρκελώνη. Μία ακόµα σηµαντική 

καινοτοµία που εφάρµοσε η Burberry ήταν η άµεση αποστολή των προϊόντων της , από 

τους προµηθευτές στους πελάτες χονδρικής στις ΗΠΑ και στην Ασία , µία κίνηση που 

µείωσε σηµαντικά το κόστος αποθήκευσης και µεταφοράς , καθώς και βελτίωσε τους 

χρόνους παράδοσης. Σε όλα τα λειτουργικά µέρη της Burberry χρησιµοποιούνται 

εξωτερικοί συνεργάτες παροχής υπηρεσιών logistics για τη διανοµή και την παράδοση των 

τελικών αγαθών. Στο  σχήµα 1 παρουσιάζεται το µοντέλο που χρησιµοποιεί η εταιρία όσον 

αφορά τη παραγωγή και την προσβασιµότητας της .       

 

                                                 
2 Ενηµερωτικό δελτίο Burberry , 2002 
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 Burberry Annual Report (2002) 

Σχήµα 1   Μοντέλο παραγωγής και εφοδιασµού Burberry 

  

 Οι αλλαγές στο επιχειρησιακό µοντέλο της Burberry εκτός από την παραγωγή 

αφορούσαν αλλαγές και σε άλλους τοµείς όπως : προϊόν , κανάλια διανοµής αλλά και 

µάρκετινγκ.  Το αποτέλεσµα όλων αυτών των αλλαγών είχαν ως αποτέλεσµα ο κύκλος 

εργασιών της εταιρίας να τετραπλασιαστεί από τα 225 εκατ. στερλίνες το 2000 σε 995 

εκατ. στερλίνες το 2008 , ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν στο ίδιο διάστηµα από 18,5 εκατ. 

στερλίνες σε 206 εκατ. στερλίνες.    

  

Η βιωσιµότητα ενός fashion brand name εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 

αποτελεσµατικότητα και την καταλληλότητα των αποφάσεων των ατόµων που είναι 

υπεύθυνα για τη διαχείρισή του. Ως το πιο τρανταχτό παράδειγµα είναι ο ιταλικός 

κολοσσός  µόδας Gucci (Birtwhistle et all , 2005) , η οποία µέχρι το 1950 , ήταν το 

εµπορικό σήµα το οποίο επιλεγόταν από τους περισσότερους αστέρες του Hollywood . 
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Παρόλα αυτά  στα µέσα της δεκαετίας του ’80 , η εταιρία βρέθηκε µε αρνητικούς ρυθµούς 

, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ’90 αντιµετώπισε το φάσµα της χρεοκοπίας . Η 

πρόσληψη του 32χρονου τότε Tom Ford , άλλαξε την ιστορία της Gucci , επανακτώντας 

τον έλεγχο της παραγωγής προϊόντος και του σχεδιασµού καθώς και της διανοµής ( Gucci 

annual report , 1999). Μέσα σε 7 χρόνια η αξία του οίκου εκτοξεύτηκε στα 4,3 δις $ . Το 

1998 ανακηρύσσεται Ευρωπαϊκή Εταιρία της χρονιάς από το European Business Press 

Federation    και το 1999 µετατρέπεται σε ένα multi-brand µε τη στρατηγική συνεργασία 

µε τον Γαλλικό όµιλο Pinault-Printemps-Redoute  (PPR)  έχοντας πλέον στη κυριότητα 

του εταιρίες όπως Yves Saint Laurent , Sanofi Beaute , Boucheron ( Gucci annual report , 

2003) 

 

 

 

 1.2  Γρήγορη Μόδα ( Fast Fashion ) 

 

1.2.1 Ορισµός 

 

Με τον όρο fast Fashion3 περιγράφουµε τις συλλογές ρούχων , κυρίως , που είναι 

βασισµένες  στις πιο φρέσκιες τάσεις . Αυτά τα προϊόντα σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται γρήγορα και φτηνά ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στο µέσο 

καταναλωτή να κάνει χρήση τα σύγχρονα Trend ( τάσεις ) σε χαµηλή τιµή . 

Σύµφωνα µε το Vogue, Fast Fashion σηµαίνει φθηνά ρούχα που τα βρίσκει  ο 

καταναλωτής σε εµπορικούς δρόµους , σηµαίνει νέα σχέδια κάθε δύο εβδοµάδες , 

σηµαίνει Zara , Benetton, H&M , Mango. 

 

O βασικός σκοπός των εταιριών γρήγορης µόδας είναι να παράγουν γρήγορα ένα 

προϊόν µε ένα σχετικά χαµηλό κόστος . Αυτή η δυνατότητα επιτυγχάνεται από τους 

λιανοπωλητές µε το να αντιληφθούν ταχύτατα τις ανάγκες της αγοράς.  

 

∆εν είναι λίγες οι φορές που µία επιχείρηση παρουσιάζει  ένα εξαιρετικό προϊόν Το 

παρουσιάζει στις προθήκες του καταστήµατος πιστεύοντας ότι έχει προηγηθεί των 

ανταγωνιστών  στην εύρεση της  τάσης της αγοράς. Αλλά µόλις µερικές ηµέρες µετά , ο 

                                                 
3  Wikipedia  
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µεγαλύτερος ανταγωνιστής  , παρουσιάζει τη δική του έκδοση , από το «νέο» καινοτόµο 

προϊόν  

Υπερβολικό όντως , όµως αυτό είναι fast fashion . Και αυτό είναι µέρος της 

φιλοσοφίας του group Inditex ( Zara , Berskha , Stradivarius , Pull and Bear , Massimo 

Dutti , Quosho , Uterque) . To κόστος φυσικά που εµπεριέχει το παραπάνω παράδειγµα 

είναι ιδιαίτερα υψηλό ακόµα και για τον πρωτοπόρο της γρήγορης µόδας Zara .   

 

Ωστόσο οι αλυσίδες γρήγορης µόδας αναπτύσσουν γραµµές παραγωγής που 

µπορούν να ικανοποιήσουν µία απαίτηση µόδας , σχεδόν άµεσα µόλις αυτή προκύψει , 

αποφεύγοντας περιττά αποθέµατα ( Turconi et all , 2008). 

 Σε σχέση µε την παραδοσιακή βιοµηχανία µόδας που προπαραγγέλνουν  δύο φορές 

το χρόνο και περίπου έξι µήνες πριν τη σεζόν , οι αλυσίδες γρήγορης µόδας , ανανεώνουν 

περίπου κάθε 30 ηµέρες τα εµπορεύµατά τους ,χρησιµοποιώντας τις τάσεις που τους 

παρέχουν η τηλεόραση , ο κινηµατογράφος ακόµα και τα luxury brands.  

  

 Έτσι τα προϊόντα γρήγορης µόδας τοποθετούνται περιµετρικά του καταστήµατος , 

ώστε να ελκύουν τους καταναλωτές . Η ανανέωση των αποθεµάτων γίνεται ταχύτατα και 

αν ένα προϊόν δεν πουλάει , αποσύρεται και στη θέση του τοποθετείται κάποιο άλλο.  

 Με αυτό τον τρόπο οι λιανοπωλητές «κρατούν» σε εγρήγορση τους πελάτες τους. 

Αν οι καταναλωτές αντιληφθούν ότι ένα κατάστηµα συνεχώς ανανεώνει τα εµπορεύµατά 

του , τότε ο πελάτης αποκτά συνήθεια και το επισκέπτεται συνεχώς ( Christopher , 2007) .     

 

 H όλη λογική της γρήγορης µόδας , η οποία αναπτύχθηκε µε τον καλύτερο τρόπο 

από το Ισπανικό κολοσσό µόδας Inditex , φυσικά οδηγεί στη δραστική µείωση των 

αποθεµάτων , στην ορθολογιστική διαχείριση τους , και φυσικά στην εξοικονόµηση 

πόρων. Στο τρίτο µέρος της παρούσας εργασίας , το κεφάλαιο 3 είναι αφιερωµένο σε αυτό 

τον µοναδικό λιανοπωλητή µόδας που χάραξε µία νέα λογική στο κόσµο της βιοµηχανίας 

µόδας και φυσικά ακολουθήθηκε και από άλλα µεγαθήρια της µόδας όπως η H&M , 

Benetton , Mango , Topshop .  
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            ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2  Logistics Μόδας ( Fashion Logistics ) 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η ικανότητα στο να ανταποκρίνεται µία επιχείρηση στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών έγκαιρα ήταν πάντα θεµελιώδες στοιχείο της έννοιας του µάρκετινγκ 

.Παρόλα αυτά ποτέ παλαιοτέρα δεν υπήρχε τόσο σηµαντική πίεση όσο στις µέρες µας για 

ακόµα µεγαλύτερη επιτάχυνση των διαδικασιών ανταπόκρισης  στις τάσεις της αγοράς . Ο 

ανταγωνισµός  βασισµένος στο χρόνο (time based competition ) είναι πλέον ο κανόνας σε 

πολλές αγορές , από τον τραπεζικό κλάδο έως την αυτοκινητοβιοµηχανία. Η πρόκληση για 

τα logistics  είναι σε αυτό το περιβάλλον να βρουν τρόπους ώστε να µειωθεί ο χρόνος για 

την ανάπτυξη-παραγωγή προϊόντος , οι πληροφορίες από τον τελικό καταναλωτή να 

καταφθάνουν ταχύτατα και οι χρόνοι αναπλήρωσης να ελαχιστοποιηθούν . 

 

2.2 Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντων µόδας    

 

Η παραπάνω πίεση είναι περισσότερο εµφανή από κάθε άλλο κλάδο της αγοράς , 

στην αγορά µόδας. Ως µόδα συµπεριλαµβάνουµε τα προϊόντα ή τις αγορές όπου το βασικό 

στοιχείο τους είναι ο µικρός κύκλος ζωής . Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των αγορών  

σύµφωνα µε τους Christopher , Peck (2004) είναι: 

 

Α. Μικρός κύκλος ζωής  

 

Τα προϊόντα είναι συνήθως σχεδιασµένα ώστε να αποτυπώνουν την τρέχουσα τάση 

, συνεπώς η περίοδος πωλήσεων τους είναι αρκετά σύντοµή και µετριέται πολύ συχνά 

ακόµα και σε µερικές εβδοµάδες  (Fisher – Ranman  , 1999). 

 

Β. Προϊόντα µε υψηλή µεταβατικότητα ζήτησης. 

 

Η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα δεν είναι ποτέ σταθερά γραµµική. Και επειδή 

αναφερόµαστε σε προϊόντα µόδας  δεν είναι λίγες οι φορές που η ζήτηση τους επηρεάζεται 

από διαφηµίσεις , τηλεοπτικούς αστέρες , κινηµατογραφικές ταινίες.  

Γ. Χαµηλή προβλεψιµότητα 
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Λόγω της εξαιρετικά ιδιόµορφης ζήτησης είναι πολύ δύσκολες οι προβλέψεις 

ζήτησης τόσο συνολικά όσο και ανά περίοδο . 

 

∆. Υψηλή αγοραστική ώθηση. 

 

Πολλές από τις αποφάσεις αγοράς από τους καταναλωτές λαµβάνουν πράξη στο 

σηµείο της αγοράς. Στην πραγµατικότητα µόλις ο αγοραστής βρίσκεται στη βιτρίνα ενός 

καταστήµατος ωθείται , να το αγοράσει , ακόµα και αν δεν υπάρχει η ανάγκη να το 

αποκτήσει . 

 

Ε. Μεγάλο πλήθος διαφορετικών κωδικών 

 

Οι συλλογές εµπορευµάτων Fast Fashion χαρακτηρίζονται από µεγάλο πλάτος ( 

Amit Tambi ,2004) , δηλαδή πάρα πολύ διαφορετικοί κωδικοί (SKU) και αυτό κάνει 

ακόµα πιο δύσκολη την παρακολούθησή τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

ΣΤ.  Παραγωγή σε τρίτες χώρες ( off – shore production ) 

 

Τα τελευταία χρόνια µεγάλη ήταν η στροφή και σε υπεράκτιες αγορές για α ύλες 

αλλά και για έτοιµα προϊόντα . Τα οφέλη προφανή , µείωση κόστους και αύξηση 

παραγωγικότητας ( Hamilton , 2007) . 

Σε µελέτη 50 Ευρωπαϊκών εταιριών λιανικής  (Lowson ,2002) βρέθηκε ότι το 70% 

των συνολικών αγορών τους , ήταν από χώρες εκτός Ε.Ε. και σε τιµές 35% φθηνότερες 

από τις εγχώριες. Επιχειρήσεις όπως η Marks & Spenser που µέχρι το 1990 παρήγαγαν το  

100% της παραγωγής τους εντός του Ηνωµένου Βασιλείου πλέον το ποσοστό έχει µειωθεί 

στο µισό. Για παράδειγµα ένα µπλουζάκι µε χώρα παραγωγής την Ινδονησία είχε κόστος 

2,69 λίρες και το ίδιο ακριβώς µε χώρα παραγωγής τη Βόρειο Ιρλανδία στοίχιζε 6,01 

λίρες.  

Παράλληλα η έρευνα ανέδειξε ότι οι λιανοπωλητές µε το να παραγγέλλουν σε 

χώρες της Ασίας πετύχαιναν χρόνους απόκρισης 48-60 εβδοµάδες. Αυτό φυσικά , από 

µόνο του αναδεικνύει την πιθανότητα να εκτεθούν σε σηµαντικό κίνδυνο για αυτά τα 

προϊόντα σε περίπτωση που δεν επαληθευτούν οι προβλέψεις.  
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Όλα τα παραπάνω µας δείχνουν την έλλειψη ευελιξίας από τους προµηθευτές εκτός 

Ε.Ε. Ίσως εδώ να βρίσκεται και το µυστικό της επιτυχίας της Inditex που παράγει στην  

Ευρώπη το 65% των προϊόντων της , πράγµα που αποτέλεσε και το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµά της και θα αναλύσουµε στο 5ο κεφάλαιο. 

 

Ο συνδυασµός των παραπάνω αποτελεί µία πρόκληση για τη διοίκηση των 

logistics κάθε εταιρίας . Ο παραδοσιακός τρόπος απόκρισης στη ζήτηση των πελατών ήταν 

οι προβλέψεις βάση της ζήτησης , µε αποτελέσµατα είτε την υπέρ-αποθεµατοποίηση είτε 

τις ελλείψεις.  

 

2.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

 

Οι παραπάνω λόγοι που αναλύσαµε , σίγουρα µας δείχνουν πόσο δύσκολη είναι η  

πρόβλεψη στα προϊόντα µόδας. Πραγµατικά ακόµα και τα καλύτερα µαθηµατικά µοντέλα , 

δεν µπορούν να δώσουν ασφαλείς προβλέψεις σε επίπεδο µοναδικού κωδικού προϊόντος . 

