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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η δημιουργία και εφαρμογή ενός 

μοντέλου για την επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή στο λιανικό εμπόριο. Σκοπός της 

διπλωματικής είναι να προταθεί ένα μοντέλο που θα βοηθάει στον προσδιορισμό των 

σημαντικότερων κριτηρίων βάσει των οποίων οι έμποροι λιανικής πώλησης αξιολογούν 

και  επιλέγουν  τους  προμηθευτές  τους.  Προκειμένου  να  προταθεί  το  μοντέλο  αυτό, 

παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον αφορά στην διαδικασία επιλογής 

των προμηθευτών, στα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή, όπως επίσης και 

στις μεθόδους που έχουν εφαρμοστεί για την αξιολόγηση και επιλογή των προμηθευτών 

από  τις  επιχειρήσεις.  Από  τις  μεθόδους  που  παρουσιάζονται  και  περιγράφονται 

περιληπτικά, επιλέγεται η Μέθοδος της Αναλυτικής Ιεράρχησης για τη δημιουργία του 

προτεινόμενου μοντέλου επιλογής προμηθευτών των εμπόρων λιανικής πώλησης.

Η δημιουργία του μοντέλου βασίζεται στη Μέθοδο της Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP), 

σύμφωνα  με  την  οποία  οι  επιχειρήσεις  λιανικής  πώλησης  που  έλαβαν  μέρος  στην 

έρευνα συνέκριναν ανά ζεύγη τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής και στη συνέχεια 

συνέκριναν ανά ζεύγη τους  δυνητικούς  προμηθευτές  ως προς  το βαθμό στον οποίο 

ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της επιλογής 

του βέλτιστου προμηθευτή.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της Μεθόδου της Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP), είναι 

η κατάταξη των κριτηρίων επιλογής όσον αφορά στην επιλογή του προμηθευτή και 

βάσει της κατάταξης αυτής προκύπτει και η κατάταξη των προμηθευτών και επομένως 

η επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στο  έντονα  ανταγωνιστικό  και  ραγδαία  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον  στο  οποίο 

δραστηριοποιούνται  οι  σύγχρονες  επιχειρήσεις,  κρίνεται  απαραίτητο  για  αυτές  να 

λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιβίωση και την ευημερία.

Ζωτικής  σημασίας  παράγοντας  της  επιβίωσης  και  ευημερίας  των  επιχειρήσεων, 

αποτελεί  το  αγοραστικό  περιβάλλον  (purchasing  environment)  λόγω  του  ότι 

καταδεικνύει το απαραίτητο περιεχόμενο της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και 

υπηρεσιών.  Για  αυτόν  τον  λόγο  οι  επιχειρήσεις  στρέφουν  το  ενδιαφέρον  τους  στη 

διαχείριση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι μόνο της αγοραστικής διαδικασίας 

αυτής καθεαυτής. Κρίσιμη πτυχή όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών στρατηγικής 

σημασίας, που διέπουν τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτελεί η επιλογή 

των κατάλληλων πηγών εφοδιασμού (sources of supply) των επιχειρήσεων (Mohanty 

and  Deshmukh,  1993).  Επίσης,  βασικό  συστατικό  της  επιτυχίας  των  επιχειρήσεων, 

αποτελεί  η  δημιουργία  και  διατήρηση  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος.  Ένα 

ενδεχόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να προκύψει, δεδομένης της 

επιλογής ενός αποδεκτού προμηθευτή, είναι η δημιουργία μακροχρόνιας συνεργασίας 

και σχέσης μεταξύ επιχείρησης και προμηθευτή/τών (Nydich and Hill, 1992).

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η προμήθεια πρώτων υλών και προϊόντων από εξωτερικές 

πηγές και οι μικρότεροι κύκλοι ζωής των προϊόντων, έχουν αυξήσει τη σημασία της 

βελτιωμένης και αναβαθμισμένης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων 

και προμηθευτών. Βάσει αυτών των δεδομένων, η επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή 

από τις επιχειρήσεις αποτελεί πλέον  ίσως το πιο σημαντικό στάδιο της αγοραστικής 

διαδικασίας (purchasing process) των επιχειρήσεων. 

Η  έννοια  του  βέλτιστου  προμηθευτή  δεν  αναφέρεται  απαραιτήτως  μόνο  στη 

χαμηλότερη  προσφερόμενη  τιμή  του  προϊόντος,  ούτε  στους  βραχείς  χρόνους 

παράδοσης. Η επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή εξαρτάται από ποσοτικά αλλά και 
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ποιοτικά  κριτήρια,  τα  οποία  επιπροσθέτως  μπορεί  να  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους. 

Δεδομένης της διαφορετικής φύσης των κριτηρίων αυτών (ποσοτικά και ποιοτικά), η 

οποία προσδίδει μια πολυπλοκότητα στην διαδικασία επιλογής, οι επιχειρήσεις πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψιν τους πολλαπλά κριτήρια προκειμένου να λάβουν την απόφαση 

επιλογής  του  βέλτιστου  προμηθευτή  (Nydich  and  Hill,  1992).  Συνεπώς  καθίσταται 

απαραίτητη η εφαρμογή ενός μοντέλου που να μπορεί να ενσωματώσει αμφότερα τα 

ποιοτικά  και  ποσοτικά  κριτήρια  που  επηρεάζουν  την  επιλογή  του  βέλτιστου 

προμηθευτή, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη εναλλακτική (βέλτιστος προμηθευτής).

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι να προταθεί ένα μοντέλο που θα βοηθάει στον 

προσδιορισμό  των  σημαντικότερων  κριτηρίων  τα  οποία  επηρεάζουν  την  απόφαση 

επιλογής  προμηθευτών  στο  λιανεμπόριο  και  τη  σχετική  σπουδαιότητα  αυτών. 

Προτείνεται ένα μοντέλο βάσει του οποίου θα δομηθεί ιεραρχικά η διαδικασία επιλογής 

προμηθευτών μέσω της αξιολόγησης ανά ζεύγη των κριτηρίων που επηρεάζουν την 

απόφαση  αυτή.  Αποτέλεσμα  της  εφαρμογής  του  μοντέλου  θα  είναι  η  επιλογή  του 

βέλτιστου προμηθευτή (βέλτιστη εναλλακτική), βάσει των κριτηρίων που έχουν τεθεί 

και της σχετικής βαρύτητας αυτών στην επιλογή.

1.3 ΔΟΜΗ

Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται σε έξι κεφάλαια. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται 

βασικές έννοιες και προβλήματα που αφορούν στην επιλογή των προμηθευτών βάσει 

βιβλιογραφίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Μέθοδος της Αναλυτικής Ιεράρχησης και γίνεται 

περιγραφή της εφαρμογής της. Επιπλέον, παρατίθεται ένα αριθμητικό παράδειγμα για 

την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου καθώς και τα πεδία εφαρμογής της μεθόδου και 

τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κριτήρια, με τα οποία θα αξιολογήσουν και 
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θα επιλέξουν οι επιχειρήσεις τους προμηθευτές τους, όπως επίσης και η διαμόρφωση 

και δόμηση του προβλήματος της επιλογής προμηθευτών στο οποίο θα εφαρμοστεί η 

Μέθοδος της Αναλυτικής Ιεράρχησης.

Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η εφαρμογή του μοντέλου σε επιχειρήσεις με 

πραγματικά δεδομένα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του μοντέλου.

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής 

και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με το πρόβλημα και τα οφέλη της μεθόδου, όπως 

επίσης και κάποια θέματα για περαιτέρω έρευνα. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή αποτελεί ίσως 

την  πιο  καίριας  σημασίας  απόφαση  όσον  αφορά  στην  αγοραστική  διαδικασία  των 

επιχειρήσεων. Οι ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις επιβάλλουν σε πολλές επιχειρήσεις να 

παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές ταχύτερα, φθηνότερα 

και  με  καλύτερο  τρόπο  από  τους  ανταγωνιστές  τους.  Καθώς  οι  μάνατζερς 

αντιλαμβάνονται  ότι  το  γεγονός  αυτό  δεν  μπορεί  να  επιτευχθεί  χωρίς  την  ύπαρξη 

ικανοποιητικών προμηθευτών, η αυξημένη σημασία των αποφάσεων που αφορούν στην 

επιλογή  προμηθευτών  οδηγεί  τις  επιχειρήσεις  στην  επανεξέταση  των  στρατηγικών 

αγοράς και αξιολόγησης (purchasing and evaluation strategies).  Για το λόγο αυτό η 

επιλογή  των  προμηθευτών  έχει  λάβει  ιδιαίτερη  προσοχή  στη  σχετική  βιβλιογραφία 

(purchasing literature) (Bayazit, 2006).

Η έρευνα που αφορά στην επιλογή προμηθευτών καταγράφεται για πρώτη φορά στις 

αρχές του 1960.  Η πλειονότητα των μελετών και ερευνών που αφορούν στο θέμα της 

επιλογής  προμηθευτών,  βασίζεται  στην  πολύ  ενδιαφέρουσα  μελέτη  του  Dickson  η 

οποία παρουσιάστηκε το 1966. Την εποχή εκείνη (1966) τα σπουδαιότερα κριτήρια για 

την  επιλογή  των  προμηθευτών  ήταν  η  ποιότητα  του  προϊόντος  (“quality”  of  the 

product),  η  έγκαιρη  παράδοση  του  προϊόντος  (“on-time  delivery”),  το  ιστορικό 

επίδοσης  του  προμηθευτή  (“performance  history  of  the  supplier”)  και  η  πολιτική 

εγγυήσεων  του  προμηθευτή  (“warranty  policy  of  the  supplier”)  (Benyoucef  et  al., 

2003).

 Η επιλογή προμηθευτών είναι ένα πρόβλημα λήψης αποφάσεων και κάποιοι μελετητές 

την  χαρακτηρίζουν  ως  λήψη  στρατηγικών  αποφάσεων(strategic  decision-making), 

παρ'όλα αυτά η πλειονότητα αυτών την μεταχειρίζεται (αντιμετωπίζει/διαχειρίζεται) ως 

ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με την αντικειμενική συνάρτηση αυτού να στοχεύει 

στην μείωση του κόστους (Chan and Chan, 2010).
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2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ

2.2.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Αναφερόμενοι αυστηρώς στον όρο εφοδιαστική αλυσίδα, μπορούμε να πούμε ότι δεν 

είναι απλώς μια αλυσίδα επιχειρήσεων με σχέσεις ένα προς ένα (η κάθε επιχείρηση με 

μια άλλη), αλλά αποτελεί ένα δίκτυο με πολλές επιχειρήσεις και πολλαπλές σχέσεις 

μεταξύ αυτών (Lambert and Cooper, 2000). 

Μια εφοδιαστική αλυσίδα χαρακτηρίζεται από τη ροή αγαθών, υπηρεσιών, χρήματος 

και  πληροφοριών,  τόσο  εντός  όσο  και  μεταξύ  των  επιχειρηματικών  οντοτήτων 

συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των κατασκευαστών και των καταναλωτών. 

Περιλαμβάνει  επίσης  όλες  τις  επιχειρήσεις  οι  οποίες  εμπλέκονται  στη  μεταφορά, 

αποθήκευση,  επεξεργασία  πληροφοριών  και  διακίνησης  υλικών.  Η  προμήθεια,  ο 

προγραμματισμός της παραγωγής, η παραγωγή, η διεκπεραίωση των παραγγελιών, η 

διαχείριση αποθεμάτων, η αποθήκευση, και τέλος η εξυπηρέτηση των πελατών είναι οι 

λειτουργίες οι οποίες επιτελούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας  (Koprulu 

and  Albayrakoglu,  2007).  Η  διαχείριση  των  πολλαπλών  σχέσεων  κατά  μήκος  της 

εφοδιαστικής  αλυσίδας,  αναφέρεται  ως  “Διαχείριση  της  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας” 

(Supply Chain Management/SCM) (Lambert and Cooper, 2000). Ο τελικός σκοπός του 

SCM, είναι η ικανοποίηση της ζήτησης των καταναλωτών πιο αποδοτικά παρέχοντας το 

κατάλληλο προϊόν, στην κατάλληλη ποσότητα, στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη 

στιγμή και στη σωστή κατάσταση (Koprulu and Albayrakoglu, 2007).  