Αυτό όµως που µπορούν να κάνουν οι λιανοπωλητές είναι να µειώσουν σηµαντικά τους 

χρόνους απόκρισης ( lead time ). 

 Μικρότεροι χρόνοι απόκρισης (Hopper et.all 2007 ) επιτρέπουν στους 

λιανοπωλητές να είναι περισσότερο  ευέλικτοι σε απότοµες αλλαγές , ακριβώς όπως 

κάνουν οι µεγάλοι λιανοπωλητές µόδας Η&Μ , Zara  µε χρόνους απόκρισης 2-3 

εβδοµάδων.  

 Σύµφωνα µε τους Christopher , Peck (2004)  υπάρχουν τρεις διαφορετικοί χρόνοι 

απόκρισης , που πρέπει η επιχείρηση που θέλει να είναι επιτυχηµένη , να διαχειριστεί . 

 

 Α. Χρόνος τοποθέτησης στην αγορά ( Time –to – market) 

 

 Σύµφωνα µε τον Kahn , 2005 , χρόνος τοποθέτησης στην αγορά , είναι ο χρόνος 

που χρειάζεται µία ιδέα µέχρι να γίνει προϊόν .Η Peck ,2004 τον περιγράφει ως το χρόνο 

που χρειάζεται µία επιχείρηση ώστε να αναγνωρίσει µία ευκαιρία στην αγορά και να την 

µετουσιώσει σε προϊόν.  

 Επίσης µε τον αυτό τον όρο περιγράφεται ο χρόνος που χρειάζεται µία επιχείρηση 

ώστε να αναγνωρίσει µία ευκαιρία στην αγορά και να την µεταφράσει σε προϊόν. 

(Christopher , et all 2004 ) 
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 Β. Χρόνος προετοιµασίας ( Time – to – serve ) 

 

 Πόσος χρόνος χρειάζεται να παρθεί µία παραγγελία ενός πελάτη και να 

µετουσιωθεί σε προϊόν . 

 

 Γ. Χρόνος αντίδρασης (  Time – to – react  )  

 

 Πόσο χρόνο χρειάζεται µία επιχείρηση ώστε να αξιολογήσει µία κατάσταση ή τάση 

και να αντιδράσει ;    

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 

 Σε όλες τις αγορές που χαρακτηρίζονται από µικρούς κύκλους ζωής , το να 

µπορέσει η επιχείρηση να εντοπίσει τις τάσεις τις αγοράς γρήγορα και έγκαιρα , αλλά και 

να τις µεταφράσει σε προϊόν στο συντοµότερο δυνατό χρόνο , είναι το προαπαιτούµενο για 

την επιτυχία , τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Οι γρήγορες αλλαγές στις επιθυµίες 

των καταναλωτών , λόγω µόδας , αλλά και ο ανταγωνισµός οδηγούν στη γρήγορη 

απαρχαίωση ή στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών.  Τα συνηθέστερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι αρχικά οι χαµένες πωλήσεις από τη 

µη έγκαιρή είσοδο στην αγορά , αλλά και η αύξηση των αποθεµάτων από µία 

αργοπορηµένη είσοδο , σε µία όµως πλέον κορεσµένη-ώριµη αγορά. 

 Ένας από τους τρόπους για να κερδίσεις χρόνο στην αγορά είναι η ικανότητα της 

επιχείρησης να βρίσκεται κοντά στον πελάτη ( Workgang,  2003)  Κι αυτό διότι ενώ 

πολλές επιχειρήσεις  διεξάγουν έρευνες αγοράς , ελάχιστες αναγνωρίζουν την ανάγκη να 

παρακολουθήσουν τον πελάτη και τις ανάγκες της αγοράς σε µία συνεχή βάση.  

 Η χρήση επίσης  των σύγχρονων συστηµάτων πληροφορικής  επιχειρηµατικής 

ευφυΐας  , αλλά και τα συστήµατα  CAD ( computer aided design ) και CAM ( computer 

aided manufacturing)  ( Carlsson , 2009) βοηθούν τα µέγιστα ώστε να επιτυγχάνονται 

αλλαγές στο προϊόν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του . 
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 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 

 Παραδοσιακά στη βιοµηχανία µόδας οι παραγγελίες από τους λιανοπωλητές 

δίνονταν αρκετούς µήνες πριν το ξεκίνηµα της σαιζόν. Ακόµα και εννέα ή δώδεκα µήνες 

δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο ( Jacobs ,2006). Η αιτία δεν είναι αποκλειστικά ο χρόνος που 

χρειάζεται να παραχθεί και να αποσταλεί . Πάρα πολλές φορές το πρόβληµα βρίσκεται στα 

πολλαπλά στάδια από το σηµείο που δίνεται η παραγγελία , τα έγγραφα που τη 

συνοδεύουν , την προετοιµασία , οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες που µεσολαβούν ( Jones- 

Towill , 1999)  

 Για να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία απαιτείται µία προσέγγιση 

πολλαπλών λειτουργιών ( Gunasekaran, et all ,2004) .Η δηµιουργία µίας ισχυρής οµάδας  

που να εµπλέκεται µε όλες τις διαδικασίες , προτείνεται σαν την πλέον άριστη λύση ( 

Christopher et all , 2004 ). Βασική της µέριµνα , η απλοποίηση διαδικασιών ή ακόµα και η 

κατάργηση τους .  

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ 

 

 Ιδεατά στην αγορά και ιδιαίτερα στην αγορά µόδας , κάθε επιχείρηση επιθυµεί να 

ικανοποιήσει κάθε ανάγκη του πελάτη της , τη στιγµή που γεννιέται η ανάγκη αυτού. 

Φυσικά παραπάνω απαριθµήσαµε τα σηµαντικότερα εµπόδια προς αυτό το στόχο.  Ένα 

επιπλέον πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθώς προσπαθούν  να γίνουν 

περισσότερο ευαίσθητες στη ζήτηση , είναι η καθυστέρηση µε την οποία αναγνωρίζουν τις 

αλλαγές στην τάση της. Η πρόκληση για κάθε επιχείρηση στη µόδα είναι η δυνατότητα να 

αναγνωρίσει εγκαίρως την πραγµατική ζήτηση , αυτή δηλαδή στο τελικό σηµείο πώλησης 

(Jacobs et all , 2006) . 

 Οι περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδες στη µόδα ‘’ καθοδηγούνται ‘’ από τις 

παραγγελίες οι οποίες τροφοδοτούνται από στοιχεία προβλέψεων  και αναπλήρωσης 

αποθεµάτων και δεν έχουν ξεκάθαρη οπτική της τελικής αγοράς (Christopher , 2001) . Η 

διοίκηση των logistics κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη και η 

πιθανότητα για ελλείψεις αποθεµάτων ή το αντίθετο για υπέρ-αποθεµατοποίηση , 

µεγαλώνει. Τα σύγχρονα συστήµατα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας , µε τα 

επιχειρηµατικά τους εργαλεία ωστόσο είναι καλύτερα από ποτέ. Ωστόσο η µεγάλη 
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πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι να συνδυάσουν τα πληροφοριακά 

συστήµατα µε αλλαγές οργανωτικές ,όπως στρατηγικές συνεργασίες µε τους προµηθευτές. 

 

 

2.4  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ   

  

 Οι παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες , λοιπόν , όπως είδαµε  αντιµετωπίζουν 

σηµαντικά προβλήµατα κυρίως λόγω του ότι θεωρούν ως προαπαιτούµενο  τις προβλέψεις 

για να ανιχνεύσουν τις καταναλωτικές ανάγκες των µελλοντικών πελατών τους. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα να προσπαθούν να αντιµετωπίζουν την αβεβαιότητα αυτή κρατώντας 

υψηλά αποθέµατα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις τρέχουσες ανάγκες  ( Baker , 2007) . 

Και αυτό δεν έχει µόνο ισχυρή επίπτωση σε όρους κεφαλαίου , αλλά αποδεικνύει πόσο 

αργές είναι οι εν λόγω εφοδιαστικές αλυσίδες στο να ανταποκριθούν σε  συνθήκες 

ευµετάβλητης ζήτησης. 

 Ένα ακόµα πρόβληµα για τις παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες είναι πως λόγω 

του ότι όλοι οι ενδιάµεσοι κρίκοι της αλυσίδας ,ενεργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο 

και δε µοιράζονται σχεδόν καθόλου πληροφορίες , η πιθανότητα του ότι ακόµα και µία 

µικρή µεταβολή της ζήτησης  µπορεί να δηµιουργήσει ισχυρές  αναταράξεις στην 

εφοδιαστική αλυσίδα (Forester , 1961) . Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται , φαινόµενο του 

µαστιγίου ( bull – whip effect ) και περιγράφεται ως η ενίσχυση της διακύµανσης της 

ζήτησης από τα κατώτερα επίπεδά  στα ανώτερα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας (  

Lee et all , 2004 ). 

 Το φαινόµενο bull- whip έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οµαλή διοίκηση της 

εφοδιαστικής  αλυσίδας και κατά πολλούς ευθύνεται για πολύ σηµαντικά προβλήµατα που 

βασανίζουν τους µάνατζερ της εφοδιαστικής σε όλους τους κλάδους της βιοµηχανίας. Ως 

πιο σηµαντικές επιπτώσεις µπορούν να αναφερθούν οι ακόλουθες ( Πόνης , 2006) : α) 

υψηλά επίπεδα αποθέµατος που οδηγούν σε αυξηµένο ευκαιριακό κόστος και κόστος 

τήρησης αποθέµατος, β) µείωση της ευελιξίας και της δυνατότητας γρήγορης αντίδρασης 

της εφοδιαστικής, γ) µείωση των επιπέδων εξυπηρέτησης των πελατών και δηµιουργία 

πολλών ανεκτέλεστων παραγγελιών που αρκετές φορές οδηγούν όχι απλά σε χαµένες 

πωλήσεις αλλά σε χαµένους πελάτες (π.χ. supermarkets), δ)διατάραξη της οµαλής 

λειτουργίας των προγραµµάτων παραγωγής. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις αναγκάζονται 

να αναπροσαρµόζουν την παραγωγή τους και να υποµένουν έτσι υψηλότερα κόστη για 
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κόστος προετοιµασίας & κόστη αλλαγών, για υπερωριακή εργασία και σε κάποιες 

περιπτώσεις για αγορά υλικών, ε) αυξηµένα κόστη διανοµής εξαιτίας της ανάγκης 

ικανοποίησης των δεσµεύσεων παράδοσης και της χρήσης διαδικασιών επείγουσας 

µεταφοράς, στ) αυξηµένοι χρόνοι διέλευσης εξαιτίας της διατάραξης των προγραµµάτων 

παραγωγής και διανοµών µε αποτέλεσµα τη µείωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, τη 

δυσαρέσκεια των πελατών και τη διατάραξη των σχέσεων µε τα υπόλοιπα µέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και στ) προβλήµατα στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων 

που προέρχονται από τις συνεχείς αλλαγές στα προγράµµατα παραγωγής. 

 Τα βασικά αίτια που προκαλούν το παραπάνω φαινόµενο σύµφωνα µε τους (Lee , 

et all 1997) είναι : Σφάλµατα στη πρόβλεψη ζήτησης , Οµαδοποίηση παραγγελιών  , 

Αυξηµένη µεταβλητότητα στις τιµές , Ελλείψεις στην αγορά.  
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 2.5 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται ένα ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για την 

οργάνωση κι εφαρµογή στρατηγικών ευέλικτων αλυσίδων εφοδιασµού (Christopher et all, 

2001). 

Συµφωνά µε τον Christopher et all , 2004, η ιδέα της ευελιξίας εστιάζει κυρίως 

στην έννοια της «απόκρισης». Οι συµβατικές αλυσίδες εφοδιασµού είναι εκτεταµένες και 

χρονοβόρες, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται αναγκαστικά βάσει των προγνωστικών. 

Αντίθετα, οι ευέλικτες αλυσίδες εφοδιασµού είναι πιο βραχείες και στόχος τους είναι να 

διαµορφώνονται βάσει της ζήτησης. Ακόµη, το γεγονός ότι οι συµβατικές αλυσίδες 

εφοδιασµού διαµορφώνονται βάσει των προγνωστικών συνεπάγεται ότι βασίζονται σε 

καταλόγους απογραφής. Αντίθετα, οι ευέλικτες αλυσίδες εφοδιασµού είναι πιθανότερο να 

βασίζονται σε πληροφορίες.  

Η βιοµηχανία της µόδας, από τη φύση της, αλλάζει συνεχώς µε αποτέλεσµα να 

καθίσταται δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη. Εδώ ακριβώς έγκειται η ανάγκη για ευελιξία.  

Έχει αναφερθεί  (Harrison, et all, 1999) ότι οι ευέλικτες αλυσίδες τροφοδοσίας διαθέτουν 

ορισµένα χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριµένα, µια ευέλικτη αλυσίδα εφοδιασµού: 

• εξαρτάται από τη αγορά: συνδέεται στενά µε τις τάσεις των τελικών χρηστών 

• είναι εικονική: βασίζεται σε πληροφορίες που µοιράζονται από κοινού όλοι οι 

κρίκοι της αλυσίδας εφοδιασµού 

• βασίζεται σε δίκτυο: κερδίζει ευελιξία αξιοποιώντας τις ικανότητες εξειδικευµένων 

συνεργατών 

• ακολουθεί συγκεκριµένη διαδικασία: σε επίπεδο διαδικασιών παρουσιάζει µεγάλο 

βαθµό διασύνδεσης µεταξύ των µελών του δικτύου 

Στο Σχήµα 2 βλέπουµε ότι υπάρχουν αρκετοί πρακτικοί τρόποι µε τους οποίους τα 

τέσσερα βασικά προαναφερθέντα χαρακτηριστικά συνδυάζονται µεταξύ τους προκειµένου 

να διαµορφώσουν µια ευέλικτη αλυσίδα εφοδιασµού για τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανία µόδας.  
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Σχήµα 2: Οι βάσεις της ευελιξίας στη βιοµηχανία µόδας 

•Κοινόχρηστες πληροφορίες σχετικά µε 
τη ζήτηση                                     
•Συλλογική σχεδίαση                                           
•Απόλυτη διαφάνεια 

 
 
 
 
•Καθηµερινή 
ανατροφοδότησ

η µε δεδοµένα 
από τα σηµεία 
πώλησης                              
•Αφουγκρασµός 
των νέων 
τάσεων                                  
•Ο λόγος στους 
καταναλωτές 
 

 

                                     Εικονική 

 

 
Εξαρτάτα

ι από την 
αγορά 

 
Ευέλικτη 
Αλυσίδα 
Εφοδιασµο

ύ  
 

 
Ολοκλη-
ρωµένη 
∆ιαδικασί

α 

   

  Βασίζεται 
σε δίκτυο 

 
 

 

 

 

 

•Συν-διαχείριση 

αποθεµάτων   

•Συλλογική 

σχεδίαση 

προϊόντων         

•Συγχρονισµένο

ς ανεφοδιασµός 

 

•Αξιοποίηση των ικανοτήτων των 
συνεταίρων                         •Έµφαση 
στις βασικές ικανότητες                              
•Ανάληψη ρόλου συντονιστή του 
δικτύου 

Βασίζεται στο αρχικό µοντέλο των Harrison, Christopher & van 
Hoek (1999). 