Η  “Διαχείριση  της  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας”  είναι  η  ολοκλήρωση  των  καίριων 

επιχειρηματικών διαδικασιών από τον  αρχικό προμηθευτή στον τελικό καταναλωτή, 

προσφέροντας έτσι προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που προσθέτουν αξία κατά 

την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών και των υπολοίπων ενδιαφερομένων 

(stakeholders)  (Lambert  and  Cooper,  2000).  Η  “Διαχείριση  της  Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας”   μπορεί  επίσης  να  οριστεί  ως  η  ολοκλήρωση  (integration)  των 

δραστηριοτήτων της προμήθειας υλικών, της μετατροπής τους σε ενδιάμεσα αγαθά και 
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τελικά  προϊόντα  και  της  διανομής  αυτών  στους  τελικούς  καταναλωτές  (ορισμός  ο 

οποίος χρησιμοποιείται για περισσότερο από 20 χρόνια) (Cebi and Bayraktar, 2003).

 Η  “Διαχείριση  της  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας”  προσφέρει  τη  δυνατότητα  στις 

επιχειρήσεις να “συλλάβουν” τις συνέργειες εντός της αλυσίδας και να επιτύχουν την 

ενδοεπιχειρησιακή ολοκλήρωση και μάνατζμεντ. Υπό αυτή την έννοια, ασχολείται με 

την  επίτευξη  τελειότητας  της  επιχειρηματικής  διαδικασίας  στο  σύνολό  της  και 

αντιπροσωπεύει ένα νέο τρόπο διοίκησης και  διαχείρισης των επιχειρήσεων και των 

σχέσεων μεταξύ αυτών και άλλων μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας  (Lambert  and 

Cooper, 2000).

Μια κύρια πτυχή του  SCM  είναι η επιλογή των κατάλληλων πηγών εφοδιασμού στο 

παγκόσμιο  οικονομικό  περιβάλλον,  η  οποία  θα  συμβαδίζει  και  θα  υποστηρίζει  τη 

στρατηγική  της  εκάστοτε  επιχείρησης.  Αντίθετα  με  τη  συνηθισμένη  άποψη  των 

σχέσεων  αντιδικίας  μεταξύ  επιχειρήσεων  και  προμηθευτών,  η  αποτελεσματική 

Διαχείριση  της  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας  προτείνει  την  επιδίωξη  στενών  σχέσεων 

μακροπρόθεσμα αλλά με  μικρότερο αριθμό συνεργατών-προμηθευτών  (Koprulu  and 

Albayrakoglu, 2007).

Η ποικιλία των αναγκών/απαιτήσεων των καταναλωτών και η αύξηση αυτών, η εξέλιξη 

της τεχνολογίας στα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών, ο ανταγωνισμός των 

επιχειρήσεων σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, η μείωση των κυβερνητικών ρυθμίσεων και 

η αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, έχουν ωθήσει τις επιχειρήσεις να εστιάζουν 

πλέον σε μεγάλο βαθμό στη “Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας” (Supply Chain 

Management) (Cebi and Bayraktar, 2003). 

2.2.2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αγοραστική διαδικασία (purchasing process) τυπικά αποτελείται από τα εξής στάδια: 

προσδιορισμός της στρατηγικής σημασίας του προϊόντος (strategic importance of the 

commodity),  διεξαγωγή  έρευνας  και  ανάπτυξη  στρατηγικής  του  προϊόντος  (develop 

commodity  strategy),  ανάπτυξη  στρατηγικών  στόχων  (develop  strategic  objectives), 
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εφαρμογή στρατηγικής και παρακολούθηση της προόδου (monitor progress) (Handfield 

et al., 2002).

Οι  Carter  και  Narasimhan  το  1993  σε  μια  έρευνα  για  το  Center  for  Advanced 

Purchasing  Studies  (CAPS)  κατέληξαν  στο  ότι  τα  θέματα,  οι  στρατηγικές  και  οι 

τακτικές  που  αφορούν  στην  αγοραστική  διαδικασία  είναι  εξίσου  σημαντικά  με  το 

μάρκετινγκ,  τα  οικονομικά   και  τα  λειτουργικά  θέματα  παρά  το  γεγονός  ότι  η 

αγοραστική διαδικασία είναι το πρώτο “κομμάτι” της αλυσίδας και αξίας και είναι το 

πιο “μακρινό” σε σχέση με τα υπόλοιπα από την πραγματική παράδοση του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας στον τελικό καταναλωτή. Η αγοραστική διαδικασία δύναται να έχει 

σημαντικές  επιπτώσεις  στην  ποιότητα,  την  ικανοποίηση  του  καταναλωτή,  την 

αποδοτικότητα/κερδοφορία (profitability) και το μερίδιο αγοράς (Cheraghi et al., 2011).

Κύριο  στοιχείο  της  αγοραστικής  διαδικασίας  είναι  η  επιλογή  προμηθευτών.  Στο 

σύγχρονο  ανταγωνιστικό  περιβάλλον  όπου  δραστηριοποιούνται  οι  επιχειρήσεις,  δεν 

νοείται  η  παραγωγή  προϊόντων  χαμηλού  κόστους  και  υψηλής  ποιότητας  χωρίς  τη 

σύμπραξη  με  προμηθευτές   (Weber  et  al.,  1991).  Η  εξάλειψη  της  ανταγωνιστικής 

σχέσης  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  και  των  προμηθευτών  τους  και  η  προσπάθεια 

συνεργασίας  προκειμένου  να  παραχθούν  και  να  διακινηθούν  προϊόντα  που  θα 

ικανοποιούν τις ανάγκες των τελικών καταναλωτών με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, έχει 

μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου .

Δεδομένου ότι η αγοραστική διαδικασία περιλαμβάνει μεγάλες ταμειακές ροές και έχει 

σημαντική επίπτωση στην ποιότητα, την ικανοποίηση του καταναλωτή, την κερδοφορία 

και  το  μερίδιο  αγοράς,  η  διαδικασία  επιλογής  προμηθευτών  έχει  λάβει  σημαντική 

προσοχή στους κύκλους της αγοράς. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται 

από ένα  “παιχνίδι”  μηδενικού  αθροίσματος  της  διαπραγματευτικής  δύναμης  μεταξύ 

προμηθευτή και αγοραστή σε ένα το οποίο να βασίζεται σε μια win-win πρόταση για 

την  ανάπτυξη  μακροπρόθεσμων  σχέσεων  οι  οποίες  στόχο  έχουν  την  ανάπτυξη 

συνεργασίας (μεταξύ των δικτύων των προμηθευτών) κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. 

Επομένως το πρόβλημα επιλογής προμηθευτών καθίσταται μια στρατηγική απόφαση 
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εξαιρετικής  σημασίας  με  την  οποία  έρχεται  αντιμέτωπο  το  μάνατζμεντ  της  κάθε 

επιχείρησης (Cheraghi et al., 2011).

2.2.3. Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ

Λόγω της αύξησης της κάλυψης των αγορών και του κύκλου εργασιών, οι λιανέμποροι 

είναι  “πύλες”  προς  τις  καταναλωτικές  αγορές.   Κατά  συνέπεια,  η  γνώση  για  την 

αγοραστική  συμπεριφορά  των  λιανεμπόρων  είναι  σημαντική  για  τους 

παραγωγούς/κατασκευαστές (Hansen and Skytte, 1998).

Υπάρχει μακρά παράδοση στο μάρκετινγκ όσον αφορά στην αυξημένη βαρύτητα και 

σημασία που δίνεται στη στενή σχέση μεταξύ προμηθευτών και των πελατών τους. Στη 

σύγχρονη εποχή στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, τα δίκτυα λιανικής πώλησης 

έχουν  αποκτήσει  τέτοια  έκταση  και  δύναμη  ώστε  συχνά  να  παραλείπονται  οι 

χονδρέμποροι και οι ενέργειές τους να αλλάζουν είτε προς τα μπρος είτε προς τα πίσω 

μέσα στο δίκτυο. Επομένως, οι λιανέμποροι αγοράζουν απευθείας τα προϊόντα από τους 

παραγωγούς  και  για  αυτόν  το  λόγο  είναι  σημαντική  η  γνώση  της  αγοραστικής 

συμπεριφοράς  τους  ώστε  οι  παραγωγοί/κατασκευαστές  να  αναπτύξουν  σύμφωνα  με 

αυτή τις στρατηγικές μάρκετινγκ (Hansen and Skytte, 1998).

Ο Sheth (1981) παρατηρεί ότι η αγοραστική συμπεριφορά ενός λιανέμπορου μοιάζει με 

αυτήν του καταναλωτή όσον αφορά στο  τί αγοράζει και με αυτήν του χονδρεμπόρου 

όσον αφορά στο πώς το αγοράζει. Πιο συγκεκριμένα, η αγοραστική συμπεριφορά των 

λιανεμπόρων έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Hansen and Skytte, 1998):

➢ οι  λιανέμποροι  αγοράζουν  κυρίως  τελικά  προϊόντα  (finished  products)  αλλά 

πωλούν  κάτι  περισσότερο  από  το  προϊόν  αυτό  καθεαυτό,  για  παράδειγμα  την 

αγοραστική εμπειρία (shopping experience)

➢ ο αγοραστής (buyer) λιανικής πώλησης είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τον έλεγχο 

του κόστους αλλά και για τη δημιουργία εσόδων

➢ όσον  αφορά  στην  αγοραστική  διαδικασία  στον  κλάδο  της  βιομηχανίας,  οι 

αποφάσεις συχνά επηρεάζονται από τη γνώμη των μηχανικών και των ανθρώπων της 
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παραγωγής, ενώ στον κλάδο της λιανικής πώλησης η αγοραστική απόφαση επηρεάζεται 

από το τμήμα μάρκετινγκ, εφοδιασμού (logistics) και πωλήσεων

➢ οι λιανέμποροι είναι μέλη διαφόρων ενώσεων λιανικής αγοράς  (retail buying), 

γεγονός το οποίο μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των δυνητικών προμηθευτών

➢ καθώς τα προϊόντα με την επωνυμία των ιδίων των λιανεμπόρων (own labels) 

καθίστανται  όλο  και  πιο  διαδεδομένα,  ο  αγοραστής  (buyer)  λιανικής  πώλησης 

εμπλέκεται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη προϊόντων, στην πρόβλεψη πωλήσεων 

στην ανάλυση της αγοράς κτλ.

➢ πολύ  συχνά  η  δομή  της  μεμονωμένης  αλυσίδας  προσδίδει  στο  κέντρο  των 

αγοραστικών αποφάσεων και διαδικασιών, μια πολύ σύνθετη και πολύπλοκη δομή. Μια 

καταχώρηση στα κεντρικά  δεν συνεπάγεται την ύπαρξη του προϊόντος στα ράφια όλων 

των καταστημάτων της αλυσίδας

➢ η ανάπτυξη στην τεχνολογία της πληροφόρησης παρέχει στον λιανέμπορο ένα 

σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων το οποίο διαφέρει από αυτό που κάνουν χρήση 

οι αγοραστές (buyers) του βιομηχανικού κλάδου

2.2.4. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

2.2.4.1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επιλογή προμηθευτών είναι αδιαμφισβήτητα το σημαντικότερο κομμάτι-στάδιο της 

αγοραστικής διαδικασίας. Ο αντικειμενικός στόχος αυτού του σταδίου είναι η εύρεση 

του  βέλτιστου  προμηθευτή  και  όχι  απαραίτητα  του  προμηθευτή  που  παρέχει  την 

καλύτερη τεχνική υποστήριξη ή την χαμηλότερη τιμή ή το μικρότερο χρόνο παράδοσης. 

Επομένως,  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  λαμβάνουν  υπόψιν  τους  πολλαπλά  κριτήρια 

προκειμένου  να  επιλέξουν  τα  προσφερόμενα  είδη/προϊόντα  από  δυνητικούς 

προμηθευτές (Bhutta and Huq, 2002).

Η  αυξανόμενη  σπουδαιότητα  της  αγοραστικής  διαδικασίας  καθιστά  περισσότερο 

σημαντικές τις αποφάσεις που αφορούν στις αγορές/προμήθειες. Καθώς οι επιχειρήσεις 

και οι οργανισμοί εξαρτώνται όλο και πιο πολύ από τους προμηθευτές τους, οι άμεσες 
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και έμμεσες συνέπειες μιας λάθος απόφασης όσον αφορά στις προμήθειες, γίνονται όλο 

και πιο δριμείες. Επιπροσθέτως, οι πολλές και διάφορες εξελίξεις του περιβάλλοντος 

των επιχειρήσεων, καθιστούν τη διαδικασία λήψης της αγοραστικής απόφασης όλο και 

πιο  πολύπλοκη.  Οι  εξελίξεις  αυτές  ωθούν  σε  μια  συστηματικότερη  και  διάφανη 

προσέγγιση της  λήψης  αγοραστικών αποφάσεων,  ειδικά  όσον αφορά στο πεδίο  της 

επιλογής προμηθευτών (Boer et al., 2001). 

Στον πίνακα 2.1 αναφέρονται  οι εξελίξεις  στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και  οι 

επιπτώσεις  αυτών  στην  αύξηση  της  πολυπλοκότητας  και  της  σπουδαιότητας  των 

αγοραστικών αποφάσεων (Boer et al., 2001) :

Πίνακας 2.1: Εξελίξεις του περιβάλλοντος και επιπτώσεις στην αγοραστική απόφαση 

Εξέλιξη του περιβάλλοντος Επίπτωση στην αγοραστική απόφαση

Εξάπλωση της αγοραστικής διαδικασίας 

(purchasing function)

Εμπλοκή περισσότερων ατόμων στη 

διαδικασία

Αύξηση των υπεργολαβιών (outsourcing) Εμπλοκή περισσότερων ατόμων στη 

διαδικασία

Περισσότερο δριμείες επιπτώσεις μιας 

λάθος αγοραστικής απόφασης

Μεγαλύτερος αριθμός επιλογών

Διαδίκτυο Μεγαλύτερος αριθμός επιλογών

Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου Μεγαλύτερος αριθμός επιλογών

Κυβερνητικές ρυθμίσεις Μεγαλύτερος αριθμός επιλογών

Απαίτηση μεγαλύτερης διαφάνειας της 

διαδικασίας

Μεγαλύτερος αριθμός κριτηρίων

Μέριμνα για το περιβάλλον 

(environmental concerns)

Μεγαλύτερος αριθμός κριτηρίων

Μεταβαλλόμενες καταναλωτικές 

προτιμήσεις

Μεγαλύτερος αριθμός κριτηρίων

Μεγαλύτερη ταχύτητα/μικρότεροι χρόνοι 

αντίδρασης
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2.2.4.2. ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ιστορικά,  η  επιλογή  προμηθευτών  ήταν  ένα  σχετικά  απλό  θέμα,  καθώς  το  πλαίσιο 

πολλών  οικονομικών  δραστηριοτήτων  ήταν  ουσιαστικά  ένα  εθνικό  θέμα  με 

περιορισμένο  αριθμό  πηγών  εφοδιασμού.  Καθώς  οι  βιομηχανίες  δεν  είναι  πλέον 

ολοκληρωμένες (de-integration of industries) και οι αγορές έχουν παγκοσμιοποιηθεί, τα 

προβλήματα  επιλογής  των  προμηθευτών  έχουν  γίνει  πιο  σύνθετα.  Οι  λόγοι  που 

συντελούν στο γεγονός παρουσιάζονται στη συνέχεια (Altinoz et al., 2001).

2.2.4.2.1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Σύμφωνα  με  τον  Min  (1994,  p.  24)  (Altinoz  et  al.,  2001),  οι  αγορές  έχουν  γίνει 

μεγαλύτερες και άρα ο αριθμός των δυνητικών προμηθευτών έχει αυξηθεί λόγω του 

επίσημου σχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατάλυση του κομμουνισμού στις 

χώρες του Ανατολικού μπλοκ και της συμφωνίας NAFTA. Οι Weber et al. (1991, p. 2) 

(Altinoz et al., 2001), επισημαίνουν ότι η βελτιωμένη επικοινωνία μέσω υπολογιστών 

είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν αλλάξει σημαντικά τη διαδικασία επιλογής 

προμηθευτών, λόγω του ότι πλέον οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν σχεδόν με 

κάθε προμηθευτή ανά τον κόσμο.

Ο αυξανόμενος αριθμός δυνητικών προμηθευτών έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

πιθανότητα να μην επιλεγεί ο βέλτιστος μεταξύ αυτών, όπως επίσης και να αυξάνεται 

εκθετικά ο αριθμός πιθανών συνδυασμών μεταξύ των προμηθευτών προκειμένου να 

επιλεγεί ο βέλτιστος συνδυασμός αυτών (Altinoz et al., 2001).

2.2.4.2.2. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ένα  επιπλέον  πρόβλημα  στις  αποφάσεις  επιλογής  προμηθευτών,  είναι  τα  πολλά 

κριτήρια/χαρακτηριστικά  τα οποία πρέπει  να  ληφθούν ταυτόχρονα υπόψιν κατά την 

αξιολόγηση των προμηθευτών.  Σύμφωνα με τον Dickson,  ο  οποίος το 1966 με την 

11



εργασία του έβαλε τις βάσεις όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των 

προμηθευτών,  αναφέρονται  50  κριτήρια  τα  οποία  θεωρούνται  σημαντικά  κατά  την 

επιλογή  προμηθευτών.  Έκτοτε,  έχουν  γραφτεί  πολλά άρθρα τα  οποία  εξετάζουν  τα 

χαρακτηριστικά τα οποία λαμβάνουν υπόψιν τους οι αγοραστές (επιχειρήσεις) κατά την 

επιλογή των προμηθευτών τους.  

Οι  λήπτες  αποφάσεων  επιλογής  προμηθευτών  θα  μπορούσαν  να  απλοποιήσουν  τη 

διαδικασία επιλογής δίνοντας περισσότερη σημασία σε μερικά μόνο χαρακτηριστικά τα 

οποία θεωρούν τα πιο σημαντικά και να αγνοήσουν τα υπόλοιπα. Ωστόσο, σύμφωνα με 

τον Dempsey (1978, p. 258) (Altinoz et al., 2001), τα πιο ασήμαντα χαρακτηριστικά 

είναι  αυτά  που τελικά επηρεάζουν την τελική απόφαση γιατί  οι  πιο ανταγωνιστικοί 

προμηθευτές είναι  παρεμφερείς όσον αφορά στα σημαντικότερα κριτήρια.

Επομένως,  ένας  μεγάλος  αριθμός  χαρακτηριστικών  κάνει  ακόμα  και  τις  πιο  απλές 

μεθόδους επιλογής, δύσκολες στη χρήση και εφαρμογή τους (Altinoz et al., 2001).

 

2.2.4.2.3. ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Η επιλογή προμηθευτών δεν περιορίζεται απλά και μόνο στον υπολογισμό της επίδοσης 

των προμηθευτών και την αντίστοιχη κατάταξή τους. Κάποια άρθρα στη βιβλιογραφία 

εξετάζουν ποια ήταν η επιλογή αφότου είχαν βαθμολογηθεί οι προμηθευτές. Οι Verma 

και  Pullman (1998) (Altinoz et al., 2001), εξέτασαν τη διαφορά που υπήρχε μεταξύ της 

βαθμολογίας που έδιναν οι μάνατζερς στα διάφορα χαρακτηριστικά των προμηθευτών 

(και άρα στη σημαντικότητα αυτών των χαρακτηριστικών) και στην τελική απόφαση 

που  στην  πραγματικότητα  λάμβαναν,  και  ανέφεραν  ότι  στο  δείγμα  το  οποίο  είχε 

μελετηθεί υπήρχε ένα σαφές χάσμα μεταξύ αντίληψης και πράξης.

Εκτός  από  την  αξιολόγηση  των  χαρακτηριστικών  του  κάθε  προμηθευτή,  οι  λήπτες 

απόφασης πρέπει επιπροσθέτως να λαμβάνουν υπόψιν τους και τις εσωτερικές ανάγκες 

της εκάστοτε επιχείρησης. Η επιλογή εξαρτάται και από τις ανάγκες της επιχείρησης 
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στο  συγκεκριμένο  χρονικό  σημείο  που  γίνεται  η  επιλογή  των  προμηθευτών.  Οι 

πολιτικές  μάρκετινγκ  και  οι  στρατηγικοί  στόχοι  της  εκάστοτε  επιχείρησης  ή  οι 

κατασκευαστικοί περιορισμοί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που πρέπει να ληφθεί 

η απόφαση, προσθέτουν πολυπλοκότητα στο έργο του λήπτη της απόφασης. Παρ' όλο 

που  τα  χαρακτηριστικά  των  προμηθευτών  παραμένουν  τα  ίδια,  οι  συνθήκες  που 

επικρατούν  την  εκάστοτε  χρονική  στιγμή  καθιστούν  αναγκαία  την  επιλογή 

διαφορετικών προμηθευτών (Altinoz et al., 2001).

2.2.4.2.4. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κάποια  χαρακτηριστικά  των  προμηθευτών  είναι  εύκολο  να  οριστούν  και  να 

ποσοτικοποιηθούν  σε  αντίθεση  με  κάποια  άλλα  που  δεν  είναι  τόσο  εύκολο. 

Χαρακτηριστικά όπως η “τιμή” και η “παράδοση” είναι εύκολο να μετρηθούν, ενώ η 

“ευελιξία”  ή  η  “στάση”  είναι  πολύ  πιο  δύσκολο  να  ποσοτικοποιηθούν.  Οι  λήπτες 

απόφασης έχουν συνήθως σωστή αντίληψη και αίσθηση αυτών των χαρακτηριστικών, 

αλλά είναι δύσκολο να τα ορίσουν.

Ένα επιπλέον πρόβλημα στη λήψη αποφάσεων προκύπτει από τα ανακριβή δεδομένα. 

Ακόμα και για χαρακτηριστικά που έχουν σαφώς οριστεί, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

όπου η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με ελλιπείς ή κατά προσέγγιση πληροφορίες, 

όπως για παράδειγμα ότι το ποσοστό ελαττωματικών ενός προμηθευτή είναι “περίπου 

5%”.