 

 

2.5.1 Εξάρτηση από την αγορά  

 

Όλες οι επιχειρήσεις που προσανατολίζονται επιχειρηµατικά προς την αγορά 

επιδιώκουν να βρίσκονται κοντά στον πελάτη. Για τον χώρο του λιανικού εµπορίου 

προϊόντων µόδας, αυτή η ανάγκη είναι ζωτικής σηµασίας. Κάθε επιτυχηµένος έµπορος 

λιανικής στο χώρο της µόδας αντιλαµβάνεται αµέσως τις νέες τάσεις µε τη βοήθεια 

διαφορετικών µέσων. Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τα σηµεία πώλησης αναλύονται 

καθηµερινά και χρησιµοποιούνται για να προσδιοριστούν οι ανάγκες ανεφοδιασµού µε τα 

προϊόντα που προβλέπεται να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, ορισµένα 
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προϊόντα προβλέπεται να πωλούνται µόνο για σύντοµα χρονικά διαστήµατα και για τον 

λόγο αυτό δεν γίνεται ανεφοδιασµός τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδοµένα 

χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των τάσεων του αγοραστικού κοινού.  

Πίσω από τα δεδοµένα που συλλέγονται στα σηµεία πώλησης βρίσκονται οι ίδιοι 

οι καταναλωτές. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι εξαιρετικά σηµαντικό να µπορούµε να 

αφουγκραζόµαστε τις προτιµήσεις και τις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες τους. Η 

ισπανική αλυσίδα καταστηµάτων ρούχων Zara έχει τους δικούς της «κυνηγούς» που 

αναζητούν νέες ιδέες και τάσεις στις αγορές εντός των οποίων δραστηριοποιούνται 

(Ghemawat et all , 2004 ,  Turconi & Sull , 2008) . Ακόµη, χρησιµοποιεί το προσωπικό 

πωλήσεων που απασχολείται στα καταστήµατά της για να κατανοήσει τις προτιµήσεις του 

αγοραστικού κοινού και να µεταφέρει τις σχετικές πληροφορίες στη σχεδιαστική οµάδα. 

Χρησιµοποιώντας προγράµµατα σχεδιασµού και παραγωγής µε τη βοήθεια υπολογιστή 

(CAD/CAM), οι ιδέες των σχεδιαστικής οµάδας µεταφράζονται γρήγορα σε προϊόντα που 

φτάνουν στην αγορά µέσα σε λίγες µόνο εβδοµάδες. 

 

2.5.2  Εικονική ( virtual) ολοκλήρωση 

 

Η ευέλικτη αλυσίδα εφοδιασµού είναι ιδεατή υπό την έννοια ότι συνδέεται και 

ολοκληρώνεται µέσω πληροφοριών σχετικά µε τη ζήτηση που µοιράζονται από κοινού οι 

κρίκοι της αλυσίδας προκειµένου όλοι τους - από τους υφαντουργούς µέχρι τους 

µόδιστρους και τους εµπόρους λιανικής - να δουλεύουν µε τα ίδια δεδοµένα. 

Στις µέρες µας, οι έµποροι λιανικών πωλήσεων και οι προµηθευτές τους θα πρέπει 

να έχουν πιο στενές σχέσεις µεταξύ τους απ’ ότι συνέβαινε στο παρελθόν· κάτι τέτοιο 

µπορεί να επιτευχθεί εφόσον µοιράζονται από κοινού ορισµένες πληροφορίες. Μέχρι 

προσφάτως, δεν υπήρχαν πολλοί έµποροι λιανικής που να µοιράζονται µε τους 

προµηθευτές τους τα δεδοµένα που συνέλλεγαν από τα σηµεία πώλησης. Αντίθετα, οι 

έµποροι λιανικής  σήµερα συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι η ανταλλαγή 

πληροφοριών µπορεί να διευκολύνει τη διαθεσιµότητα των προϊόντων στα ράφια των 

καταστηµάτων και να µειώσει τις ανάγκες σε αποθέµατα. Ακόµη, εάν τα συνεργαζόµενα 

µέρη προβούν σε ένα σύστηµα συν-διαχείρισης των αποθεµάτων (CMI) θα µπορούσε να 

µειωθεί σηµαντικά και το κόστος συναλλαγών (Blatherwick ,1998). 

Σύµφωνα µε τον Lee et all ( 1997) υπάρχουν τρεις λύσεις για την ενίσχυση της 

ζήτησης και τη δηµιουργία µίας εικονικής αλυσίδας εφοδιασµού. Πρώτα από όλα η 
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ανταλλαγή των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα κρίσιµη. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τη 

µετάδοση δεδοµένων από τα σηµεία πώλησης σε προγενέστερα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σε εύθετο χρόνο. Από τεχνολογική άποψη αυτή δεν είναι δύσκολο να 

εφαρµοστεί σε µία αλυσίδα επιχειρήσεων . Βασικό ρόλο φυσικά παίζει και η θέληση της 

εταιρίας να διαθέσει τα στοιχεία για τους σκοπούς της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Μία δεύτερη λύση είναι η ευθυγράµµιση σε ένα κοινό κανάλι επικοινωνίας . Αυτό 

αφορά κυρίως την προσαρµογή των πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων µερών της 

αλυσίδας εφοδιασµού.  

Τέλος σύµφωνα µε τον Lee et all (1997) ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ο τοµέας της 

επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας δηλαδή να επικεντρωθούν όλοι οι εµπλεκόµενοι 

στη βελτιστοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

Το σύστηµα CMI είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας ο προµηθευτής 

συνεργάζεται µε τον έµπορο λιανικής σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ροής των προϊόντων 

του συστήµατος διανοµής του πελάτη. Ο προµηθευτής και ο πελάτης ορίζουν από κοινού 

τα επιθυµητά επίπεδα αποθεµάτων που θα πρέπει να υπάρχουν στην επιχείρηση του 

εµπόρου λιανικής. Τα δεδοµένα των πωλήσεων που γίνονται στο κατάστηµα του εµπόρου 

λιανικής αποστέλλονται ανά τακτά διαστήµατα στον προµηθευτή, ο οποίος στη συνέχεια 

οργανώνει τους επόµενους ανεφοδιασµούς βάσει των εν λόγω στοιχείων. Η διαδικασία 

κρίνεται αποτελεσµατικότερη όταν η ζήτηση για τα εκάστοτε προϊόντα είναι σχετικά 

σταθερή κι εφόσον είναι δυνατός ο ανεφοδιασµός εντός της εκάστοτε σεζόν.  

 

2.5.3 Βάση δικτύου 

 

Ένα χαρακτηριστικό των ευέλικτων εταιρειών είναι η αξιοποίηση ευέλικτων 

διατάξεων µε ευρεία βάση εφοδιασµού. Οι εταιρείες Zara και Benetton είναι δύο από τις 

εταιρείες της βιοµηχανίας µόδας που έχουν καταφέρει υψηλά επίπεδα απόκρισης των 

καταναλωτών συνεργαζόµενες στενά µε εξειδικευµένους, συχνά µικρούς, κατασκευαστές. 

Σύµφωνα µε τον Ghemawat et all , (2004) µε τη στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία 

Zara, στις εγκαταστάσεις της διεξάγονται αποκλειστικά και µόνο οι εργασίες που 

βελτιώνουν τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας λόγω πλεονεκτηµάτων κλίµακας (π.χ. 

βαφή, κόψιµο, τοποθέτηση ετικετών, συσκευασία). Οι λοιπές εργασίες παραγωγής, ακόµα 

και στο τελικό στάδιο, διεξάγονται από ένα δίκτυο µε περισσότερους από 300 µικρούς 

υπεργολάβους, κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σ’ ένα συγκεκριµένο κοµµάτι 
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της παραγωγικής διαδικασίας ή σε ένα συγκεκριµένο είδος προϊόντων. Οι εν λόγω 

υπεργολάβοι εργάζονται αποκλειστικά για τη µητρική εταιρεία του Zara, την Inditex S.A. 

Αντίστοιχα, οι υπεργολάβοι λαµβάνουν την απαραίτητη τεχνολογική, οικονοµική και 

υλικοτεχνική υποστήριξη προκειµένου να ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις 

χρόνου και ποιότητας. Το σύστηµα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να µπορεί να 

προσαρµόζεται σε ενδεχόµενες ξαφνικές αλλαγές της αγοραστικής ζήτησης. 

Παροµοίως, η εταιρεία Benetton χρησιµοποιεί εδώ και χρόνια πληθώρα µικρών 

κατασκευαστών προκειµένου να ενισχύσει την απόδοσή της σε εργασίες όπως το ράψιµο 

και η τελική συναρµολόγηση των προϊόντων (Dapiran , 2007). 

Η αρχή που διέπει τα ευέλικτα δίκτυα διαφωνεί ως προς ορισµένα σηµεία µε την 

επικρατούσα αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δουλεύουν µε µικρότερο αριθµό 

προµηθευτών και να έχουν µεγαλύτερης διάρκειας συνεργασίες. Αντίθετα, τα ευέλικτα 

δίκτυα θέλουν η κεντρική εταιρεία να αναλαµβάνει ρόλο «συντονιστή» του δικτύου, τα 

µέλη του οποίου προβλέπεται να διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Ο 

ρόλος της κεντρικής εταιρείας είναι ανάλογος µε αυτόν του σκηνοθέτη ενός θεατρικού 

έργου. Για όσο καιρό παίζεται ένα έργο στο θέατρο, ο σκηνοθέτης εργάζεται στενά µε µια 

σχετικά µικρή οµάδα ηθοποιών. Κατά πάσα πιθανότητα, ο σκηνοθέτης έχει διαλέξει την 

θεατρική του οµάδα µέσα από ένα πολύ µεγαλύτερο σύνολο ηθοποιών µε τους οποίους 

ενδεχοµένως να έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Ωστόσο, για το επόµενο έργο που θα 

ανεβάσει ή για την επόµενη θεατρική σεζόν, η παλιά θεατρική οµάδα θα διαλυθεί και στη 

θέση της θα δηµιουργηθεί µια νέα. Οι σχέσεις που διαµορφώνονται είναι πολύ στενές 

παρόλο που δεν είναι µόνιµες.  

 

2.5.4 Συµµόρφωση µε τη διαδικασία  

 

Οι δεκτικές αλυσίδες εφοδιασµού απαιτούν αυστηρή συµµόρφωση µε τη 

διαδικασία, τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο συνεργατών ανώτερης και 

χαµηλότερης κλίµακας. Ως συµµόρφωση µε τη διαδικασία νοείται η ικανότητα 

δηµιουργίας σχέσεων που θα λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς όρια. Με άλλα λόγια, θα 

πρέπει να δηµιουργούνται σχέσεις που µα µην επιτρέπουν καθυστερήσεις λόγω χρόνου 

µεταβίβασης στα διάφορα στάδια της αλυσίδας, ενώ το πιθανότερο είναι οι συναλλαγές να 

γίνονται ηλεκτρονικά. Επίσης, είθισται τις διαδικασίες στήριξης να αναλαµβάνουν 

«οριζόντιες» και δια-λειτουργικές οµάδες. 
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Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό , λοιπόν , η µείωση του χρόνου ανταπόκρισης ο οποίος 

µπορεί να επιτευχθεί µε την εστίαση σε δύο τµήµατα της παραγωγικής διαδικασίας. Το 

πρώτο αφορά τα προστιθέµενης χρονικής αξίας ( value adding time) και τα µη 

προστιθέµενης χρονικής αξίας ( non value adding time) , ( Stalk & Hout ,1990) . 

Προστιθέµενης χρονικής αξίας διαδικασίες όπως µετακινήσεις προϊόντων ή µεταφορές 

µπορούν να βελτιστοποιηθούν , ενώ µη προστιθέµενης χρονικής αξίας διαδικασίες , όπως 

απογραφές και επεξεργασία , µπορούν να είναι ακόµα πιο επωφελείς εάν υπάρξει για 

παράδειγµα  συντονισµός µεταξύ προµηθευτών και αγοραστών . 

 

Σε ένα ευέλικτο δίκτυο, η συµµόρφωση µε τη διαδικασία είναι εξαιρετικής 

σηµασίας και διευκολύνεται µε την αξιοποίηση διαδικτυακού λογισµικού νέας γενιάς, το 

οποίο επιτρέπει στα συνεργαζόµενα µέρη να συνδέονται µεταξύ τους ακόµη κι αν 

διαθέτουν πολύ διαφορετικά συστήµατα. Πλέον οι οργανισµοί µε διαφορετικά 

ιδιοκτησιακά καθεστώτα µπορούν εύκολα να συνεργάζονται σαν µία επιχείρηση, όσο 

µακριά κι αν βρίσκονται ο ένας απ’ τον άλλον.  

Στη βιοµηχανία της µόδας συµµετέχουν πολλές διαφορετικές µονάδες σε µια 

διαδικασία που ξεκινάει µε τη σχεδίαση των προϊόντων και ολοκληρώνεται µε τη 

µεταφορά τους στα ράφια των καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Προκειµένου οι 

επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται γρήγορα στις µεταβολές του κόσµου της µόδας είναι 

απαραίτητος ο συντονισµός και η ολοκλήρωση της ροής πληροφοριών και υλικών.  

Στις συµβατικές αλυσίδες εφοδιασµού µπορεί να µεσολαβήσει ακόµη κι ένας 

χρόνος από τον σχεδιασµό έως την τελική πώληση των προϊόντων. Αντίθετα, χάρη στη 

δηµιουργία «ιδεατών οµάδων» µέσα σε δίκτυα όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες σε 

πραγµατικό χρόνο, µπορεί να υπάρξει πολύ καλύτερος συγχρονισµός ( Johnson , 2002 , 

Ghemawat et all , 2004). 

 

Θα συνεχίσουµε µε την περιγραφή µιας συγκεκριµένης προσέγγισης, η οποία είναι 

ιδιαίτερα δηµοφιλής µεταξύ των επιχειρήσεων του χώρου της µόδας που επιδιώκουν 

ευελιξία και ταχεία απόκριση. Πρόκειται για µια στρατηγική που αµφισβητεί τη φιλοσοφία 

της ανεύρεσης αγαθών και πόρων σε χώρες µε λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες.  
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2.6 ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ( QUICK RESPONSE ) 

 

Η µέθοδος της ταχείας απόκρισης ( quick response ) αναπτύχθηκε και 

εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ στα µέσα τις δεκαετίας του 1980 , µεταξύ 

προµηθευτών και λιανοπωλητών µόδας , ώστε να µπορέσει να ανταγωνιστεί η 

αµερικανική βιοµηχανία µόδας τους παραγωγούς σε τρίτες χώρες – κυρίως της Ασίας ( 

Birtwistle et all , 2006 , Fernie et all , 1998). 