Οι  προτιμήσεις  της  επιχείρησης  είναι  ένα  επιπλέον  θέμα  το  οποίο  δύσκολα 

διαμορφώνεται σε ένα μοντέλο και ποσοτικοποιείται. Η επιλογή προμηθευτών είναι μια 

διαδικασία  εξισορρόπησης  μεταξύ  των  προτιμήσεων  και  ανταλλαγής  (trading  off) 

κάποιων επιθυμητών χαρακτηριστικών με κάποια άλλα προκειμένου να επιτευχθεί η 

καλύτερη  ισορροπία.  Επίσης  υπάρχουν  και  κάποιοι  κανόνες/όροι  οι  οποίοι 

επιβάλλονται  στον  λήπτη  της  απόφασης  και  είναι  λιγότερο  αυστηροί  από κάποιους 

άλλους.  Για  παράδειγμα,  το  κατασκευαστικό  τμήμα  μιας  επιχείρησης  μπορεί  να 
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επιβάλει ένα πολύ στενό περιθώριο όσον αφορά σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

(η ημερομηνία παράδοσης ενός συγκεκριμένου εξαρτήματος) σε σχέση με το τμήμα 

μάρκετινγκ (Altinoz et al., 2001).

Το πρόβλημα της επιλογής προμηθευτών απαιτεί επιπλέον την εξισορρόπηση (trade-

offs) μεταξύ των πολλαπλών κριτηρίων (ποσοτικών και ποιοτικών), γεγονός το οποίο 

δείχνει ότι η σχέση μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών η οποία βασίζεται μόνο  στην 

τιμή,  δεν  είναι  η  πλέον  κατάλληλη  όσον  αφορά  στο  μάνατζμεντ  της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Cebi and Bayraktar, 2003).

2.2.4.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Η απόφαση της επιλογής προμηθευτών χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω σημεία:

➢ Στρατηγική Απόφαση

Η επιλογή των πλέον κατάλληλων προμηθευτών θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια  ως 

μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του τμήματος αγορών (purchasing department) 

μιας επιχείρησης .

Η  δυσκολία  και  η  σπουδαιότητα  της  επιλογής  προμηθευτών  έχει  οξυνθεί  από  το 

γεγονός  της  αύξησης  της  αξίας  των  αγορασθέντων  εξαρτημάτων  ως  ποσοστό  της 

συνολικής προσόδου των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, η επέκταση της προμήθειας 

υλικών  από  εξωτερικές  πηγές  εκτός  των  επιχειρήσεων,  ο  αυξημένος  ρυθμός 

τεχνολογικών αλλαγών και ο μειωμένος κύκλος ζωής των προϊόντων. Οι αποφάσεις 

λοιπόν  που  αφορούν  στην  επιλογή  των  προμηθευτών  καθορίζουν  τη  μακροχρόνια 

επιβίωση των επιχειρήσεων και παράλληλα επηρεάζουν τη συνεργασία των διαφόρων 

τμημάτων μιας επιχείρησης και την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά. Συνεπώς οι 

αποφάσεις  αυτές  πρέπει  να  συνάδουν  με  τη  στρατηγική  που  έχει  επιλεγεί  από  τη 

διοίκηση της επιχείρησης (Benyoucef et al., 2003).

➢ Πολλαπλοί Λήπτες Απόφασης (Multi-actors)

Η απόφαση της επιλογής προμηθευτών απαιτεί την παρέμβαση πολλών τμημάτων μιας 
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επιχείρησης, δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές θα επηρεάσουν τα διάφορα τμήματα 

όπως  το  τμήμα  παραγωγής,  μεταφορών,  αποθήκευσης,  πωλήσεων  κτλ..  Επίσης  το 

γεγονός  της  υποκειμενικότητας  πολλών  εκ  των  κριτηρίων  επιλογής  προμηθευτών, 

απαιτεί την λήψη της απόφασης από ένα σύνολο ατόμων με διαφορετικές οπτικές οι 

οποίοι θα γνωρίζουν έκαστος τις ανάγκες του τμήματος που εκπροσωπούν (Benyoucef 

et al., 2003).

➢ Πολλαπλά Κριτήρια (Multi-criteria)

Η απόφαση επιλογής προμηθευτών απαιτεί να λάβουμε υπόψιν μας ένα μεγάλο αριθμό 

διαφορετικών  κριτηρίων  τα  οποία  σε  πολλές  περιπτώσεις  είναι  αντιφατικά 

(contradictory) μεταξύ τους (για παράδειγμα η ποιότητα ενός προϊόντος με την τιμή του 

προϊόντος).  Συνεπώς,  αποφασίζουμε  να  επιλέξουμε  τον  προμηθευτή  ο  οποίος 

συμβιβάζει  καλύτερα  τα  κριτήρια  αυτά  και  τα  ικανοποιεί  στο  μεγαλύτερο  βαθμό 

(Benyoucef et al., 2003).

➢ Υποκειμενικά Κριτήρια

Στην πράξη ένα μεγάλο ποσοστό των κριτηρίων επιλογής είναι υποκειμενικά λόγω του 

ότι δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Πέραν των υποκειμενικών κριτηρίων υπάρχουν 

τα  αντικειμενικά  κριτήρια,  τα  οποία  μπορούν  να  μετρηθούν  από μια  συγκεκριμένη 

ποσοτική διάσταση (όπως για παράδειγμα το κόστος) (Benyoucef et al., 2003).

➢ Αριθμός Προμηθευτών και Μέγεθος Παραγγελίας

Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα της επιλογής προμηθευτών ασχολείται με 

περισσότερους  του  ενός  προμηθευτή,  οπότε  και  ονομάζεται  επιλογή  πολλαπλών 

προμηθευτών (multi-supplier choice). Για παράδειγμα, ενδέχεται ένας προμηθευτής να 

μην  είναι  σε  θέση  να  ικανοποιήσει  όλη  την  ποσότητα  της  παραγγελίας  (λόγω 

περιορισμένης  δυναμικότητας),  οπότε  η  επιχείρηση  θα  πρέπει  να  ικανοποιήσει  τη 

ζήτησή της από άλλους προμηθευτές. Σε μια τέτοια περίπτωση το ζήτημα είναι ποιούς 

προμηθευτές να επιλέξουμε και ποιά είναι η ποσότητα που θα ζητήσουμε από τον κάθε 

έναν  από αυτούς.  Η  επιλογή πολλαπλών προμηθευτών  μπορεί  να  προκύψει  και  σε 

περιπτώσεις  όπου η ζητούμενη ποσότητα καλύπτεται  από έναν προμηθευτή,  αλλά η 

επιχείρηση  για  άλλους  λόγους  (απεργίες,  καιρικά  φαινόμενα  κ.α.)  επιλέγει  να  έχει 
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περισσότερους από έναν προμηθευτές ασχέτως αν το γεγονός αυτό απαιτεί μεγαλύτερη 

ευελιξία από μέρους της (Benyoucef et al., 2003).

2.2.5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ιστορικά,  οι  σχέσεις  μεταξύ  επιχειρήσεων  και  προμηθευτών  χαρακτηρίζονταν  από 

ανταγωνισμό. Με την πάροδο του χρόνου καθώς οι συνθήκες του περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων  μεταβάλλονται  (συντομευμένοι  κύκλοι  ζωής  των  προϊόντων,  υψηλοί 

ρυθμοί τεχνολογικών αλλαγών και προμήθεια από εξωτερικές πηγές) παρατηρείται μια 

αλλαγή στις  σχέσεις  μεταξύ των επιχειρήσεων και  των προμηθευτών τους,  η οποία 

συντελείται λόγω της βελτιωμένης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ υμών.

 Η διαδικασία επιλογής προμηθευτών είναι μια εκτενής διαδικασία αξιολόγησης, όπου 

οι  προμηθευτές  αξιολογούνται  βάσει  κριτηρίων  όπως  η  δομή  της  τιμολογιακής 

πολιτικής  τους,  ο  χρόνος  και  τα  κόστη  παράδοσης,  η  ποιότητα  του  προϊόντος,  το 

προσωπικό, οι εγκαταστάσεις, η έρευνα και ανάπτυξη κ.α.. 

Η  διαδικασία  αποτελείται  από  δυο  στάδια-  τον  προσδιορισμό  των  κριτηρίων  που 

επηρεάζουν  τη  διαδικασία  επιλογής  και  τη  χρήση  συγκεκριμένων  τεχνικών  λήψης 

αποφάσεων προκειμένου να επιλεγούν οι προμηθευτές (Punniyamoorthy et al., 2011).

Η αντιστάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης σε κάποιες περιπτώσεις, η διαφοροποίηση 

της σπουδαιότητας των κριτηρίων μεταξύ διαφορετικών συναλλαγών και  η δυαδική 

φύση των κριτηρίων (ποσοτικά και ποιοτικά), καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη μιας 

μεθόδου/προσέγγισης η οποία να προσαρμόζει την στάση των ληπτών της απόφασης 

στην  σπουδαιότητα  των  κριτηρίων  και  να  ενσωματώνει  αμφότερα  τα  ποσοτικά  και 

ποιοτικά κριτήρια (Bhutta and Huq, 2002).
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2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

2.3.1. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ DICKSON

Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  μελετών  και  ερευνών  που  αφορούν  στην  επιλογή 

προμηθευτών έχουν ως σημείο αναφοράς τη μελέτη του Dickson το 1966 (Benyoucef et 

al., 2003).

Ο  Dickson,  μετά  από  έρευνα  που  διεξήγε  σε  170  αγοραστικούς  πράκτορες  και 

μάνατζερς   (ερωτηματολόγια  εστάλησαν  σε  273,  αλλά  απάντησε  μόνο  το  62,3% 

αυτών),  οι  οποίοι επελέγησαν από το National Association of Purchasing Managers, 

κατέδειξε  23  κριτήρια  τα  οποία  επηρεάζουν  την  απόφαση  επιλογής  προμηθευτών 

(Weber et al., 1991).

Στις τρεις πρώτες στήλες του πίνακα 2.2 παρουσιάζονται η ιεράρχηση των κριτηρίων 

επιλογής  του  Dickson  και  η  σπουδαιότητα  των  κριτηρίων  αυτών  για  την  επιλογή 

προμηθευτών (Weber et al., 1991), και στην τέταρτη στήλη παρατίθεται η επεξήγησή 

τους (Benyoucef et al., 2003).

Πίνακας 2.2: Κριτήρια του Dickson

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

1 Ποιότητα (Quality) 3,508 Η ικανότητα του 

εκάστοτε 

προμηθευτή να 

πληρεί τις ποιοτικές 

προδιαγραφές με 

συνέπεια 

2 Παράδοση 

(Delivery)

3,417 Η ικανότητα του 

εκάστοτε 

προμηθευτή να 

τηρεί τις 

συμφωνηθείσες 
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ημερομηνίες 

παραδόσεων

3 Ιστορικό επίδοσης 

(Performance 

history)

2,998 Το ιστορικό 

επίδοσης του 

εκάστοτε 

προμηθευτή

4 Πολιτική εγγυήσεων 

και αξιώσεων 

(Warranties and 

claims policies)

2,849 Η πολιτική 

εγγυήσεων και 

αξιώσεων του 

εκάστοτε 

προμηθευτή 

5 Παραγωγικές 

εγκαταστάσεις και 

δυναμικότητα 

(Production 

facilities and 

capacity)

2,775 Οι παραγωγικές 

εγκαταστάσεις και η 

δυναμικότητα του 

εκάστοτε 

προμηθευτή

6 Τιμή (Price) 2,758 Η καθαρή τιμή που 

προσφέρει ο 

εκάστοτε 

προμηθευτής 

(συμπεριλαμβανομέ

νων των εκπτώσεων 

και των 

μεταφορικών) 

7 Τεχνολογικές 

δυνατότητες 

(Technical 

capability)

2,545 Οι τεχνολογικές 

δυνατότητες του 

εκάστοτε 

προμηθευτή 

(συμπεριλαμβανομέ

νων και των 

εγκαταστάσεων 
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έρευνας και 

ανάπτυξης)

8 Χρηματοοικονομική 

θέση (Financial 

position)

2,514 Η 

χρηματοοικονομική 

θέση και η 

αξιολόγηση 

φερεγγυότητας 

(credit rating) του 

εκάστοτε 

προμηθευτή 

9 Συμμόρφωση των 

διαδικασιών 

(Procedural 

compliance)

2,488 Η συμμόρφωση των 

διαδικασιών του 

εκάστοτε 

προμηθευτή 

σύμφωνα με αυτές 

της επιχείρησης

10 Σύστημα 

επικοινωνίας 

(Communication 

system)

2,426 Το σύστημα 

επικοινωνίας του 

εκάστοτε 

προμηθευτή το 

οποίο περιλαμβάνει 

δεδομένα που 

αφορούν στην 

πορεία/πρόοδο των 

παραγγελιών

11 Φήμη και θέση στον 

κλάδο (Reputation 

and position in 

industry)

2,412 Η φήμη και θέση 

στον 

κλάδο/βιομηχανία 

που κατέχει ο 

εκάστοτε 

προμηθευτής του 

12 Προτίμηση για την 2,256 Η προτίμηση που 
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επιχείρησή μας 

(Desire for your 

business)

έχει εκδηλώσει ο 

εκάστοτε 

προμηθευτής για την 

επιχείρησή μας 

13 Μάνατζμεντ και 

οργανωσιακή 

κουλτούρα 

(Management and 

organization)

2,216 Το μάνατζμεντ και 

οργανωσιακή 

κουλτούρα του 

εκάστοτε 

προμηθευτή

14 Λειτουργικοί 

έλεγχοι (Operational 

controls)

2,211 Οι λειτουργικοί 

έλεγχοι του 

εκάστοτε 

προμηθευτή 

(συμπεριλαμβανομέ

νων εκθέσεων 

ελέγχων ποιότητας 

και συστημάτων 

ελέγχου 

αποθεμάτων)

15 Υπηρεσίες 

επισκευών (Repair 

service)

2,187 Οι υπηρεσίες 

επισκευών που 

προσφέρονται από 

τον εκάστοτε 

προμηθευτή 

16 Στάση του 

προμηθευτή 

απέναντι στην 

επιχείρησή μας 

(Attitude)

2,120 Η στάση του 

εκάστοτε 

προμηθευτή 

απέναντι στην 

επιχείρησή μας  

17 Εικόνα που έχουμε 

για τον προμηθευτή 

(Impression)

2,054 Η εικόνα που 

έχουμε για τον 

εκάστοτε 
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προμηθευτή από την 

προσωπική επαφή 

μαζί του 

18 Ικανοποίηση των 

προδιαγραφών 

συσκευασίας 

(Packaging ability)

2,009 Η ικανότητα του 

εκάστοτε 

προμηθευτή να 

πληρεί τις 

προδιαγραφές 

συσκευασίας για το 

προϊόν του 

19 Ιστορικό 

εργασιακών 

σχέσεων (Labor 

relations record)

2,003 Το ιστορικό των 

εργασιακών 

σχέσεων του 

εκάστοτε 

προμηθευτή 

20 Γεωγραφική θέση 

(Geographical 

location)

1,872 Η γεωγραφική θέση 

του προμηθευτή

21 Ύψος παραγγελιών

 που έχουν γίνει στο 

παρελθόν (Amount 

of past business)

1,597 Το ύψος των 

παραγγελιών που 

έχουν γίνει στο 

παρελθόν στον 

εκάστοτε 

προμηθευτή

22 Επαγγελματική 

εκπαίδευση και 

επιμορφωτικά 

σεμινάρια

(Training aids )

1,537 Ενισχύσεις για 

επαγγελματική 

εκπαίδευση και 

επιμορφωτικά 

σεμινάρια 

(educational 

courses) από τους 

προμηθευτές, όσον 
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αφορά στη χρήση 

του προϊόντος 

23 Αμοιβαίες 

συνεργασίες 

(Reciprocal 

arrangements)

0,610 Οι μελλοντικές 

αγορές τις οποίες θα 

πραγματοποιήσει ο 

εκάστοτε 

προμηθευτής από 

την επιχείρησή μας

Ο Dickson  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  τα  τρία  κύρια  κριτήρια  για  την  επιλογή 

προμηθευτών είναι: (1) η ικανότητα του εκάστοτε προμηθευτή να πληρεί τις ποιοτικές 

προδιαγραφές  (quality  specifications)  με  συνέπεια,  (2)  η  ικανότητα  του  εκάστοτε 

προμηθευτή να τηρεί τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες παραδόσεων (delivery schedules) 

και (3) το ιστορικό επίδοσης του εκάστοτε προμηθευτή (performance history). 

Ο Dickson έκανε και κάποιες γενικεύσεις σχετικά με τη σημαντικότητα των κριτηρίων 

στη διαδικασία επιλογής προμηθευτών. Όσο πιο σύνθετο είναι το προϊόν/υπηρεσία που 

αγοράζεται, τόσο περισσότερα κριτήρια ενδέχεται να ληφθούν υπόψιν και άρα σε αυτές 

τις  περιπτώσεις  το  κριτήριο  τιμή   ενδέχεται  να  θεωρηθεί  σχετικά  ασήμαντο. 

Αντιστρόφως,  όσον αφορά στην αγορά απλών προϊόντων όπως τα παξιμάδια και  οι 

βίδες, η τιμή είναι σε γενικές γραμμές το κύριο κριτήριο το οποίο λαμβάνεται υπόψιν 

(Cheraghi et al., 2004).

 Ο Dickson κατέληξε επομένως στο συμπέρασμα ότι η φύση του προϊόντος επηρεάζει 

σημαντικά  τα  κριτήρια  τα  οποία  θα  ληφθούν  υπόψιν  κατά  τη  διαδικασία  επιλογής 

προμηθευτών.  Βάσει  αυτών,  αμφέβαλλε για την αξιοπιστία που θα παρείχε ένα και 

μόνο  γενικό  σύστημα  ανάλυσης  των  αγορών  σε  όλα  τα  είδη  των  αγοραστικών 

αποφάσεων (Cheraghi et al., 2004).

2.3.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Οι Yoram Wind et.al (Yoram Wind, Patrick J.Robinson 1968) μελέτησαν το πρόβλημα 
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της  επιλογής  προμηθευτών  και  προσπάθησαν  να  βρουν  ένα  μοντέλο  το  οποίο  να 

λαμβάνει  υπόψιν  τις  επιπτώσεις  των  αλληλεπιδράσεων  μεταξύ  των  κριτηρίων, 

προκειμένου να καθοριστούν βαρύτητες για κάθε ένα από τα κριτήρια που επηρεάζουν 

την επιλογή προμηθευτών.  Στο παρόν σημείο  μας  ενδιαφέρει  ο  προσδιορισμός  των 

κριτηρίων επιλογής και η κατάταξή τους μέσω της διεξαγωγής της έρευνας.

Τα  κύρια  κριτήρια  που  επηρεάζουν  την  επιλογή  των  προμηθευτών,  σύμφωνα  με 

απαντήσεις  που  δόθηκαν  σε  συνεντεύξεις  από  αγοραστές  (buyers)  δυο  μεγάλων 

επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Καναδά, είναι τα εξής:

(1) Αξιοπιστία παράδοσης

(2) Αναλογία ποιότητας/ τιμής του προϊόντος

(3) Γενική φήμη

(4) Γεωγραφική θέση του προμηθευτή 

(5) Σπουδαιότητα του προμηθευτή ως πελάτη της επιχείρησης (ανταποδοτικότητα/ 

reciprocity)

(6) Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών αγοράς (supply of information and market 

services)

(7) Βαθμός  “προσωπικών  οφελών”  του  αγοραστή  (extent  of  “personal  benefits” 

supplied to the buyer)

(8) Βαθμός  προηγούμενων  (ικανοποιητικών)  επαφών  του  προμηθευτή  με  τον 

αγοραστή

(9) Τεχνικές ικανότητες και γνώσεις

(10) Τεχνική δυνατότητα καινοτομιών

Τα κριτήρια που έλαβαν τη μεγαλύτερη βαρύτητα (βάσει της μεθόδου της μελέτης) 

ήταν  τα  κριτήρια  1  και  2.  Τα  κριτήρια  5  και  7  που  σχετίζονται  με  κοινωνικά 

χαρακτηριστικά  μη  αποδεκτά,  έλαβαν  πολύ  χαμηλές  βαρύτητες.  Δεν  υπάρχει  καμία 

διαβεβαίωση ωστόσο ότι ο αγοραστής θα έδινε ίδιες βαρύτητες στα κριτήρια 5 και 7 σε 

πραγματικές συνθήκες επιλογής προμηθευτή. Είναι πιθανό σε συνθήκες συνέντευξης ο 

αγοραστής να έδωσε απαντήσεις οι οποίες είναι κοινωνικά αποδεκτές, ενώ σε συνθήκες 

καθημερινών  δραστηριοτήτων  να  έδινε  μεγαλύτερη  βαρύτητα  σε  αυτά  τα  κριτήρια 

23



(Yoram Wind, Patrick J.Robinson 1968). 

Οι  Kumar  et.al  (Kumar  et  al., 2009),  μετά  την  συλλογή  κριτηρίων  επιλογής 

προμηθευτών από τη βιβλιογραφία και  τους ειδικούς,  ιεράρχησαν τα κριτήρια αυτά 

βάσει  ερωτηματολογίου  το  οποίο  απαντήθηκε  από  ειδικούς  της  βιομηχανίας  και 

ακαδημαϊκούς.  Στη  συνέχεια  αναπτύχθηκε  η  ιεραρχία  του  προβλήματος,  έγινε  η 

σύνθεση  των  προτεραιοτήτων,  μετρήθηκε  η  συνέπεια  των  αποτελεσμάτων  του 

προβλήματος  (measurement  of  consistency  ratio)  και  τέλος  έγινε  η  επιλογή  του 

προμηθευτή. Στον πίνακα 2.3 παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών, οι 

προτεραιότητες αυτών και η ιεράρχησή τους. 
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Πίνακας 2.3: Προτεραιότητες των κριτηρίων επιλογής προμηθευτών 

Αριθμός κριτηρίου Κριτήριο Προτεραιότητες Ιεράρχηση

1 Τιμή προϊόντος 0,089 6ο

2 Ευκολία μεταφορών 

και μεταφορικά 

κόστη

0,020 9ο

3 Πιστοποιήσεις 

ποιότητας του 

προμηθευτή (ISO)

0,070 8ο

4 Ποιότητα του 

προϊόντος (βάσει 

του ποσοστού 

απόρριψης)

0,196 2ο

5 Καλή θέληση του 

προμηθευτή

0,086 7ο

6 Αξιοπιστία του 

προμηθευτή

0,203 1ο

7 Εμπειρία του 

προμηθευτή σε ίδιες 

δραστηριότητες

0,136 3ο

8 Χρόνος παραγωγής 

και παράδοσης (lead 

time)

0,106 4ο

9 Απόθεμα ασφαλείας 

(buffer stock of 

inventory required)

0,093 5ο

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η “Αξιοπιστία του προμηθευτή”, η “Ποιότητα του 

προϊόντος”  και  η  “Εμπειρία  του  προμηθευτή  σε  ίδιες  δραστηριότητες”  είναι  τα 

σπουδαιότερα τρία κριτήρια στο πρόβλημα της επιλογής προμηθευτών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, οι επιχειρήσεις στην Ινδία που ανήκουν 
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στη  βιομηχανία  μεγάλης  κλίμακας  (επένδυση  σε  εγκαταστάσεις  και  εξοπλισμό 

μεγαλύτερη από 1 δισ. ρουπίες) θεωρούν ως σπουδαιότερα τα κριτήρια 2, 4, 5, 6 και 7.