Η έρευνα που διεξήγαγε η Kurt Salomon Associates to 1988 , υπό την επίβλεψη 

της ενώσεως των µεγαλυτέρων βιοµηχανιών µόδας των ΗΠΑ ( Crafted with Pride in the  

USA Council Inc  ) , έφερε ανησυχητικά αποτελέσµατα. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες ήταν 

δραµατικά µεγάλες , και ανοργάνωτες , ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν γρήγορα σε 

µεταβολές της ζήτησης. Ο χρόνος απόκρισης από τη βιοτεχνία υφάσµατος  έως το τελικό 

ράφι ήταν κατά µέσο όρο 66 εβδοµάδες . Το κόστος για αυτή την αναποτελεσµατικότητα 

υπολογίστηκε στα 25 δις. ∆ολάρια , ποσό που αντιστοιχούσε στο 25% του συνολικού  

ετήσιου κύκλου εργασιών του κλάδου (Stalk & Hout , 1990).  

Η έρευνα κατέληγε µε το συµπέρασµα πως αυτή η χρονοβόρα εφοδιαστική 

αλυσίδα είναι δύσκολο να χρηµατοδοτηθεί , αλλά και εντελώς αναποτελεσµατική είτε 

απέδιδε µεγάλες ή µικρές παραγωγές , καθώς βασίζονται σε ανακριβής  προβλέψεις της 

ζήτησης.  

Αυτό στάθηκε ως αφορµή η Αµερικάνικη βιοµηχανία µόδας να ξεκινήσει µία σειρά 

πρωτοβουλιών ώστε να µειωθούν οι χρόνοι από την παραγωγή στον τελικό καταναλωτή. 

Η έννοια της γρήγορης απόκρισης είναι ένας συνδυασµός του συστήµατος Just – in –Time 

(JIT) το οποίο εφαρµόστηκε στη Ιαπωνία από τη δεκαετία το 1960 στις 

αυτοκινητοβιοµηχανίες και    πληροφοριακών συστηµάτων όπως EDI (Electronic Data 

Interchange) , EPOS ( Electronic Point of Sales) , CAD ( Computer Aided  Design) , CAM 

( Computer Aided  Manufacturing ) (  Birtwistle et all , 2006) . H βασική αρχή πίσω από 

τα συστήµατα QR είναι ότι τα στοιχεία της ζήτησης συλλέγονται άµεσα και όσο πιο κοντά 

στο τελικό καταναλωτή έτσι ώστε οι παραγγελίες να βασίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα. 

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας ακόµα και ο προµηθευτής ενηµερώνεται άµεσα για τα 

διαθέσιµα αποθέµατα. Αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι λιανοπωλητές και προµηθευτές 

µοιράζονται εµπιστευτικά στοιχεία πωλήσεων , παραγγελιών και α’ υλών (  Birtwistle et 

all , 2006) . 
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Στις µέρες µας, η ταχεία απόκριση (QR) θεωρείται µια αναγνωρισµένη λειτουργική 

στρατηγική (Lowson, 2002). Ως λειτουργική στρατηγική προσελκύει το ενδιαφέρον και 

για δύο ακόµη αλληλένδετους λόγους. Πρώτος λόγος είναι η δυνατότητα της εν λόγω 

στρατηγικής να ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα που παρουσιάζει ο χώρος των 

logistics για τις εταιρείες της βιοµηχανίας µόδας. Ο δεύτερος λόγος έγκειται στην 

καταπολέµηση της αµείλικτης αναζήτησης offshore προµηθειών σε κράτη µε φθηνό 

εργατικό δυναµικό. 

Σε όλες τις γρήγορα αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες, η ζήτηση είναι πλέον 

περισσότερο διασπασµένη και οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για την 

ποιότητα και τη πληθώρα επιλογών. Ακόµη, η επιρροή της µόδας αυξάνεται συνεχώς· 

κανένα στιλ και καµία µόδα δεν έχει επικρατήσει στο χώρο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Σε πολλούς τοµείς, η ζήτηση πλησιάζει ένα χαοτικό σηµείο λόγω της ακόρεστης επιθυµίας 

για ποικιλία υπηρεσιών και αγαθών. Η µαζική προσαρµογή στις ανάγκες του καταναλωτή, 

τα εξατοµικευµένα προϊόντα που λανσάρονται στην αγορά για σύντοµες περιόδους, η 

διάτµηση των αγορών σε ατοµικό επίπεδο και οι µεγάλες ποσότητες προϊόντων που 

προσφέρονται σε ένα ολοένα µικρότερο µέρος της αγοράς αποδεικνύουν τη ριζική 

µετακίνηση προς µια ολοκληρωτική αλλαγή και επισηµαίνουν τον παραλογισµό των 

επιχειρήσεων που επιµένουν να λειτουργούν µε παρωχηµένες µεθόδους. 

 Μια από τις βασικότερες φιλοσοφίες της QR είναι η συµπίεση του χρόνου που 

χρειάζεται το σύστηµα εφοδιασµού (Κακούρης , 2007). Εάν ο χρόνος που χρειάζεται η 

αλυσίδα εφοδιασµού περιοριστεί στο ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας, η σχεδίαση των 

προϊόντων θα ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στις πληροφορίες που λαµβάνονται από τους 

καταναλωτές και ο έµπορος λιανικής θα µπορεί µέσα στην ίδια σεζόν να επανεξετάζει τη 

ζήτηση που υπάρχει για τα προϊόντα και να κάνει µικρές και συχνές παραγγελίες στον 

προµηθευτή του, εφόσον ο χρόνος µεταξύ των παραγγελιών είναι αρκετά µικρός (της 

τάξης των 2-4 εβδοµάδων) (Harding et all, 1986).     

Σύµφωνα µε τους Lowson, King και Hunter ( 1999) θα µπορούσαµε να 

περιγράψουµε την ταχεία απόκριση (QR) ως:  

Μια κατάσταση ανταπόκρισης κι ευελιξίας µε την οποία µια επιχείρηση επιδιώκει 

να προσφέρει στους πελάτες/καταναλωτές µια ευρεία γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών 

στην ακριβή ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία, στον σωστό τόπο και χρόνο και στην 

σωστή τιµή, σύµφωνα µε τη ζήτηση που υπάρχει σε πραγµατικό χρόνο ( Fiorito et all , 

2006) . Η QR προσφέρει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων βάσει της υπάρχουσας 
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ζήτησης, ακόµη και την τελευταία στιγµή, προκειµένου να προσφέρεται η µεγαλύτερη 

δυνατή ποικιλία στους πελάτες/καταναλωτές περιορίζοντας ταυτόχρονα τον χρόνο 

παράδοσης, τα έξοδα, το κόστος και τα αποθέµατα. Η QR δίνει έµφαση στην ευελιξία και 

την κίνηση των προϊόντων προκειµένου να ανταποκρίνεται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες 

απαιτήσεις των εξαιρετικά ανταγωνιστικών, ευµετάβλητων και δυναµικών αγορών. Η QR 

πρεσβεύει µια εταιρική στρατηγική, δοµή και κουλτούρα, όπως επίσης προτείνει 

ορισµένες εταιρικές διαδικασίες µε στόχο την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων σε ένα κοινό 

δίκτυο µέσω της ταχείας διακίνησης πληροφοριών και της επικερδούς ανταλλαγής 

δραστηριοτήτων (Lowson, et all 1999). 

H γρήγορη απόκριση ωστόσο προαπαιτεί και το απαραίτητο στρατηγικό υπόβαθρό 

για να αποδώσει τα βέλτιστα . Σύµφωνα µε τον Lownson , (2002) αυτά είναι :  

 

• Συµµόρφωση της εταιρικής δραστηριότητας µε τη ζήτηση. Πρόκειται για µια βασική 

αρχή της QR. Όλες οι δραστηριότητες που διεξάγονται στα πλαίσια µιας 

επιχείρησης θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τη ζήτηση και τη συµπεριφορά των 

καταναλωτών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγονται και προσφέρονται στην 

ποικιλία και την ποσότητα που ορίζει η ζήτηση. Η δραστηριότητα µιας εταιρείας 

θα πρέπει να ακολουθεί τον ρυθµό της ζήτησης.  

• Σχέση ζήτησης και εφοδιασµού. ∆εδοµένης της εξαιρετικής σηµασίας που έχει η 

συµµόρφωση µε τη ζήτηση, η QR θεωρεί σηµαντική την στρατηγική κατανόηση 

των κινητήριων δυνάµεων της ζήτησης και τον συγχρονισµό της µε τον εφοδιασµό. 

• Σχέσεις ζήτησης. Η QR αντιλαµβάνεται τη δυναµική φύση των 

πελατών/καταναλωτών και των προϊόντων, καθώς επίσης τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

που δηµιουργεί αυτή για τους οργανισµούς. Πανοµοιότυπα προϊόντα αναµένεται 

να παρουσιάσουν διαφορετική κίνηση ανάλογα µε την αγοραστική συµπεριφορά 

των πελατών/καταναλωτών και τις ανάγκες της QR. Αντίστοιχα, οι ιδιότητες των 

προϊόντων διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος του προϊόντος.  

• ∆ιάρθρωση. Στον κόσµο της QR, κάθε αρχιτεκτονικό οικοδόµηµα είναι δια-

οργανωσιακό. Οι έννοιες της στρατηγικής και της στρατηγικής σκέψης 

εντοπίζονται σε επίπεδο δικτύου και περιλαµβάνουν πολλές εξωτερικές 

διασυνδέσεις. Ακόµη, η εν λόγω διάρθρωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
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αξίες των πελατών/καταναλωτών και τα προβλεπόµενα  πλεονεκτήµατα για τη 

λειτουργία, προκειµένου να ενισχύεται η σχέση µεταξύ ζήτησης και 

δραστηριότητας . 

• Χρόνος. Ο χρόνος είναι ένα στρατηγικό εργαλείο εξαιρετικής σηµασίας για την QR 

αλλά, όπως κάθε εργαλείο, η αποτελεσµατικότητά του εξαρτάται από τις συνθήκες 

υπό τις οποίες χρησιµοποιείται. Όπως συµβαίνει και µε τη ζήτηση, ο ανταγωνισµός 

που βασίζεται στον χρόνο απαιτεί τη δέουσα αξιοποίηση αυτού προς όφελος των 

πελατών/καταναλωτών. Η γρήγορη και ακριβής προσαρµογή στις µεταβολές της 

αγοράς ενδεχοµένως να είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής QR.  

• Η σηµασία των πληροφοριών. Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες αποτελούν τη βάση 

της QR, διότι όλες οι επιχειρήσεις βασίζονται σε πληροφορίες. Η έγκαιρη και 

ακριβής ροή των πληροφοριών διευκολύνουν τη γρήγορη κι εύστοχη ανταπόκριση, 

χωρίς καθυστερήσεις και περιττά έξοδα. 

• Εταιρικές σχέσεις και συµµαχίες. Ενδεχοµένως µια από τις πιο σηµαντικές εξελίξεις 

στη σύγχρονη διαχείριση κι επιχειρηµατική σκέψη να είναι η έννοια της 

«εξωτερίκευσης». Η εξωτερίκευση συνίσταται στη συνειδητοποίηση του γεγονότος 

ότι η απόδοση των εταιρειών εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη 

δηµιουργία συµµαχιών και φιλικών σχέσεων µε άλλες εταιρίες του χώρου, σε µια 

προσπάθεια να αντιµετωπιστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι συνεχώς 

µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. 

 

 2.7  ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ OFF-SHORE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΩΝ 

Η αναζήτηση πηγών και παραγωγής σε τρίτες χώρες ήταν µία συνεχώς αυξανόµενη 

τάση στις δυτικές οικονοµίες για πολλές δεκαετίες ( Christopher et all , 2001) . To κίνητρο 

για αυτή την τάση ήταν βασικά τα µειωµένα κόστη. Σύµφωνα µε τον Lowson (2002) 

πρέπει να σηµειωθεί ότι   η έννοια του κόστους που έχει χρησιµοποιηθεί σε αυτές τις 

αποφάσεις ήταν στο στενό πλαίσιο του µοναδιαίου κόστους κατασκευής ή αγοράς . Πλέον 

τα κόστη που επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα είναι περισσότερα και σε πολλές 

περιπτώσεις σηµαντικότερα από το κόστος της αρχικής αγοράς.  
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Τα βασικότερα από αυτά είναι : ( Christopher & Towill , 2001) , ( Lowson , 2002). 

� Κόστος απογραφής 

� Κόστος πτώσης τιµών ( mark-down) 

� Κόστος χαµένων πωλήσεων 

� ∆ιαδικαστικά κόστη ( τελωνεία , τραπεζικές εγγυήσεις) 

� Μεταφορικά κόστη 

� Αποθήκευτρα 

� Φορολογικά κόστη 

Το κόστος λόγω αδυναµίας ευελιξίας προκύπτει από τη συνεργασία µε 

προµηθευτές που δεν είναι ευέλικτοι και δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις αλλαγές της 

ζήτησης (πριν, κατά τη διάρκεια κι έπειτα από µια αγοραστική περίοδο), προκαλώντας 

δυσανάλογη διεύρυνση της ζήτησης σε ένα µεγάλο δίκτυο εφοδιασµού και σηµαντικά 

προβλήµατα κόστους.  

Μόνο κι εφόσον αυτές οι δύο κατηγορίες κόστους µεταφραστούν σε αριθµούς 

µπορούµε να υπολογίσουµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που έχουν οι αγορές 

σε φθηνές χώρες του εξωτερικού, κι εποµένως να δηµιουργήσουµε µια µέθοδο για την 

αντιπροσωπευτική αναπαράστασή τους. Εφόσον κατηγοριοποιηθούν τα κρυµµένα κόστη, 

καθίσταται εµφανές ότι η ανεύρεση προµηθειών µε µόνο γνώµονα το χαµηλό κόστος 

παύει να είναι το ίδιο ελκυστική. Αν σε όλα αυτά προσθέσουµε και το κόστος λόγω 

αδυναµίας ευελιξίας, βλέπουµε ότι η αξιοποίηση ενός QR προµηθευτή µπορεί να φέρει 

πολύ καλύτερα αποτελέσµατα χάρη στην ταχύτητα και την ευελιξία που προσφέρει. 