 Οι  επιχειρήσεις  που  ανήκουν  στη  βιομηχανία  μεσαίας  κλίμακας  (επένδυση  σε 

εγκαταστάσεις  και  εξοπλισμό  από  10  εκ.-1  δισ.  ρουπίες)  και  οι  επιχειρήσεις  της 

μεγάλης κλίμακας, θεωρούν εξίσου σημαντικό το κριτήριο 3. Τέλος,  οι επιχειρήσεις 

μικρής  κλίμακας  (επένδυση  σε  εγκαταστάσεις  και  εξοπλισμό  μικρότερη  από  10 

εκ.ρουπίες) θεωρούν σημαντικά τα κριτήρια 1, 8, 9.

Οι  Weber  et.al  (1991)  συγκέντρωσαν  74  άρθρα  που  αφορούν  στην  επιλογή 

προμηθευτών και χρονολογούνται από το 1966 έως το 1991. Σκοπός της μελέτης είναι 

να καταδείξει  ποια από τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών, που έχει ορίσει ο Dickson, 

αναφέρονται σε αυτά και τις μεθόδους επιλογής προμηθευτών που προτείνονται στα 

άρθρα αυτά. Στον πίνακα 2.4 παρατίθενται κάποια από τα αποτελέσματα της μελέτης 

που αφορούν στα κριτήρια επιλογής προμηθευτών.

Πίνακας 2.4: Κριτήρια επιλογής προμηθευτών που έχουν αναφερθεί σε μελέτες από το 

1966 έως το 1991

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ansari & Modarress (1986) Ποιότητα, παράδοση, καθαρή τιμή, 

γεωγραφική θέση, στάση 

Ansari & Modarress (1988) Ποιότητα, παράδοση, καθαρή τιμή, 

γεωγραφική θέση, στάση, προδιαγραφές 

συσκευασίας

Antony & Buffa (1977) Παράδοση, καθαρή τιμή

Banerjee (1986) Καθαρή τιμή,παράδοση

Banerjee (1986) Καθαρή τιμή

Bender, Brown, Isaac and Shapiro (1985) Ποιότητα, παράδοση, παραγωγικές 

εγκαταστάσεις και δυναμικότητα, καθαρή 

τιμή

Benton (1983) Καθαρή τιμή

Benton and Krajewski (1990) Ποιότητα, παράδοση, υπηρεσίες 

επισκευής
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Benton and Whybark (1982) Καθαρή τιμή

Bernard (1989) Ποιότητα, παράδοση, καθαρή τιμή, 

μάνατζμεντ και οργανωσιακή κουλτούρα, 

υπηρεσίες επισκευής

Bragg and Hahn (1982) Παράδοση, παραγωγικές εγκαταστάσεις 

και δυναμικότητα

Browning,  Zabriskie  and  Huellmantel 

(1983)

Παράδοση, καθαρή τιμή, τεχνολογικές 

δυνατότητες, παραγωγικές εγκαταστάσεις 

και δυναμικότητα

Buffa and Jackson (1983) Ποιότητα, παράδοση, ιστορικό επίδοσης, 

καθαρή τιμή

Burton (1988) Ποιότητα, παράδοση, παραγωγικές 

εγκαταστάσεις και δυναμικότητα, καθαρή 

τιμή, τεχνολογικές δυνατότητες, 

προδιαγραφές συσκευασίας, γεωγραφική 

θέση, ενισχύσεις για επαγγελματική 

εκπαίδευση, μάνατζμεντ και οργανωσιακή 

κουλτούρα, λειτουργικοί έλεγχοι

Cardozo and Cagley (1971) Καθαρή τιμή, παράδοση, ποιότητα, φήμη 

και θέση στον κλάδο, μεγέθη παραγγελιών 

που έχουν γίνει στο παρελθόν

Chakravarty and Martin (1988) Καθαρή τιμή

Chapman (1989) Ποιότητα, παράδοση, παραγωγικές 

εγκαταστάσεις και δυναμικότητα

Chapman and Carter (1990) Παράδοση, ποιότητα

Cooper (1977) Παράδοση

Croel (1980) Ποιότητα, παράδοση, καθαρή τιμή

Dada and Srikanth (1987) Καθαρή τιμή

Dempsey (1978) Παράδοση, ποιότητα, καθαρή τιμή, 

υπηρεσίες επισκευής, τεχνολογικές 

δυνατότητες, ιστορικό επίδοσης, 

παραγωγικές εγκαταστάσεις και 

δυναμικότητα, ενισχύσεις για 
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επαγγελματική εκπαίδευση, λειτουργικοί 

έλεγχοι, θέση στον κλάδο, 

χρηματοοικονομική θέση, στάση, σύστημα 

επικοινωνίας, συμβατές λειτουργίεςμ 

μάνατζμεντ και οργανωσιακή κουλτούρα, 

προδιαγραφές συσκευασίας, ιστορικό 

εργασιακών σχέσεων, γεωγραφική θέση 

Edwards (1967) Μάνατζμεντ και οργανωσιακή κουλτούρα

Frazier, Spekman and O'Neal (1988) Ποιότητα, παράδοση, καθαρή τιμήκ 

τεχνολογικές δυνατότητες

Gaballa (1974) Καθαρή τιμή, παραγωγικές εγκαταστάσεις 

και δυναμικότητα

Goyal (1987) Καθαρή τιμή

Gregory (1986) Ποιότητα, παράδοση, ιστορικό επίδοσης, 

παραγωγικές εγκαταστάσεις και 

δυναμικότητα, καθαρή τιμή, τεχνολογικές 

δυνατότητες, συμβατές λειτουργίες, θέση 

στον κλάδο, μάνατζμεντ και οργανωσιακή 

κουλτούρα, γεωγραφική θέση

Hakansson and Wootz (1975) Καθαρή τιμή, ποιότητα, γεωγραφική θέση, 

παραγωγικές εγκαταστάσεις και 

δυναμικότητα

Narasimhan (1983) Ποιότητα, παράδοση, παραγωγικές 

εγκαταστάσεις και δυναμικότητα, καθαρή 

τιμή

Οι Ho et.al (2010) σε μελέτη τους όπου επισκοπήθηκαν  78 άρθρα που αφορούν στην 

επιλογή προμηθευτών, από το 2000 έως το 2008,αναφέρουν ως πιο σημαντικό κριτήριο 

για  την  επιλογή  βέλτιστου  προμηθευτή  την  ποιότητα (με  ποσοστό  εμφάνισης  στα 

επισκοπηθέντα  άρθρα  87,18%),  ακολουθούμενο  από  την  διανομή (με  ποσοστό 

εμφάνισης 82,05%) και ως τρίτο πιο σημαντικό κριτήριο αναφέρεται η τιμή/κόστος (με 

ποσοστό εμφάνισης 80,77%).  Συνεπώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

τιμή/κόστος δεν  αποτελεί  το  κυριότερο  και  σημαντικότερο  κριτήριο  το  οποίο 
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χρησιμοποιείται προκειμένου να γίνει η επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή.

Οι Punniyamoorthy et.al (2011) βασιζόμενοι σε προηγούμενες μελέτες, συνόψισαν τα 

παρακάτω κριτήρια που αφορούν στην επιλογή προμηθευτών:

➢ Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Κουλτούρα (Management and Organization)

Οι κατασκευαστές θεωρούν ότι το συγκεκριμένο κριτήριο επηρεάζει την επιλογή των 

προμηθευτών,  και  σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία  και  τη  γνώμη  πολλών  ειδικών 

περιλαμβάνει  υποκριτήρια  όπως  το  φυσικό μέγεθος  του  οργανισμού,  η  γεωγραφική 

θέση, η φήμη και η θέση στον κλάδο, τα πρότυπα δεοντολογίας, η εξειδίκευση του 

ανθρώπινου δυναμικού κ.α..

➢ Ποιότητα (Quality)

Η ποιότητα είναι  το  σημαντικότερο κριτήριο  το οποίο  επηρεάζει  την απόφαση του 

αγοραστή/λιανοπωλητή  για  την  αγορά  υλικών.  Μεγάλη  προσοχή  έχει  δοθεί  στη 

βιβλιογραφία για τις διαφορετικές πτυχές της ποιότητας ως κριτήριο επίδοσης για την 

επιλογή  προμηθευτών.  Τα  υποκριτήρια  τα  οποία  περιλαμβάνει  το  κριτήριο  της 

ποιότητας είναι η αντοχή του προϊόντος (product durability),  οι  πιστοποιήσεις μέσω 

ISO, η διαχείριση ολικής ποιότητας (total quality management),  η συμμόρφωση του 

προϊόντος  σε  πρότυπα  (product  performance  and  conformance  to  standards),  το 

ποσοστό απόρριψης στον ποιοτικό έλεγχο και το ποσοστό επισκευών και επιστροφών. 

➢ Τεχνολογικές Ικανότητες (Technical capability)

Θεωρείται  ως  ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής  προμηθευτών και  είναι 

έκδηλο στη βιβλιογραφία ότι οι τεχνολογικές ικανότητες των προμηθευτών επηρεάζουν 

σημαντικά την επιλογή του εν δυνάμει προμηθευτή από ένα σύνολο προμηθευτών. Τα 

υποκριτήρια  που  περιλαμβάνει  είναι  η  ικανότητα  σχεδιασμού,  η  τεχνολογία  και  ο 

βαθμός  καινοτομίας,  η  συνεργασία  με  ινστιτούτα  ερευνών,  ταχεία  ικανότητα 

αντίδρασης σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος κ.α..
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➢ Παραγωγικές  Εγκαταστάσεις  και  Δυναμικότητα  (Production  facilities  and  

capacities)

Τα υποκριτήρια που περιλαμβάνει είναι η ευελιξία των διαδικασιών, η ευελιξία του 

όγκου παραγωγής, η εκπαίδευση, η προώθηση της ιδέας του JIT, η ικανότητα χειρισμού 

και  συσκευασίας  (handling  and  packaging  capability),  η  δυναμικότητα  και  οι 

δυνατότητες των μηχανημάτων (machine capacity and capability) κ.α..

➢ Οικονομική Θέση (Financial position)

Η ισχυρή οικονομική θέση των προμηθευτών αποτελεί καίριο σημείο,προκειμένου να 

μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό.  Πολλά άρθρα υποστηρίζουν ότι  η 

οικονομική θέση των προμηθευτών είναι σημαντική και σχετίζεται με την επιλογή των 

προμηθευτών.  Τα  υποκριτήρια  που  περιλαμβάνει  το  συγκεκριμένο  κριτήριο  είναι  η 

οικονομική σταθερότητα, η πιστωτική δύναμη κ.α..

➢ Διανομή-Παράδοση (Delivery)

Η διανομή θεωρείται από τα σημαντικότερα κριτήρια το οποίο έχει σημαντική επιρροή 

στην  απόφαση  επιλογής  των  προμηθευτών.  Αναφέρεται  στο  χρόνο  παράδοσης  των 

προϊόντων στον πελάτη ή στην ακρίβεια παράδοσης των προϊόντων ή υπηρεσιών σε 

καλή  κατάσταση  χωρίς  βλάβες.  Τα  υποκριτήρια  που  περιλαμβάνει  είναι   ο  χρόνος 

παραγωγής  των  προϊόντων  (production  lead  time),  η  αξιοπιστία  παράδοσης,  η 

καταλληλότητα των προτύπων συσκευασίας κ.α..

➢ Υπηρεσίες (Services)

Η βελτίωση των υπηρεσιών είναι πλέον πολύ σημαντικός παράγων για την επιτυχία των 

οργανισμών.  Οι  υπηρεσίες  αναφέρονται  στην  εξυπηρέτηση  μετά  την  πώληση,  στη 

διάθεση  ανταλλακτικών,  στο  επίπεδο  τεχνικής  υποστήριξης,  στις  αρμοδιότητες  των 

αντιπροσώπων πωλήσεων, το ποσοστό των παραδόσεων στο σωστό χρόνο κ.α..

➢ Σχέσεις (Relationships)

Οι σχέσεις είναι ένα σημαντικό κριτήριο στην επιλογή των προμηθευτών, οι οποίες 

αναπτύσσονται μέσω μακροχρόνιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται 

στην εμπιστοσύνη. Το συγκεκριμένο κριτήριο μπορεί να μετρηθεί με διάφορους δείκτες 
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όπως οι μακροχρόνιες σχέσεις, το επίπεδο εμπιστοσύνης και συνεννόησης κ.α.. 

➢ Μέριμνα για την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (Safety and environment concern)

Στο  σύγχρονο  περιβαλλοντικά  ευαισθητοποιημένο  παγκόσμιο  σενάριο,  οι 

κατασκευαστές εστιάζουν στην ασφάλεια και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες για τη 

σωστή λειτουργία των εταιριών τους. Η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος 

είναι παράγοντας-κλειδί στην “πράσινη” εφοδιαστική αλυσίδα. Περιλαμβάνει κυρίως 

πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής προστασίας (ISO 14001), χρήση ατομικού 

εξοπλισμού προστασίας (PPE'S/ Personal Protective Equipments), μητρώα συμβάντων/ 

ατυχημάτων και μητρώα σημάτων κινδύνου και αξιολόγησης (hazard and assessment 

records). Κάποιοι μελετητές όπως οι Yuzhong και Liyun και οι Chan et.al, απέδειξαν ότι 

η  ασφάλεια  και  οι  περιβαλλοντικοί  παράγοντες  είναι  σημαντικοί  για  την  επιλογή 

προμηθευτών καθώς βοηθούν τους οργανισμούς να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά 

τους.

➢ Κόστος (Cost)

Το κριτήριο του κόστους που συνδέεται με τα είδη αναφέρεται στην ανταγωνιστική 

τιμή,  στις  προμήθειες  (logistics),  στους  όρους  πληρωμής  κ.α..  Πολλοί  μελετητές 

υποστηρίζουν ότι το κόστος επηρεάζει την επιλογή των ικανών προμηθευτών.

Ο προσδιορισμός των σημαντικών κριτηρίων επιλογής προμηθευτών και της σχετικής 

σημαντικότητας αυτών, εξαρτάται από τον τρόπο προμήθειας των επιχειρήσεων.

 Προκειμένου  οι  επιχειρήσεις  να  αναπτύξουν  πιο  συνεργατικές  σχέσεις  με  τους 

προμηθευτές τους, περιορίζουν τον αριθμό των προμηθευτών τους ή ακόμα πολλές από 

αυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο της προμήθειας από έναν και μόνο προμηθευτή. Ένα 

μειονέκτημα  της  βιβλιογραφίας  που  αφορά  στην  επιλογή  προμηθευτών,  είναι  το 

γεγονός ότι δεν προσδιορίζει την διαφοροποίηση των κριτηρίων επιλογής προμηθευτή 

ανάλογα  με  τις  πρακτικές  επιλογής  προμηθευτών  της  εκάστοτε  επιχείρησης  (Swift, 

1995).

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγε η Swift (Swift, 1995), κατέληξε στο ότι υφίσταται 
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ένας επιπλέον παράγοντας που καθορίζει την επιλογή προμηθευτών και επηρεάζει τη 

σχετική σημαντικότητα των κριτηρίων επιλογής, ο οποίος είναι ο προτιμώμενος τρόπος 

προμήθειας (sourcing preference), δηλαδή εάν η επιχείρηση επιλέγει για την προμήθειά 

της σε προϊόντα έναν προμηθευτή (single sourcing) ή πολλούς (multiple sourcing). Οι 

μάνατζερς προμηθειών των επιχειρήσεων που επιλέγουν μια πηγή προμήθειας (single 

sourcing), δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής σε σχέση 

με αυτούς που επιλέγουν πολλές πηγές προμήθειας (multiple sourcing).

Στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση επιλέγει πολλούς προμηθευτές για την προμήθειά 

της (multiple sourcing), πρέπει να δίνεται έμφαση στα παραδοσιακά χαρακτηριστικά-

κριτήρια όπως η τιμή, η ποιότητα και η διανομή. Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου μια 

επιχείρηση  επιλέγει  έναν  προμηθευτή  για  την  προμήθειά  της  (single  sourcing),  η 

έμφαση πρέπει να δίνεται σε χαρακτηριστικά-κριτήρια που σχετίζονται με τη σχέση 

μεταξύ  επιχείρησης-προμηθευτή  (relationship  oriented  attributes)  όπως  η  διαθέσιμη 

τεχνική  υποστήριξη  του  προϊόντος  και  η  αξιοπιστία  του  προϊόντος.  Επομένως,  σε 

περιπτώσεις προμήθειας από μια πηγή (single sourcing) μεγάλη βαρύτητα δίνεται στο 

συνολικό κόστος του προϊόντος (total cost) και όχι μεμονωμένα στη χαμηλή τιμή του 

προϊόντος (Swift, 1995).

2.3.3. ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ   

Η  σημαντικότητα  των  χαρακτηριστικών  των  προμηθευτών  και  η  επιλογή 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών από το σύνολο προκειμένου να γίνει η επιλογή των 

προμηθευτών,  εξαρτάται  από τη  βιομηχανία/κλάδο  που  είναι  υπό  εξέταση.  Αρκετοί 

μελετητές  διερεύνησαν  τις  διάφορες  βιομηχανίες/κλάδους  και  ανέφεραν  ότι  οι 

αγοραστές επιλέγουν και κατατάσσουν τα κριτήρια επιλογής με διαφορετικό τρόπο όχι 

μόνο μεταξύ των διαφορετικών βιομηχανιών/κλάδων αλλά και μεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών προϊόντων. Πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την επίδραση που έχουν οι 

περιστάσεις  στον  καθορισμό  των  χαρακτηριστικών  των  προμηθευτών  που  θα 

χρησιμοποιηθούν για την επιλογή αυτών (Altinoz et al., 2001).
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Στον πίνακα 2.5 παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες από τις μελέτες που έχουν γίνει 

όσον  αφορά  στις  διάφορες  περιστάσεις  που  καθορίζουν  τα  χαρακτηριστικά  που  θα 

επιλεγούν  την  κάθε  φορά  για  την  αξιολόγηση  και  επιλογή  των  προμηθευτών.  Τα 

αποτελέσματα  από  αυτόν  τον  τομέα  της  έρευνας,  είναι  πως  οι  διαφορές  στην 

“αγοραστική περίσταση” (buying situation) των επιχειρήσεων καθορίζουν τα κριτήρια 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των προμηθευτών (Altinoz et al., 2001). 

Πίνακας 2.5: Μελέτες αναφορικά με τις διάφορες “αγοραστικές περιστάσεις” 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Shipley et al. (1991) Σύγκριση των άμεσων αγορών και των 

καναλιών διανομής σε βιομηχανικές 

αγορές μεταπώλησης (industrial re-buy 

channels)

Swift (1995) Σύγκριση επιχειρήσεων που επιλέγουν 

έναν προμηθευτή ή πολλούς για την αγορά 

προϊόντων (single sourcing and multi-

sourcing companies)

Dempsey (1978) Μελέτη της επίδρασης του είδους της 

αγοράς στην επιλογή των κριτηρίων (new 

buy vs. modified re-buy situations)

Arbuthnot  et  al.  (1993),  Davis  et  al. 

(1985), Cravens and Finn (1983)

Μελέτη της επίδρασης του μεγέθους της 

επιχείρησης στην επιλογή κριτηρίων

Deng and Wortzel (1995) Μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς 

των χονδρεμπόρων και λιανεμπόρων

Lehmann and O'Shaughnessy (1974) Μελέτη της αγοραστικής διαδικασίας 

όσον αφορά σε τέσσερις διαφορετικές 

κατηγορίες προϊόντων

2.3.4. Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι Cheraghi et al. (2004) σε μελέτη τους υποδεικνύουν ότι με την πάροδο του χρόνου η 

κατάταξη  των  κριτηρίων  επιλογής  προμηθευτών  αλλάζει,  όπως  επίσης  και  ότι 
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αναπτύσσονται  νέα  κριτήρια  που  μέχρι  στιγμής  δεν  λαμβάνονταν  υπόψιν  κατά  τη 

διαδικασία επιλογής. Αιτίες για τη συντέλεση αυτών των αλλαγών είναι η αύξηση του 

ανταγωνισμού και η παγκοσμιοποίηση των αγορών, οι οποίες διευκολύνονται από τις 

τεχνολογίες που βασίζονται στο ίντερνετ.

Στη μελέτη τους (Cheraghi et al., 2004) επισκοπήθηκαν 113 άρθρα που αφορούσαν στα 

κριτήρια  επιλογής  προμηθευτών  και  αναφέρονταν  στην  περίοδο  1990-2001, 

προκειμένου οι παραπάνω να επεκτείνουν τα αποτελέσματα που είχε παρουσιάσει ο 

Dickson το 1966 και οι Weber et al. σε άρθρο τους το 1991. 

Βάσει της μελέτης τους παρατηρείται ότι η κατάταξη των κριτηρίων επιλογής, όσον 

αφορά  στη  σημαντικότητά  τους,  είναι  διαφορετική  σε  σχέση  με  την  κατάταξη  των 

κριτηρίων που είχε παρουσιάσει ο Dickson το 1966 και οι Weber et al. το 1991. Όπως 

φαίνεται  και  στον  πίνακα  2.6,  η  σημαντικότητα  κριτηρίων  όπως  η  ποιότητα,  η 

παράδοση, η οικονομική θέση, τα συστήματα επικοινωνίας και οι υπηρεσίες επισκευών, 

έχει αυξηθεί στην περίοδο 1990-2001 σε σχέση με την περίοδο 1966-1990. Αντίθετα, 

κριτήρια  όπως  η  τιμή,  η  γεωγραφική  θέση  και  οι  παραγωγικές  εγκαταστάσεις  και 

δυναμικότητα, έχουν μειωμένη σημαντικότητα στην περίοδο 1990-2001 σε σχέση με 

την περίοδο 1966-1990.

 

Επιπλέον, παρατηρείται η ανάπτυξη νέων κριτηρίων που μέχρι τώρα δεν λαμβάνονταν 

υπόψιν  στη  διαδικασία  επιλογής  προμηθευτών,  όπως  επίσης  και  η  “κατάργηση” 

κάποιων  κριτηρίων  που  θεωρούνται  παρωχημένα.  Κριτήρια  όπως  η  αξιοπιστία 

(reliability),  η  ευελιξία  (flexibility),  η  συνέπεια  (consistency)  και  οι  μακροχρόνιες 

σχέσεις  (long-term  relationship)  εισέρχονται  στη  λίστα  των  βασικών  κριτηρίων 

επιλογής προμηθευτών, ενώ κριτήρια όπως η “πολιτική αξιώσεων και εγγυήσεων” και 

το “ύψος των παραγγελιών που έχουν γίνει στο παρελθόν” είναι μεταξύ αυτών που 

πλέον θεωρούνται παρωχημένα όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής προμηθευτών.
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Πίνακας 2.6: Κατάταξη των κριτηρίων επιλογής στις περιόδους 1966-1990  (previous 

rank) και 1990-2001 (current rank)

2.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

2.4.1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι  διάφορες  εξελίξεις  που  συντελούνται  στο  περιβάλλον  των  επιχειρήσεων  και  οι 

επιπτώσεις τους στην πολυπλοκότητα των αγοραστικών αποφάσεων, επιβάλλουν μια 

πιο  συστηματική  και  διάφανη  προσέγγιση  όσον  αφορά  στη  διαδικασία  λήψης  των 

αγοραστικών  αποφάσεων  και  ειδικότερα  στο  θέμα  της  επιλογής  των  προμηθευτών 

(Boer et al., 2001).
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Η σύγχρονη Επιχειρησιακή Έρευνα (OR) προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μεθόδων και 

τεχνικών  προκειμένου  να  βοηθήσουν  τον  λήπτη  της  αγοραστικής  απόφασης  να 

επεξεργαστεί  και  να  αντεπεξέλθει  στην  πολυπλοκότητα  και  σπουδαιότητα  των 

αποφάσεων που αυτός λαμβάνει (Boer et al., 2001).