Καταργώντας τους αγωγούς µεταφοράς των προϊόντων, µειώνεται ο χρόνος και 

γίνεται αποτελεσµατικότερη η απόκριση στη συνεχώς µεταβαλλόµενη ζήτηση των 

καταναλωτών( Guinipero et all , 2001). Με αυτόν τον τρόπο, η στρατηγική QR ενισχύει 

την διεπιχειρησιακή αναδιάρθρωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών που εφαρµόζουν οι 

εταιρείες, από τη δηµιουργία των προϊόντων ως τον ανεφοδιασµό των καταστηµάτων, µε 

αποτέλεσµα λιγότερους αποθηκευτικούς χώρους, λιγότερα αποθέµατα, χαµηλότερο 

κόστος και αυξηµένες πωλήσεις ( Perry et all , 2000). 
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Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η ζήτηση των καταναλωτών γίνεται ολοένα και πιο 

ευµετάβλητη. Η QR είναι ειδικά σχεδιασµένη για ένα τέτοιο ευµετάβλητο περιβάλλον. 

Ενδεχοµένως η βιοµηχανία της µόδας να είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς χώρους 

όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης logistics, δεδοµένου ότι ανά πάσα στιγµή 

υπάρχουν εκατοντάδες χρώµατα, χιλιάδες στιλ και εκατοµµύρια τεµάχια αποθεµάτων στα 

ράφια των καταστηµάτων λιανικής. Ακόµη, ο µέσος όρος παραµονής των εν λόγω 

εµπορευµάτων στα ράφια µειώνεται κάθε χρόνο.    

Η QR είναι πολύ σηµαντική χάρη στην ικανότητά της να αντιµετωπίζει την 

αβεβαιότητα και τις µεταβολές. Η αλυσίδα εφοδιασµού για τη βιοµηχανία της µόδας 

κρύβει πολλούς παράγοντες αβεβαιότητας, από τη ζήτηση µέχρι την αξιοπιστία των 

προµηθευτών και των µεταφορέων. Γι’ αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις η QR έχει τη 

δυνατότητα να υπολογίζει τις αρνητικές συνέπειες της αβεβαιότητας. Η ταχύτητα και η 

ευελιξία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας, αλλά είναι σηµαντικό να 

καταλάβουµε ότι το επίπεδο αβεβαιότητας που επηρεάζει τα προϊόντα ορίζει και το 

βέλτιστο απαιτούµενο επίπεδο ταχύτητας κι ευελιξίας. Το είδος της αλυσίδας εφοδιασµού 

θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τον σχετικό δείκτη 

αβεβαιότητας.  

Πολλά από τα προϊόντα της βιοµηχανίας µόδας πωλούνται για συγκεκριµένες 

χρονικές περιόδους, προσφέρονται στα ράφια των καταστηµάτων για µία µόνο σεζόν και 

τον επόµενο χρόνο αντικαθίστανται από άλλα προϊόντα. Στο σχήµα 3 παρουσιάζονται οι 

πωλήσεις ενός αντιπροσωπευτικού προϊόντος βάσει των ανακοινωθέντων εποχιακών 

διακυµάνσεων. 

 

Σχήµα 3 ∆ιακύµανση Πωλήσεων ανά µήνα 

 

 

 Β Γ 

 

      Α 
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Κατά τη συνήθη πρακτική, κατασκευάζονται όσο το δυνατόν περισσότερα 

αποθέµατα τελικών προϊόντων πριν από την έναρξη της εκάστοτε σεζόν. Στη συνέχεια,  τα 

µισά ή τα 2/3 των απαραίτητων προϊόντων παραδίδονται πριν από την έναρξη της σεζόν 

(σηµείο Α) και τα υπόλοιπα αποστέλλονται στα καταστήµατα κατά τις προσυµφωνηθείσες 

ηµεροµηνίες (π.χ. σηµείο Β) ή εφόσον γίνουν οι νέες παραγγελίες (µεταξύ Β και Γ). 

Ωστόσο, η QR ακολουθεί διαφορετική πορεία. Πριν από την εκάστοτε σεζόν 

κατασκευάζονται και αποστέλλονται όσο το δυνατόν λιγότερα προϊόντα, αν και αυτή η 

τακτική ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα. 

Από την πρώτη ηµέρα συγκεντρώνονται και αναλύονται δεδοµένα από τα σηµεία πώλησης 

και στη συνέχεια αξιοποιούνται για την κατανόηση των προτιµήσεων του καταναλωτικού 

κοινού. Από αυτό το σηµείο η παραγωγή ορίζεται βάσει της (ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας) 

προσκόµισης δεδοµένων από τα σηµεία πώλησης. Όσον αφορά τις συχνές επόµενες 

παραγγελίες (µεταξύ Α και Β), ακολουθούνται µέθοδοι νέων παραγγελιών, 

επαναξιολόγησης κι ανεφοδιασµού. Η εν λόγω προσέγγιση QR µπορεί να αξιολογηθεί 

καλύτερα εφόσον εφαρµοστεί σε συγκεκριµένες καταστάσεις ζήτησης, όπως η αναζήτηση 

προµηθειών σε διεθνείς ή offshore αγορές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Στο κεφάλαιο 3 θα παρουσιάσουµε δύο µελέτες περιπτώσεων , ώστε να γίνουν 

περαιτέρω κατανοητά τα συµπεράσµατα της έρευνας. Αρχικά θα µελετήσουµε την 

περίπτωση της Ισπανικής εταιρίας ένδυσης  ZARA για να κατανοήσουµε πώς κατάφερε να 

µειώσει τους δύο βασικούς χρόνους , τον χρόνο τοποθέτησης στην αγορά ( Time to 

market) και τον χρόνο αντίδρασης ( time to react).  

Στη συνέχεια µέσα από την µελέτη περίπτωσης της Laura Ashley θα 

παρουσιάσουµε τη δυνατότητα συµµαχιών µε ειδικούς των logistics , ώστε να βελτιωθούν 

οι υπηρεσίες παραγωγής και διανοµής. 

Για τη µελέτη της Zara υπάρχουν πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά µε 

τη στρατηγική της εταιρίας , ωστόσο εδώ θα επικεντρωθούµε µόνο στην εφοδιαστική της 

αλυσίδα και µε πιο τρόπο αξιοποίησε τα χαρακτηριστικά την ευέλικτης αλυσίδας 

εφοδιασµού , ενώ θα αναδείξουµε µέσω της Laura Ashley πως ένας λιανοπωλητής µε 

διαφορετική οργανωτική δοµή κατάφερε να υιοθετήσει κάποια µεµονωµένα 

χαρακτηριστικά των ευέλικτων αλυσίδων εφοδιασµού.  

 

3.1 ZARA – Εισαγωγή 

 

Η παγκόσµια αγορά είναι µια βιοµηχανία καταναλωτή-καθοδηγητή. Επίσης, η 

παγκοσµιοποίηση και η νέα τεχνολογία έχουν επιτρέψει στους καταναλωτές να έχουν 

µεγαλύτερη πρόσβαση στη µόδα. Ως αποτέλεσµα, οι καταναλωτές αλλάζουν, ο 

ανταγωνισµός είναι σκληρός και οι εταιρείες εµπλέκονται στην ικανοποίηση αυτών των 

απαιτήσεων. Η εταιρεία Zara, µια Ισπανικής προελεύσεως αλυσίδα µε ιδιοκτήτη την 

Inditex, είναι ένας retailer που έχει εφαρµόσει µια νέα προσέγγιση στην βιοµηχανία. Με 

την µοναδική τους στρατηγική, η εταιρεία Zara έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ώστε 

να είναι πρωτοπόρος-καθοδηγητής( Yim , 2003). Προκειµένου να διατηρήσει αυτό το 

πλεονέκτηµα και την ανάπτυξη πρέπει να αντιµετωπίσει συγκεκριµένες προκλήσεις που 

υπάρχουν στην βιοµηχανία ένδυσης. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Ο Amancio Ortega Gaona ξεκίνησε την καριέρα του ως πωλητής υφασµάτων σε 

ένα κατάστηµα της La Coruña το 1963 και ίδρυσε την επιχείρησή του, Confecciones 

GOA, προσανατολισµένη προς την κατασκευή γυναικείων εσωρούχων µε µια αρχική 

επένδυση 83 δολαρίων. Τον Μάιο του 1975 άνοιξε το πρώτο του κατάστηµα στην οδό 

Juan Flórez, µία από τις καλύτερες της La Coruña, µία στρατηγική που θα επαναλάµβανε 

στο µέλλον, τοποθετώντας το κατάστηµα ως «σύγχρονη µόδα µέσης ποιότητας σε καλή 

τιµή».  

Στις αρχές του 80 ο Ortega ξεκίνησε να οραµατίζεται  ένα νέο τύπο σχεδιασµού , 

υλοποίησης και διακίνησης των προϊόντων Zara .Το όραµα του Ortega δε θα αργούσε να 

γίνει πραγµατικότητα. Το 1984 συνεργάζεται µε τον Jose Maria Castellano( Cecilie R. et 

all , 2008), έναν ειδικό στα πληροφοριακά συστήµατα ο οποίος στα επόµενα χρόνια θα 

δηµιουργούσε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα το οποίο θα µείωνε τη διαδικασία 

παραγωγής στις 10-15 ηµέρες. 

 Το 1985 ίδρυσε την Industrias de Diseño Textil – Inditex – ως holding. Το 1988 

εγκαινίασε το πρώτο κατάστηµα στο εξωτερικό στο Πόρτο της Πορτογαλίας, και την ίδια 

εποχή µπήκαν οι βάσεις για τις προσωπικές του πλέον επιχειρήσεις κατασκευής. Το 1988 

ίδρυσε τη Zara B.V. στην Ολλανδία, ένα πρώτο βήµα για τη διεθνή δοµή του οµίλου. Το 

1989 εγκαινιάστηκαν καταστήµατα στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι και το 1990 

κατασκευάστηκε µία νέα αποθήκη 130.000 τ.µ. ενώ γιόρταζε την κοινοπραξία (joint 

venture) µε την Toyota για ένα σύστηµα κατασκευής JIT (ακριβώς στην ώρα του) (Just in 

time, παραγωγή σύµφωνα µε τις προσταγές της αγοράς). Τον επόµενο χρόνο 

δηµιουργήθηκε η Zara Beijing προκειµένου να εφοδιάζει την νοτιοανατολική Ασία. Το 

2006 η Zara φτάνει σε πωλήσεις τα 8,5 δις. $ , ξεπερνώντας την H&M και γίνεται η πρώτη 

αλυσίδα λιανικής στην Ευρώπη στα καταστήµατα ένδυσης και η δεύτερη παγκοσµίως 

µετά την Αµερικάνικη GAP. Το 2010 ο αριθµός των καταστηµάτων Zara υπολογίζεται 

περίπου στα 1.700 µε συνεχώς αυξητική τάση.  
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Το κλειδί στην επιτυχία της Inditex ήταν η υλοποίηση µίας στρατηγικής της οποίας 

τα δυνατά σηµεία ήταν η τεχνολογία αιχµής µέσω ανεπτυγµένων πληροφοριακών 

συστηµάτων και τα µηδενικά αποθέµατα που στηρίζονται στο συγκεντρωτικό µοντέλο 

παραγωγής και διακίνησης. 

 

 Ευελιξία και τεχνολογία επικοινωνίας (information technology ΙΤ) 

 

Στη µόδα η ευελιξία είναι ένας παράγοντας που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η 

µεγαλύτερη πρόκληση είναι η ‘αλλαγή’. Ακόµα και µία διάνοια είναι πολύ πιθανό να 

κάνει πολλές φορές λάθη. «Κάντε το απλά», φαίνεται πως ήταν το σύνθηµα του Fernando 

Aguiar, διευθυντή ∆ιοίκησης Συστηµάτων, «το κλειδί δεν είναι στο λογισµικό (software) 

αλλά στη διαχείριση της πληροφορίας µε αποτελεσµατικό τρόπο» ( Devangshu D. et all , 

2005). Ένα απλό και εύκολο στη χρήση λογισµικό, που αναπτύχθηκε από την οµάδα 

πληροφορικής, επιτρέπει στους διευθυντές του καταστήµατος να οργανώνουν τις 

παραγγελίες και να επιλέγουν τα προσφερόµενα προϊόντα µε το δικό τους τρόπο. Οι 

παραγγελίες φορτώνονταν στα palmtop στο τέλος κάθε µέρας και τα στοιχεία 

αποστέλλονταν στη µητρική εταιρία όπου γινόταν η επεξεργασία µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

τµήµατα marketing κάθε µάρκας να έχουν διαθέσιµη την πληροφορία την επόµενη νωρίς 

το πρωί. Η επεξεργασία πραγµατοποιούνταν µέσω ενός IBM S-400 και ενός δικτύου 

δώδεκα διακοµιστών και µόνο τα γραφεία κάθε χώρας ήταν άµεσα συνδεδεµένα (on line) 

και ταυτόχρονα ήταν συντονισµένα  µε τα καταστήµατα τους. Ο Aguiar, µε τίτλο DBA 

(∆ιδάκτωρ στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων) και µε ειδίκευση στην πληροφορική, έδινε 

προτεραιότητα στην ταχύτητα παράδοσης ενός προγράµµατος και µάθαινε στην οµάδα του 

ότι «ένα πρόγραµµα είναι άχρηστο, αν δεν το χρησιµοποιούν οι πελάτες», και δεν έχει 

νόηµα να δώσεις ένα άριστο πρόγραµµα το οποίο όµως θα φτάσει στον πελάτη µε 

καθυστέρηση. Η δουλειά της οµάδας του, που αποτελούνταν από τριάντα πέντε άτοµα, 

ήταν να προσφέρει ποιοτική και έγκαιρη πληροφόρηση στα καταστήµατα και στη µητρική 

εταιρία µέσω απλών διαδικασιών.  

Ο κόσµος της µόδας είναι περισσότερο τέχνη από ότι επιστήµη. Οι σχεδιαστές και 

οι λιανοπωλητές βασίζονται κυρίως στη διαίσθηση για να προβλέψουν ποιες τάσεις θα 
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πουλήσουν. Αλλά όταν έχουµε να κάνουµε µε διανοµή προϊόντων σε ένα τεράστιο δίκτυο 

καταστηµάτων, τότε τον κύριο ρόλο παίζουν οι ψυχροί, σκληροί αριθµοί.  

Τα τελευταία χρόνια η Zara παρουσιάζει αύξηση περίπου 20% τόσο σε πωλήσεις 

όσο και σε αριθµό καταστηµάτων. ( Inditex Annual Report , 2010) Ο τεράστιος όγκος 

εµπορευµάτων που πρέπει να διακινηθεί επέβαλε στην εφοδιαστική αλυσίδα τεχνολογία 

αιχµής, όπως περιγράφεται πιο πάνω, που στόχο είχε τη συλλογή πληροφοριών και την 

αποτελεσµατική τους διαχείριση, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του προσωπικού και 

υποκειµενικού παράγοντα στην απόφαση του τι χρειάζεται και τι θα πουλήσει κάθε 

κατάστηµα. 

Στη βελτίωση και στη µεγαλύτερη αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

συνέβαλε πολύ η συνεργασία της Zara (από το καλοκαίρι του 2005) µε το MIT Sloan 

School of Management  και το UCLA Anderson School of Management4. Και τα δυο 

διεξήγαγαν έρευνα πάνω σε µαθηµατικά µοντέλα για λιανοπωλητές. Μετά από πιλοτικά 

προγράµµατα υιοθετήθηκε ένα µαθηµατικό µοντέλο το οποίο αντλεί τόσο από ιστορικά 

αρχεία πωλήσεων όσο και από τα διαθέσιµα αποθέµατα στις αποθήκες. Στόχος, η 

καλύτερη διανοµή εµπορευµάτων και ο εφοδιασµός του δικτύου καταστηµάτων της Zara. 

Μπορεί στη χρήση να είναι απλό αλλά στην πραγµατικότητα είναι αρκετά πολύπλοκο 

καθώς ένα  και µόνο κατάστηµα πουλά µερικές χιλιάδες κοµµάτια µέχρι και οκτώ νούµερα 

το καθένα. Αυτή είναι και η συµβολή του µοντέλου το οποίο µε τη βοήθεια των Η/Υ 

αναλαµβάνει τους «αριθµούς» ενώ δίνονται περιθώρια και για ανθρώπινες διορθωτικές 

παρεµβάσεις σε περιπτώσεις όπως οι κακές καιρικές συνθήκες ή άλλες απρόβλεπτες 

καταστάσεις. Αυτό που κάνει το µοντέλο µοναδικό είναι ότι σχεδιάστηκε να 

ανταποκρίνεται στον κόσµο της «γρήγορης µόδας». 

Καθώς τίποτα δεν είναι πιο εκνευριστικό για έναν καταναλωτή από το να βρίσκει 

το σωστό ρούχο αλλά να µην υπάρχει κατάλληλο µέγεθος, το ΜΙΤ µοντέλο προσέχει να 

επισηµαίνει τη σωστή επιλογή µεγεθών για ένα κατάστηµα. Όταν ένα κατάστηµα ξεµένει 

από συγκεκριµένα δηµοφιλή νούµερα, τότε ολόκληρη η προµήθεια από αυτά τα κοµµάτια 

µεταφέρεται στο «πίσω δωµάτιο». Το µοντέλο δεν βλέπει το κάθε νούµερο χωριστά αλλά 

κοιτάζει ολόκληρη την γκάµα µεγεθών η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

προκειµένου να επιστρέψει ένα κοµµάτι πίσω στο ράφι πωλήσεων. Στο µεταξύ, τα 

«σπασµένα» νούµερα µεταφέρονται από κατάστηµα σε κατάστηµα προκειµένου να 

                                                 
4 Combining Art with Science, Zara Competes with “Fast Fashion”, February 07, 2008. ∆ιαθέσιµο από 
http://www.supplychainbrain.com. 
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συµπληρώσουν µια πλήρη γκάµα ή επιστρέφουν στις κεντρικές αποθήκες για το τέλος της 

εποχής µε διαφορετική (χαµηλότερη) τιµολόγηση. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη χρήση 

του διαθέσιµου αποθέµατος και ταυτόχρονα αποφεύγονται οι δυσαρεστηµένοι πελάτες.  

Αµέσως µόλις αποφασιστεί η παραγωγή ενός προϊόντος, η διαδικασία ξεκινάει µε 

µια πρόβλεψη ζήτησης που αφορά ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Μετά 

ακολουθεί ο εφοδιασµός που απαιτεί καθηµερινές προβλέψεις ζήτησης. Εδώ µπαίνει στο 

παιχνίδι το ΜΙΤ µοντέλο5, το οποίο λαµβάνει υπ’ όψιν του τα αποθέµατα στην κεντρική 

αποθήκη, τα αποθέµατα σε όλα τα νούµερα σε όλα τα καταστήµατα και πρόσφατα 

ιστορικά αρχεία πωλήσεων. Όλα αυτά µπορεί να τα διαχειριστεί και  ο άνθρωπος, όµως η 

διαφορά είναι ότι το µοντέλο διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο δεδοµένων µέσα σε 

ελάχιστο χρόνο. Αυτό έχει τεράστια σηµασία αν αναλογιστούµε τα µερικά εκατοµµύρια 

ξεχωριστών παραγγελιών κάθε εβδοµάδα. Σύµφωνα µε τον κ. Diaz, chief financial officer, 

µε τη χρήση του µοντέλου η Zara αύξησε τις πωλήσεις της κατά 3% µε 4%. 

Ωστόσο, υπάρχουν και πρόσθετα οφέλη. Το προϊόν βρίσκεται τώρα περισσότερο 

καιρό στο χώρο πωλήσεων και λιγότερο στο «πίσω δωµάτιο» ή στην αποθήκη. Η µείωση 

λανθασµένων µεταφορών αποθέµατος συνεπάγεται λιγότερες επιστροφές στην αποθήκη 

και λιγότερες µεταφορές µεταξύ των καταστηµάτων. Έτσι, καθώς το δίκτυο της εταιρίας 

µεγαλώνει, αυτή δεν είναι αναγκασµένη να επεκτείνει την οµάδα της αποθήκης.  

Μέχρι στιγµής το µοντέλο χρησιµοποιείται στη µεταφορά αποθεµάτων. Στόχος 

είναι να επεκταθεί η λειτουργία του και στην αρχική µεταφορά του προϊόντος, όταν αυτό 

πρωτολανσάρεται στην αγορά. Με δεδοµένο ότι δεν υπάρχουν δεδοµένα γι’ αυτόν τον 

σκοπό, οι ειδικοί σκέφτηκαν να δοκιµάζουν το προϊόν σε επιλεγµένα καταστήµατα που θα 

µπορούν να δώσουν µια όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα για όλο το δίκτυο. Τέτοια 

γνώση µπορεί να βάλει τον λιανοπωλητή στο σωστό µονοπάτι. 

Τέλος, η  Zara συνεχίζει τη συνεργασία της µε ΜΙΤ και UCLA στον τοµέα της 

τιµολογιακής πολιτικής, ενώ το πρωτότυπο µοντέλο επεκτείνεται και στα άλλα  brands της 

Inditex. 

 

 

 

 

                                                 
5 Combining Art with Science,ο.π. 
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Μηδενικά αποθέµατα – Μειώνοντας το ρίσκο6 

 

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία µηδενικών αποθεµάτων, η διανοµή σε µικρές 

αποστάσεις στόχευε περισσότερο στην κατασκευή προϊόντων προς πώληση παρά στη 

συγκέντρωση αποθεµάτων και η ευέλικτη υπεργολαβία ήταν ένα από τα κλειδιά για να 

απαντήσει µε µικρότερους όγκους και πιο συχνές παραδόσεις. Το βασικό όµως «κλειδί» 

για την επίτευξη µηδενικών αποθεµάτων ήταν η επιτυχής εφαρµογή του JIT. Ιαπωνικής 

προέλευσης, µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα , έγινε πασίγνωστο µετά την επιτυχία στην 

εφαρµογή του από την Toyota. Στο JIT η επιχείρηση δεν διατηρεί υψηλά αποθέµατα , 

καθώς αυτό απαιτεί κτίρια, εξοπλισµό, µετακινήσεις , φύλαξη, που το µόνο που δίνουν 

είναι προστιθέµενη αξία στην τιµή του τελικού προϊόντος. Τα αποθέµατα κρύβουν την 

αλήθεια και εµποδίζουν τη διοίκηση της επιχείρησης να βρει τα σφάλµατα. Ένα από τα 

συστατικά επιτυχίας του JIT είναι η προϋπόθεση της παρουσίας προµηθευτών ή των 

αποθηκευτικών τους κέντρων σε κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις της παραγωγής 

( Ghemawat et all, 2004). 

Στην περίπτωση Zara  η Inditex εφάρµοσε το JIT καλύτερα από κάθε άλλον. 

Ακόµα και η Τoyota είχε εστιάσει την προσοχή της στο κοµµάτι της κατασκευής-

παραγωγής. Η Inditex ανέπτυξε το JIT απευθείας από τον τελικό πελάτη-καταναλωτή στον 

σχεδιαστή και στην παραγωγή. Οι απαιτήσεις των πελατών της τραβάνε (pull) το σύστηµα, 

όχι ο σχεδιασµός µε push ( Ferdows et all , 2004). 

Παράλληλα, µε τη συγκέντρωση πολλών παραγωγικών µονάδων κοντά στην έδρα 

της έλεγχε την παραγωγή και αντιδρούσε άµεσα (quick response) στις νέες επιταγές της 

µόδας ( Turconi et all , 2008). Ο πρώην προϊστάµενος Jose Maria Castellano συνήθιζε να 

λέει: «Η επιχείρηση το µόνο που έχει να κάνει είναι να µειώσει το χρόνο απόκρισης. Στη 

µόδα, το απόθεµα είναι σαν το φαγητό. Χαλάει πολύ γρήγορα». 

- Μικρότερος Χρόνος Απόκρισης = Περισσότερο µοδάτα ρούχα 

- Μικρότερες ποσότητες = Συνεχής τροφοδότηση 

- Περισσότερα στυλ = Περισσότερες επιλογές και πιθανότητες επιτυχίας. 

 Το άλλο βασικό ζήτηµα ήταν η παρακολούθηση των αλλαγών της ζήτησης. Τα 

ρούχα σε χαµηλή τιµή, τα οποία κατασκευάζονται και διανέµονται µε ταχύτητα και η 

τεχνολογία αιχµής αποτελούσαν τα κυρίαρχα συστατικά για την επιτυχία: υλοποιούσε τις 

                                                 
6 Magazine IMAGES RETAIL ‘In retail, nothing stands still…, so innovate, differentiate’’ MAR’ 2004 
∆ιαθέσιµο από http://www.3isite.com 
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τελευταίες τάσεις σε λιγότερο από δεκαπέντε µέρες και διένειµε τα προϊόντα στα 

καταστήµατα δύο φορές την εβδοµάδα.. Οι ειδικοί της µόδας ταξίδευαν σε όλο τον κόσµο 

σε αναζήτηση νέων σχεδίων , παρακολουθούσαν επιδείξεις µόδας σε όλες τις µητροπόλεις 

της µόδας , είχαν αναφορές από όλα τα luxury brands , και όλα τα καταστήµατα ήταν 

συνδεδεµένα ηλεκτρονικά µε τη µητρική εταιρία, το οποίο και επέτρεπε στα στελέχη του 

καταστήµατος να βεβαιωθούν ότι οι σχεδιαστές είχαν πρόσβαση στην πληροφόρηση σε 

πραγµατικό χρόνο, για να αποφασίσουν µαζί µε την εµπορική οµάδα σχετικά µε τα 

υφάσµατα, το κόψιµο και την τιµή ενός προϊόντος.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τον Οκτώβριο του 2006 , όταν κυκλοφόρησε 

στους κινηµατογράφους η ταινία ΄΄ Μαρία Αντουανέττα΄΄ , όπου παρουσίαζε τη γνωστή 

Γαλλίδα βασίλισσα µε εντυπωσιακά φορέµατα , τα οποία άµεσα προκάλεσαν το 

ενδιαφέρον του κοινού. Παρότι τέτοιου στυλ φορέµατα ήταν ακόµα στα σχεδιαστικά 

γραφεία των µεγαλυτέρων εταιριών και η ταινία σε χιλιάδες οθόνες , η Zara είχε ήδη 

έτοιµη συλλογή µε ρούχα παρόµοια , έτοιµα προς διάθεση. Η δυνατότητα της 

σχεδιαστικής οµάδας της Zara να αναγνωρίζει µέσα από χιλιάδες τάσεις τις µεταβλητές 

που θα επηρεάζουν τη µόδα είναι µοναδική  ( Turconi et all , 2008).    

Ανάλογη επιτυχία είχε µετά από µία σειρά συναυλιών της Madonna στην Ισπανία , 

όπου τα ρούχα της αντιγράφηκαν αστραπιαία από τη Zara . Μέχρι να τελειώσει την 

τελευταία συναυλία από την περιοδεία της µερικά µέλη από το κοινό φορούσαν τα ίδια 

ρούχα που η Madonna φορούσε στην πρώτη συναυλία (Kuman et all , 2006) . 

Αυτή  η ταχύτητα που περιγράψαµε  επιτρέπει στη Zara να πειραµατίζεται µε 

πολλά προϊόντα. Υπολογίζετε ότι η εταιρία κατασκευάζει περίπου 25.000 πρωτότυπα  ( 

mock-ups) , ωστόσο µόνο το 40% από αυτά φτάνει στα καταστήµατα ( Turconi & Sull , 

2008). Παράλληλα η κάθε  υπεύθυνη σχεδιαστική οµάδα , προετοιµάζει και µία σειρά 

παραπλήσια προϊόντα ως εναλλακτικά . Σε περίπτωση που τα αρχικά έχουν γρήγορες 

πωλήσεις , είναι έτοιµοι να παράγουν περισσότερα –όχι ίδια – διατηρώντας το δικαίωµα 

του καταναλωτή στην αποκλειστικότητα (  Turconi et all , 2008).     

Τα προϊόντα κατασκευάζονταν σε µικρές ποσότητες και δοκιµάζονταν σε 

καθορισµένα καταστήµατα, πριν αποφασιστεί η παραγωγή τους σε µεγαλύτερη ποσότητα, 

πράγµα που συνεισέφερε στη διατήρηση ενός δείκτη απώλειας 1%, δείκτης πολύ χαµηλός 

σε σύγκριση µε το τυπικό 10% της βιοµηχανίας( Chemawat et all , 2004). Κάθε προϊόν 

που αποστέλλονταν σε ένα κατάστηµα έφτανε από το κέντρο διανοµής µε την τιµή στην 

ετικέτα. Έπειτα, τα στελέχη του καταστήµατος και του τοµέα επαναπροσδιόριζαν το 
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προϊόν σύµφωνα µε την επίδοσή του (performance), συµπληρώνοντας τα στοιχεία σε ένα 

palmtop Cassiopeia (υπολογιστής παλάµης) ο οποίος ήταν συνδεδεµένος καθηµερινά µε 

την µητρική εταιρία· έτσι προσέθεταν σχόλια πάνω σε ερωτήσεις που έγιναν από πελάτες 

σχετικά µε τα υπάρχοντα ή νέα προϊόντα που έψαχναν.   

 

 

Ιδιοκτησία και έλεγχος παραγωγής 

 

Αντί να αναθέσει την κατασκευή σε τρίτους, η Zara παρήγαγε σχεδόν τα µισά από 

τα προϊόντα της στις δικές της βιοτεχνίες. Σύµφωνα µε την πολιτική προµήθειας της 

εταιρίας, τα υφάσµατα που έρχονταν από την Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία, την Ινδία, 

την Κίνα και την Ανατολή κόβονταν και βάφονταν σε ένα εργοστάσιο που διέθετε 

τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Η Inditex αγόραζε το 50% των υφασµάτων χωρίς βάψιµο 

(Christopher,2007 ,Ghemawat et all , 2004). Έπειτα, στο κέντρο διανοµών, κόβονταν τα 

κοµµάτια που αποτελούσαν κάθε τεµάχιο και αποστέλλονταν προς ένα δίκτυο 

τετρακοσίων εξειδικευµένων µικρών βιοτεχνιών στη Galicia και στα βόρεια της 

Πορτογαλίας για ραφή και ένωση ( Fraiman et all , 2005). Τα τεµάχια επέστρεφαν στο 

Arteixo για να σιδερωθούν, να µπουν ετικέτες και για έλεγχο ποιότητας πριν διανεµηθούν 

σε όλο τον κόσµο, µέσα σε µόλις δέκα µε δεκαπέντε µέρες από τον σχεδιασµό τους. Οι 

βιοτεχνίες χρέωναν ανά τεµάχιο και λάµβαναν επίσης τεχνολογική, λογιστική και 

οικονοµική υποστήριξη για να βελτιώνουν την ποιότητά τους και τους χρόνους 

παράδοσης. Οι παραδόσεις µεταξύ της Zara και των µικρών βιοτεχνιών ήταν σχεδόν 

καθηµερινές . Έτσι σε περίπτωση που η εταιρία είχε ήδη τα υφάσµατα σε απόθεµα στις 

αποθήκες της , µε τον εσωτερικό σχεδιασµό , την παραγωγή , το ράψιµο σε άµεσο χρόνο , 

να παραδώσει έτοιµο προϊόν σε πολλές περιπτώσεις σε λιγότερο από 15 ηµέρες (Fraiman 

et all , 2005). 

Περίπου το 60% της παραγωγής κατασκευάζεται από προµηθευτές της εταιρίας 

στην Ευρώπη και σε κοντινές χώρες όπως το Μαρόκο. Η Zara αγοράζει επίσης και από 

προµηθευτές στην Ασία, αλλά λόγω της ανάγκης για ταχύτητα, οι ποσότητες αυτές είναι 

κατά πολύ µικρότερες από το µέσο όρο της εταιρίας. Κυρίως τα προϊόντα τα οποία ήταν 

βασικά σε κάθε συλλογή και η τιµή είχε πρωταρχικό ρόλο , παράγονταν στην Ασία σε 

αντίθεση µε τα προϊόντα που ήταν ευαίσθητα στη µόδα και στο χρόνο ( time and fashion 

sensitive) , παράγονταν στην Ευρώπη ( Ghemawat et all , 2004). 
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Χρησιµοποιώντας την πληροφόρηση που είχε συλλεχθεί µέσω των υπολογιστών 

παλάµης (palmtop) στα καταστήµατα, οι διευθυντές παραγωγής αποφάσιζαν πόσα τεµάχια 

να κατασκευάσουν και ποια ήταν τα καταστήµατα στα οποία θα διανέµονταν. Πολύ-

λειτουργικές οµάδες διαχειρίζονταν την προαναφερόµενη ευέλικτη διαδικασία JIT (Just in 

time) στα δεκαεπτά εργοστάσια της Inditex.  

 

 

Προµηθευτές Inditex 

 

 Αριθµός Προµηθευτών % παραγωγής 

Ευρώπη 611 57 

Ασία 481 36 

Αµερική 51 2 

Αφρική  94 5 

Πηγή : Inditex Annual Report 2010 

 

∆ιανοµή 

  

Η διανοµή των προϊόντων τόσο των παραγοµένων εντός της εταιρίας όσο και 

αυτών σε τρίτους γίνεται στο 500.000 τ.µ. κέντρο διανοµής στο Arteixo . Το κέντρο 

διανοµής είναι κεντρικά τοποθετηµένο ανάµεσα σε 14 εργοστάσια ( Fraiman et all 2005). 

όλο το εµπόρευµα κατανέµεται πρώτα ανά χώρα και µετά ανά κατάστηµα 

χρησιµοποιώντας κινούµενο carousel µε κρεµώµενα βαγόνια. Αν και περισσότερο από 

60.000 κοµµάτια µετακινούνται µέσα κι έξω  από το υπόψη κέντρο ανά ώρα, µόνο µερικοί 

εργάτες χρειάζονται για να ελέγχουν την όλη διαδικασία.  

Η Lorena Alba , υπεύθυνη της εφοδιαστικής αλυσίδας της Inditex , τονίζει πως το 

κέντρο διανοµής  είναι ένα µέρος ώστε να µετακινείς τα αποθέµατα και όχι να τα 

αποθηκεύεις. ΄΄ Το µεγαλύτερο ποσοστό των εµπορευµάτων παραµένει εδώ για λίγες µόνο 

ώρες και κανένα πάνω από τρεις ηµέρες ΄΄. ( Ghemawat et all , 2004)  

Μέσα σε µόνο δυο µέρες και αφού τα εµπορεύµατα φύγουν από το κέντρο 

διανοµής, φθάνουν στις Η.Π.Α., ενώ στους ανταγωνιστές έπαιρνε έξι εβδοµάδες στην 

καλύτερη περίπτωση ( Ghemawat et all , 2004). Η Ζara  µεταφέρει τα εµπορεύµατά της 

στις Η.Π.Α και στην Ασία αεροπορικώς. Στην Ευρώπη τα προϊόντα διανέµονταν µε 
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φορτηγά ενώ για τα πιο αποµακρυσµένα καταστήµατα χρησιµοποιούνταν η εναέρια οδός. 

Ο χρόνος παράδοσης στην Ευρώπη είναι ακόµη µικρότερος. Παράλληλα από το 2003 η 

εταιρία κατασκεύασε ένα δεύτερο κέντρο διανοµής στη Zaragosa για την καλύτερη και 

ταχύτερη εξυπηρέτηση .  

 

 

∆ιαφορές µε ανταγωνισµό 

 

Από το συνδυασµό όλων των παραπάνω προκύπτουν και οι απαντήσεις στο πρόβληµα 

της βιοµηχανίας µόδας , πώς δηλαδή θα µειωθεί ο χρόνος τοποθέτησης στην αγορά και ο 

χρόνος αντίδρασης. Το σχήµα 4 παρακάτω  είναι εξαιρετικά διαφωτιστικό. 

Όταν οι παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες πρέπει να εκτελέσουν τις διαδικασίες 

µία πίσω από την άλλη , η Zara µπορεί να τις εκτελεί ταυτόχρονά. Με αυτό τον τρόπο 

αποφεύγει τις καθυστερήσεις που συνήθως οδηγούν σε υψηλά αποθέµατα.  Η Zara 

παράγει αρχικά µικρές ποσότητες σε πολλούς κωδικούς  ( Ghemawat et all , 2004). Η 

µέγιστη προσοχή της είναι στο να βελτιστοποίηση την εφοδιαστική της αλυσίδα και όχι να 

µεγιστοποιήσει την παραγωγή της , 4 ή 8 µήνες πριν την περίοδο των πωλήσεων. Έχει την 

δυνατότητα να παράγει αρχικά πολύ µικρές ποσότητες εξαιτίας του πολύ µικρού χρόνου 

τοποθέτησης στην αγορά , αλλά ταυτόχρονά να συλλέγει  µέσω εξελιγµένων συστηµάτων , 

αλλά και ικανού ανθρώπινου δυναµικού , πληροφορίες για τις πιο καινούριες τάσεις της 

µόδας. Αυτές οι πληροφορίες µεταφέρονται µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα ταχύτατα, 

ενώ το πρόγραµµα παραγωγής µπορεί να τροποποιηθεί σχετικά εύκολα. Αυτό επιτρέπει τη 

Zara να παραλαµβάνει το 35% των α’ υλών και καινούριων σχεδίων , το 45% της 

εξωτερικής παραγωγής και το 85% της εσωτερικής παραγωγής  µέσα στην περίοδο 

πωλήσεων, όταν οι παραδοσιακοί λιανέµποροι µόδας µπορούν ελάχιστες αλλαγές να 

κάνουν σε αυτή την περίοδο.   
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Σχήµα 4  ∆ιαφορές στην εφοδιαστική αλυσίδα 

     

Πηγή : Ghemawat & Nuevo (2004) 

 

Συµπεράσµατα 

 

∆ιαπιστώνουµε , λοιπόν, ότι η Zara έχει κάνει πράξη την  ευέλικτη εφοδιαστική 

αλυσίδα , αναγκάζοντας µάλιστα πολλούς από τους ανταγωνιστές της να τη µιµηθούν.  

Ωστόσο εύλογα γεννιούνται τα ερωτήµατα :  

 

- Γιατί δεν µπορούν άλλες εταιρίες να ακολουθούσουν τις διαδικασίες της Zara ;  

- Τι είναι αυτό που κάνει δύσκολη την αντιγραφή της Zara ; 

 

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουµε πως όλες οι διαδικασίες της Zara είναι 

καταγεγραµµένες και µελετηµένες από πολλούς ερευνητές , πόσο µάλλον από 

ανταγωνιστές. Πολλές εταιρίες προσπαθούν µέσω ισχυρών συστηµάτων πληροφορικής να 

παρακολουθήσουν σε πραγµατικό χρόνο πωλήσεις και ζήτηση και να επέµβουν στην 

εφοδιαστική αλυσίδα άµεσα. Παρόλα αυτά , από µόνο του ένα σύστηµα ERP ή µία 

εφαρµογή Επιχειρηµατικής Ευφυΐας , δεν  αρκούν για να αποδώσουν . Άλλωστε και η 

Zara σε σχέση µε τον ανταγωνισµό χρησιµοποίει το ¼   ανθρώπων πληροφορικής (Turconi 

et all , 2008 ).  

Το αποτέλεσµα πολλών εφαρµογών στο χώρο της µόδας δεν είχαν το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Σηµαντικό ήταν το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε στη Nike όταν 
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εγκατέστησε το νέο πρόγραµµα εφοδιαστικής αλυσίδας Ι2( Wilson ,2001) . Το πρόγραµµα 

δηµιουργούσε υπέρ αποθέµατα σε πολλά προϊόντα και ελλείψεις σε άλλα είδη. Το 

πρόβληµα ωστόσο δεν εντοπιζόταν µόνο στο λογισµικό αλλά και στην εταιρία που δεν το 

προσάρµοσε κατάλληλα στις ανάγκες της (Koch ,2004). Σηµαντικότατα είναι επίσης τα 

προβλήµατα που δηµιούργησε στον Ιταλικό κολοσσό µόδας Prada ή υιοθέτηση ενός νέου 

συστήµατος πώλησης στο πιο ακριβό κατάστηµα της εταιρίας στο Manhattan ( Lindsay 

,2004). Σε αυτή την περίπτωση το ανθρώπινο δυναµικό δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες του συστήµατος , ενώ δεν είχε προηγηθεί και η εφαρµογή του πιλοτικά. 

Ωστόσο το πλέον κρίσιµο στη µοναδικότητα ενός συστήµατος εφοδιαστικής αλυσίδας  

, είναι πως περιλαµβάνει όχι µόνο µία ή δύο αλλαγές σε κάποιο τµήµα της επιχείρησης , 

αλλά σχεδόν σε όλη (Yim , 2003). Μάλιστα συχνά απαιτεί αλλαγές δοµικές στις 

διαδικασίες πωλήσεων , στο λογισµικό , στο σχεδιασµό παραγωγής  και στο 

οργανόγραµµα της εταιρίας. 

Σύµφωνα µε τον Yim ,2003 η Zara δεν έχει απλώς υψηλό επίπεδο παραγωγής αλλά 

όλη η εταιρία , ξεκινώντας από τους υπαλλήλους πωλήσεων , αναζητούν συνεχώς και 

αναλύουν την αγορά , επανεξετάζοντας τις τάσεις της αγοράς. Επίσης η Zara στον τοµέα 

ανθρώπινου δυναµικού κάνει εξαιρετική δουλεία προωθώντας µία θετική κουλτούρα , 

δηµιουργώντας την αίσθηση στους υπαλλήλους της πως όλοι συνεισφέρουν για το 

εταιρικό αποτέλεσµα ( Craig et all , 2004 ). Και αυτό είναι κάτι που δεν αντιγράφεται.       
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3.2 LAURA ASHLEY – Εισαγωγή 

 

 

Η περίπτωση της βρετανικής εταιρείας ρούχων και υφασµάτων Laura Ashley 

διαφέρει από αυτή της Zara. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία επέλεξε να συνεργαστεί µε 

τη µέθοδο της υπεργολαβίας στη διάθεση και διανοµή των προϊόντων της , συµµαχώντας 

µε τη εταιρία µεταφορών Federal Express. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

H Laura Ashley η οποία ιδρύθηκε το 1953 από τον Bernard και τη Laura Ashley  

όταν ξεκίνησαν να τυπώνουν υφάσµατα στο τραπέζι της κουζίνας τους στο Λονδίνο , είναι 

µία εταιρία λιανικής πώλησης ρούχων , υφασµάτων και επίπλων που απευθύνεται στη  

µέση γυναίκα ( Loveman 1996) . Τα προϊόντα της Laura Ashley είχαν απήχηση σε όλες τις 

ηλικίες καθώς σύµφωνα µε την ίδια την εταιρία , αναφέρονταν σε πελάτες ενηµερωµένους 

µε τη µόδα αλλά όχι τόσο µπροστά από τη µόδα ( Annual Report 1992) . 

To 1986 η Laura Ashley λειτουργούσε 231 καταστήµατα και το 1992 έφτασε τα 481, 

επίσης ο κύκλος εργασιών το 1991 έφτασε τα 327 εκατ. Λίρες σε σχέση µε τα 201 το 

1988. Ωστόσο το 1992 ήταν η αρχή των µεγάλων προβληµάτων , µε τις πωλήσεις να 

µειώνονται κατά 20%. Το 1991 η διοίκηση της εταιρίας προσέλαβε τον Jim Maxim ως 

γενικό διευθυντή , ο οποίος µε την εµπειρία που διέθετε εντόπισε άµεσα τα προβλήµατα 

και έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την αλλαγή πολλών λειτουργιών µε τελικό αποτέλεσµα τη 

συµµαχία µε την FedEx.     

Ο στόχος της συµµαχίας ήταν να µεταβληθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών 

της Laura Ashley , προσφέροντας ταχύτητα , αξιοπιστία , και συχνότερες-έγκαιρες 

παραδόσεις. 

Η συµµαχία θα είχε εξαιρετικές προοπτικές και για τις δύο εταιρίας , όπως και 

σηµαντικό ρίσκο. Για τη Laura Ashley η συνεργασία υποσχόταν αποδοτικότερη και 

χαµηλό κόστος διανοµής , ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στης αγορά και για τη 

FedEx η συµµαχία ήταν µία εξαιρετική ευκαιρία ώστε να χρησιµοποιήσει όλες τις 

δυνατότητες της σε παγκόσµια βάση δηµιουργώντας προοπτικές και για µελλοντικές 

συνεργασίες. Από την άλλη µεριά µία αποτυχία  θα σηµάνει συνεχόµενη 
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αναποτελεσµατικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα για τη Laura Ashley , καθώς και 

εγκατάλειψη µελλοντικών συνεργασιών για τη FedEx . 

 

Προβλήµατα 

 

Μέχρι το 1986 η Laura Ashley στήριζε την παραγωγή της 100% εντός της εταιρίας. 

Το 1990 για να µειώσει τα υψηλά κόστη το ποσοστό έπεσε στο 42% λόγω της παραγωγής 

σε τρίτους. Ωστόσο τα συστήµατα πληροφορικής και η διοίκηση δεν µπόρεσε να 

ευθυγραµµιστούν µε τις αλλαγές , πράγµα που οδήγησε σε σηµαντικά προβλήµατα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα  . Στις αρχές του 1991 η κατάσταση ήταν ήδη προβληµατική. Η 

διάρθρωση της παραγωγής και διανοµής ήταν πολύπλοκη και οι διαδικασίες Logistics 

τραγικές. Τα βασικά προβλήµατα ήταν : 

• Ανεπαρκής ροή προϊόντων  

• Μη ενηµερωµένο σύστηµα παραγγελιών 

• Μεγάλος χρόνος απόκρισης 

• Αθέτηση συµφωνιών 

Η Laura Ashley ήταν ακριβώς στο αντίθετο άκρο της µεγιστοποίησης του επίπεδου 

εξυπηρέτησης και ελαχιστοποίησης του κόστους. 

 Η εταιρία διατηρούσε 8 αποθηκευτικά κέντρα . Οι αποθήκες ήταν γεωγραφικά 

οργανωµένες σε υπό -περιοχές , ΗΠΑ, Κεντρική Ευρώπη , Ηνωµένο Βασίλειο οι οποίες 

λειτουργούσαν ως αυτόνοµες επιχειρήσεις , µε αυτόνοµα αποθέµατα , συστήµατα και 

εµπορεύµατα .Αυτό είχε πολλαπλασιάσει τις δυσλειτουργίες στο σύστηµα διανοµής. 

Αρχικά οι παραπάνω  µονάδες ενεργούσαν µε τοπικιστικά-γεωγραφικά κριτήρια που 

συχνά οδηγούσαν σε ελλείψεις αποθεµάτων , ενώ και η ταχύτητα αναπλήρωσής ήταν σε 

χαµηλά επίπεδα. 

 Επιπλέον η ροή των προϊόντων ήταν ανεπαρκής και µη αποτελεσµατική. 

Ενδεικτικά η εταιρία παρήγαγε ρουχισµό στο Χονγκ Κονγκ , τον έστελνε το Newton (UK) 

για να ξαναφύγουν στην Ιαπωνία προς πώληση! Η όλη διαδικασία της εφοδιαστικής 

αλυσίδας δηµιουργούσε συνεχώς σε όλα τα επίπεδα υπέρ αποθέµατα , στην παραγωγή , 

στη διάθεση και στο σηµείο πώλησης. Η διαδικασία αναπλήρωσης βασίζονταν σε στοιχεία 

του παρελθόντος , που όµως η Laura Ashley ήταν πολύ µικρότερη σε µέγεθός εταιρία και 

όχι παγκόσµια. Το σύστηµα υπολογισµού αναπλήρωνε µεν άµεσα το κατάστηµα , 

αγνοώντας όµως το ρυθµό πωλήσεων και το υπόλοιπο του αποθέµατος στο κατάστηµα. 
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 Η Συµµαχία 

 

 Τον Οκτώβριο του 1991 ξεκίνησαν οι επαφές µεταξύ των 2 εταιριών , µε σκοπό 

την αναµόρφωση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η βάση της συνεργασίας 

ωστόσο στηρίχθηκε στην εµπιστοσύνη , πως όλη η διαδικασία θα ήταν απολύτως διαυγής 

και θα υλοποιούνταν µε διαφορετικό τρόπο δίχως µυστικά και εκπλήξεις. (Claes et all , 

2007) . 

 Για να επιτευχθούν τα παραπάνω οι αποθήκες Mahwah και Veldhoven  

σταµάτησαν τη λειτουργία τους. Η εγκατάσταση στο Newton  αναµορφώθηκε σε κέντρο 

διαδικασιών για όλα τα προϊόντα όπως και ένα δορυφορικό κέντρο διαδικασιών στο 

Μέµφις των ΗΠΑ. Όλες οι αποστολές  διέρχονταν πλέον του κέντρου διαδικασιών εκτός 

από αυτές που  πρέπει να εκτελεστούν απευθείας. Ενδεικτικά είναι τα σχήµατα 5 & 6 . 

 

 

 

 

Σχήµα 5         ΑΛΥΣΙ∆Α ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
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Σχήµα 6    ΑΛΥΣΙ∆Α ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

 

Πηγή : Loveman & Anthony 1996 

 

Σε επίπεδο πληροφοριακών συστηµάτων , ενσωµατώθηκαν δύο νέα λογισµικά. Το 

Blast που θα ετοίµαζε όλα τα φορτωτικά έγγραφα και τα τιµολόγια και το Cosmos που θα 

ανιχνεύει και θα δίνει πληροφορίες για τις αποστολές. Και τα δύο είναι συνδεδεµένα µε τα 

κεντρικά ώστε να δίνουν σαφείς πληροφορίες από την παραγγελίας ως την παράδοση. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας  είχε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Η Laura Ashley 

είχε τη δυνατότητα να τροφοδοτεί τα σηµεία πώλησης σε 24 µε 48 ώρες. Όλα τα 

καταστήµατα θα είναι συνδεδεµένα  σε πραγµατικό χρόνο και θα έχουν εικόνα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.       
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Συµπεράσµατα 

 

 Τα οφέλη από την παραπάνω συνεργασία είναι προφανή. Η Laura Ashley 

εκσυγχρόνισε  την εφοδιαστική της αλυσίδα και απέκτησε πραγµατική ευελιξία τόσο στην 

παραγωγή όσο και στη διανοµή και τον ανεφοδιασµό των σηµείων πώλησης. Το επίπεδο 

εξυπηρέτησης του πελάτη  αυξήθηκε και οι χρόνοι απόκρισης θα µειώθηκαν. Η διαδικασία 

φυσικά περιείχε και κινδύνους. Πέρα από το καθαρά χρηµατοοικονοµικό κόστος – 8 εκατ. 

Στερλίνες – το όλο εγχείρηµα λόγω του ότι εµπλέκει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης , 

προϋποθέτετε άψογη λειτουργία και συγχρονισµό όλων των επιµέρους τµηµάτων και των 

δύο εµπλεκοµένων εταιριών.   

 ∆ιαπιστώνουµε , λοιπόν, ότι η Laura Ashley αποφάσισε να εφαρµόσει ένα µέρος 

της ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας , αυτό της στρατηγικής συµµαχίας , ώστε να 

αναπτύξει την γρήγορη απόκριση , δεν επιχείρησε να παρέµβει σε άλλα σηµεία της 

εφοδιαστικής της αλυσίδας κυρίως λόγω της µεγάλης  παραγωγής σε τρίτους (offshore 

production) . Το αποτέλεσµα τη δικαίωσε καθώς άµεσα στην πρώτη τριετία εφαρµογής 

κατάφερε να σηµειώσει εντυπωσιακή αύξηση τζίρου και να επανέλθει σε κερδοφορία ,σε 

σχέση µε το 1989 όπου είχε ζηµιές 11.5 εκατ. Στερλίνες , µε κέρδη 12 εκατ. Στερλίνες. ( 

Laura Ashley Annual Report , 1994)  
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   ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Από την παρουσίαση των δύο µελετών προκύπτουν σηµαντικές επισηµάνσεις. 

Αρχικά όσο αφορά την εταιρία Zara , είναι προφανές ότι έχει ενσωµατώσει σχεδόν όλα τα 

χαρακτηριστικά της ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς επίσης εφαρµόζει τη 

γρήγορη απόκριση , ίσως καλύτερα από κάθε άλλο λιανέµπορο στο χώρο της µόδας. Έχει 

αναπτύξει εξαιρετικά εργαλεία άµεσης πληροφόρησης  καθώς όλα τα στοιχεία 

συλλέγονται όχι µόνο µέσω των πωλήσεων , των αναφορών των καταστηµάτων ή των 

προσδοκιών των πελατών , αλλά πολύ πριν  µέσω ειδικών αναζητήσεων µόδας. Έχει 

αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις µε προµηθευτές και υπεργολάβους α’ υλών και ηµί- 

έτοιµων προϊόντων ώστε να έχει άµεσες παραδόσεις. Η ροή της πληροφόρησης είναι 

απρόσκοπτη , δεν υπάρχουν κενά σε κανένα στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και τέλος 

έχει µειώσει δραµατικά το χρόνο προς την αγορά (time – to- market ) , ενώ αντιδρά µε 

µεγάλη άνεση σε κάθε αλλαγή ζήτησης ή καινούριας τάσης καθώς µπορεί να παράγει 

πάνω από το 50% τ του τελικού προϊόντος µετά την έναρξή της περιόδου των πωλήσεων. 

Όλα τα παραπάνω φαντάζουν εξαιρετικά δύσκολα για τον ανταγωνισµό ωστόσο για 

τη Zara δεν είναι καθώς ελέγχει καθετοποιηµένα  την εφοδιαστική της αλυσίδα σχεδόν σε 

όλα τα σηµεία  πράγµα που τη δίνει το πλεονέκτηµα να συλλέγει άµεσα πληροφορίες αλλά 

και να αποφεύγει νεκρούς χρόνους και γκρίζες ζώνες που δηµιουργούν καθυστερήσεις και 

υπέρ αποθέµατα.    

 

Στη περίπτωση της Laura Ashley , πριν τη στρατηγική συµµαχία η εφοδιαστική της 

αλυσίδα είχε όλα τα χαρακτηριστικά µίας παραδοσιακής εφοδιαστικής αλυσίδας , που 

οδηγούσε σε µεγάλους χρόνους αναµονής και χαµηλούς χρόνους απόκρισης. Λόγω του ότι 

δεν ελέγχει όπως η Zara την εφοδιαστική της αλυσίδα , καθώς µεγάλο µέρος των 

προϊόντων παράγονται από τρίτους, η Laura Ashley επενδύει στην τεχνολογία αλλά και 

στη τεχνογνωσία της FedEx και επανατοποθετείται ως παραγωγός και λιανοπωλητής 

γρήγορης απόκρισης  
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

∆ιαπιστώνουµε ,λοιπόν, πως οι εξελίξεις στη βιοµηχανία µόδας είναι ραγδαίες σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Η αγορά µόδας χαρακτηρίζεται από µεγάλες διαφοροποιήσεις και 

ραγδαία ανάπτυξη. Χαρακτηριστική τάση των αγορών µπορεί να θεωρηθεί οι µεταβολές 

στις προτιµήσεις των καταναλωτών και η µείωσή των χρόνων τοποθέτησης στη αγορά και 

του χρόνου αντίδρασης. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαµε την ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα και τη 

στρατηγική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις που την εφαρµόζουν. Μια στρατηγική που ως 

επίκεντρο έχει την αλυσίδα εφοδιασµού και την ετοιµότητά της να ανταποκριθεί σε κάθε 

µεταβολή της ζήτησης. 

Η εφαρµογή των παραπάνω χαρακτηριστικών παρουσιάστηκαν µέσω των δύο 

εταιριών µόδας Zara και Laura Ashley. ∆ύο περιπτώσεις που ανήκουν φυσικά στο χώρο 

της µόδας ωστόσο η Zara από την µία πλευρά είναι ο καθοδηγητής στη γρήγορη µόδα , 

ενώ η Laura Ashley απευθύνεται σε ένα πιο παραδοσιακό κοινό.  

Από την παρούσα µελέτη προκύπτει το συµπέρασµα , πως είναι δυνατόν δύο 

διαφορετικές εταιρίες στο χώρο της µόδας να χρησιµοποιήσουν την ευέλικτη εφοδιαστική 

αλυσίδα και τα χαρακτηριστικά της , για να βελτιώσουν σηµαντικά τις λειτουργίες τους 

και τα αποτελέσµατά τους. Από τη µία µεριά η Zara εφαρµόζει κάθετη οργάνωση , 

αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς , αντιδρά ταχύτατα στις αλλαγές της ζήτησης , 

ελέγχει κάθε φάση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την άλλη η Laura Ashley επέλεξε να 

επενδύσει στην αναµόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας µέσω της συνεργασίας µε ένα 

πρωτοπόρο της διανοµής , δηµιουργώντας τη βάση για ένα σύστηµα γρήγορης απόκρισης.  

Παράλληλα γίνεται αντιληπτό πως για να εφαρµόσει µία επιχείρηση όλα τα στοιχεία 

της ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτείται σηµαντικός έλεγχος σχεδόν σε όλα τα 

στάδιά της. Επιπλέον προκύπτει πως εφαρµόζεται και αποδίδει καλύτερα σε επιχειρήσεις 

γρήγορης µόδας , χωρίς ωστόσο να αποκλειστεί , όπως αναλύσαµε στη Laura Ashley, πως 

κάποια από τα χαρακτηριστικά της να  βρίσκουν πεδίο εφαρµογής και σε επιχειρήσεις µε 

κοινό , διαφορετικό της γρήγορης µόδας. 

 

Επιπλέον η περίπτωση της Zara χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ειδικά στον τοµέα 

των διαδικασιών (process management) λόγω της διαφορετικής προσέγγισης σχετικά µε το 
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µεγάλο πρόβληµα της λιανικής στη µόδα , την πρόβλεψη ζήτησης. Και αυτό διότι οι 

παραδοσιακοί λιανέµποροι , αποφεύγουν την πρόβλεψη ζήτησης και προσπαθούν να 

µεγιστοποιήσουν τα κέρδη από µειώσεις κόστους µέσω παραγωγής σε χώρες της Ασίας. Η 

Zara διαπίστωσε πως είναι ανέφικτο να προβλέπεις µε ακρίβεια τη ζήτηση , ωστόσο 

µπορείς να αντιδράς ταχύτατα , και αυτό έκανε .  

Τέλος , µία άλλη πτυχή που θα µπορούσε να διερευνηθεί είναι πώς η ευέλικτη 

στρατηγική µπορεί να βρει εφαρµογή και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν κάθετη οργάνωση 

της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, πιθανόν µε συνδυασµό µίας πιο απλής ( lean ) 

στρατηγικής. 
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