Τα  μοντέλα  της  επιχειρησιακής  έρευνας  (OR  models)  ενισχύουν  την 

αποτελεσματικότητα  των  αγοραστικών  αποφάσεων  βοηθώντας  τον  λήπτη  της 

απόφασης/αγοραστή :

➢ να  λύνει  το  “σωστό  πρόβλημα”,  για  παράδειγμα  να  αποτρέπεται  από το  να 

διακόψει  τη  συνεργασία  με  έναν  προμηθευτή  που  εμφανίζει  προβλήματα  στην 

παράδοση, όταν το πρόβλημα στην πραγματικότητα προκαλείται από την παρωχημένη 

πληροφόρηση που λαμβάνει ο προμηθευτής από τον αγοραστή

➢ να λαμβάνει  υπόψιν  του περισσότερα και  πιο  συναφή εναλλακτικά κριτήρια 

κατά  τη  λήψη  των  αγοραστικών  αποφάσεων,  για  παράδειγμα  να  κάνει  πιο 

μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις όταν αφορά σε αποφάσεις “παραγωγή ή αγορά” (make or 

buy)

➢ να διαμορφώσει πιο επακριβώς την κατάσταση της αγοραστικής απόφασης, για 

παράδειγμα να ασχοληθεί συγκεκριμένα με άυλους και ακαθόριστους παράγοντες

Επιπλέον,  τα  μοντέλα  επιχειρησιακής  έρευνας  ενδέχεται  να  βελτιώσουν  την 

αποδοτικότητα της αγοραστικής διαδικασίας, επιτρέποντας: 

➢ τον αυτοματοποιημένο και ταχύτερο υπολογισμό και ανάλυση των δεδομένων 

που αφορούν στη λήψη αποφάσεων, για παράδειγμα δεδομένα για προμηθευτές που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο

➢ την αποδοτικότερη αποθήκευση των διαδικασιών λήψης  αποφάσεων και  την 

πρόσβαση  σε  αυτές  τις  πληροφορίες  σε  μελλοντικές  περιπτώσεις,  για  παράδειγμα 

αποθήκευση  αρχείων  που  περιέχουν  κριτήρια  και  δομές  για  την  αξιολόγηση  των 

προμηθευτών

➢ την  εξάλειψη  των  πλεοναζόντων  κριτηρίων  και  εναλλακτικών  (alternatives) 

κατά  τη  διαδικασία  λήψης  της  απόφασης  ή  της  διαδικασίας  αξιολόγησης,  για 

παράδειγμα σε εκτεταμένα και δαπανηρά προγράμματα ελέγχου των προμηθευτών

➢  και  διευκολύνοντας  την  αποδοτικότερη  επικοινωνία  όσον  αφορά  στην 
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αιτιολόγηση του αποτελέσματος των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα 

σε αναφορές στο μάνατζμεντ ή τους προμηθευτές

2.4.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και μέθοδοι οι οποίες 

έχουν εφαρμοστεί προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της επιλογής προμηθευτών. Σε 

έρευνα των Weber et al. (1991) (Altinoz et al., 2001), αναγνωρίστηκαν τρεις γενικές 

κατηγορίες ποσοτικών προσεγγίσεων. Βάσει αυτών των τριών κατηγοριών, οι Altinoz et 

al.  (Altinoz  et  al.,  2001)  κατηγοριοποιούν  τις  μεθόδους  επιλογής  προμηθευτών 

προσθέτοντας  ακόμα  μια  κατηγορία.  Οι  τέσσερις  μέθοδοι  που  παρουσιάζονται  στη 

συνέχεια του κεφαλαίου είναι οι εξής: 1) Κατηγορικά μοντέλα, 2) Μέθοδοι με βάση το 

κόστος, 3) Μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού και 4) Μέθοδοι ασαφούς λογικής.

2.4.2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (CATEGORICAL MODELS)

Στα  κατηγορικά  μοντέλα,  οι  προμηθευτές  βαθμολογούνται  βάσει  σημαντικών 

χαρακτηριστικών/κριτηρίων όπως το κόστος, η ποιότητα και το επίπεδο υπηρεσιών. Ο 

στόχος αυτών των προσεγγίσεων είναι η επίδοση των προμηθευτών με ποσοτικά μέτρα, 

χρησιμοποιώντας  έναν  κοινό  παρονομαστή.  Στην  απλούστερη  μορφή  τους  οι 

προσεγγίσεις  αυτές  απλώς  αθροίζουν  τη  βαθμολογία  του  κάθε 

χαρακτηριστικού/κριτηρίου  και  επιλέγεται  ο  προμηθευτής  με  την  υψηλότερη 

βαθμολογία.  Προκειμένου  να  διαφοροποιηθούν  χαρακτηριστικά/κριτήρια  με 

διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας, μπορεί να οριστούν βαρύτητες για κάθε ένα από 

αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση, η βαθμολογία του κάθε προμηθευτή πολλαπλασιάζεται 

με αυτές τις βαρύτητες και προκύπτει μια σταθμισμένη βαθμολογία για κάθε έναν. Μια 

δυσκολία  που  προκύπτει  στις  σταθμισμένες  προσεγγίσεις,  είναι  οι  τιμές  που  θα 

οριστούν  για  κάθε  βαρύτητα  ώστε  να  απεικονίζουν  σωστά  τη  σημαντικότητα  των 

διαφόρων χαρακτηριστικών/κριτηρίων των προμηθευτών. 

Η Μέθοδος της Αναλυτικής Ιεράρχησης είναι μια προσέγγιση η οποία εφαρμόζεται στο 

πρόβλημα  επιλογής  προμηθευτών  προκειμένου  να  συνεισφέρει  στο  πρόβλημα  που 
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προκύπτει με τον ορισμό της βαρύτητας των χαρακτηριστικών.

Οι κατηγορικές μέθοδοι αξιολόγησης των προμηθευτών υστερούν σε κάποια σημεία: 

1. Παρ'  όλο  που  η  Μέθοδος  της  Αναλυτικής  Ιεράρχησης  μπορεί  να  προσφέρει 

συνέπεια, εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητα. Ο Timmerman (1987) 

(Altinoz et al., 2001) αναφέρει ότι η μέθοδος διαποτίζεται με υποκειμενικότητα: 

τα  σημαντικά  κριτήρια  επιλογής  έχουν  επιλεγεί  υποκειμενικά,  έχουν 

κατηγοριοποιηθεί  και  σταθμιστεί  υποκειμενικά,  οι  προμηθευτές  έχουν 

βαθμολογηθεί  υποκειμενικά  και  τα  αποτελέσματα  έχουν  ερμηνευτεί 

υποκειμενικά.

2. Οι τρέχοντες περιορισμοί που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία επιλογής 

των  προμηθευτών,  δεν  λαμβάνονται  ρητά  υπόψιν  αν  όχι  και  καθόλου.  Η  σχετική 

σημαντικότητα των χαρακτηριστικών των προμηθευτών μεταβάλλεται ανάλογα με τους 

περιορισμούς  που  έχει  η  επιχείρηση.  Υπό  κανονικές  συνθήκες,  η  τιμή  είναι  το 

σημαντικότερο κριτήριο αλλά σε περίπτωση που προκύψει μια ανάγκη, η ευελιξία και η 

άμεση ανταπόκριση ενός προμηθευτή ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

σε σχέση με την τιμή. Σε αυτήν την περίπτωση, καθίσταται σαφές ότι  ο λήπτης της 

απόφασης πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του όλες τις συνθήκες προκειμένου να ορίσει τις 

βαρύτητες των κριτηρίων.

Οι κατηγορικές μέθοδοι προσφέρονται στο να επιλέξουν τον βέλτιστο προμηθευτή ή 

εναλλακτική αλλά δεν προσδιορίζουν συνδυασμούς μεταξύ αυτών,  όπως επίσης  δεν 

διαχειρίζονται  τις  ανακρίβειες  ή  τις  προτιμήσεις  και  δεν  χρησιμοποιούν 

επιχειρηματικούς κανόνες. Δεδομένου ότι είναι εύκολες στην κατανόηση και γρήγορες 

στη χρήση, επιλέγονται σε περιπτώσεις όπου δεν είναι αναγκαία βαθιά ανάλυση και δεν 

περιλαμβάνονται  πολλά  χαρακτηριστικά  ή  πολλοί  προμηθευτές  που  πρέπει  να 

αξιολογηθούν.

2.4.2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (COST-BASED 

APPROACHES)

Η  επιλογή  προμηθευτών  βάσει  του  κόστους  είναι  μια  συνηθισμένη  προσέγγιση 
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δεδομένου ότι η τιμή παραδοσιακά θεωρείται σημαντικός παράγοντας. Μια δημοφιλής 

μεθοδολογία των προσεγγίσεων με βάση το κόστος είναι ο υπολογισμός του συνολικού 

κόστους της συνεργασίας με έναν προμηθευτή όσον αφορά σε ένα προϊόν, βάσει του 

οποίου επιλέγεται ο φθηνότερος μεταξύ των υποψήφιων.

Σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται εκτενής ανάλυση, οι μέθοδοι με βάση το κόστος 

είναι  εύκολες  στη  χρήση  ενώ  σε  περιπτώσεις  όπου  απαιτείται  εκτενής  ανάλυση 

απαιτείται αρκετή δουλειά.

Εννοιολογικά, οι προσεγγίσεις με βάση το κόστος είναι παρεμφερείς με τις κατηγορικές 

μεθόδους.  Στις  κατηγορικές  μεθόδους  υπολογίζεται  η  αξία  των  προμηθευτών 

βαθμολογώντας  τα  σημαντικά  χαρακτηριστικά  τους  και  στη  συνέχεια  αθροίζοντας 

αυτές τις βαθμολογίες, ενώ αντίστοιχα στις προσεγγίσεις με βάση το κόστος ορίζονται 

χρηματικές μονάδες στις σημαντικές κατηγορίες κόστους που θα έχουν επίπτωση στους 

προμηθευτές και στη συνέχεια αυτά τα κόστη αθροίζονται. Οι προσεγγίσεις με βάση το 

κόστος εξετάζουν μετρήσιμους οδηγούς κόστους και επομένως επιχειρείται η αποφυγή 

της υποκειμενικότητας η οποία στις κατηγορικές μεθόδους είναι “παρούσα”.

Οι περισσότερες μέθοδοι με βάση το κόστος απλώς ιεραρχούν τις εναλλακτικές βάσει 

του συνολικού κόστους (όπως συμβαίνει και στις κατηγορικές προσεγγίσεις) χωρίς να 

υποδεικνύουν καλούς συνδυασμούς. Είναι δυνατόν να επεκταθεί η προσέγγιση ώστε να 

υπολογιστούν τα κόστη της προμήθειας από διαφορετικούς προμηθευτές.

  

2.4.2.3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

(MATHEMATICAL PROGRAMMING MODELS)

Τα  προβλήματα  επιλογής  προμηθευτών  προσφέρονται  για  τη  χρήση  μοντέλων 

μαθηματικού προγραμματισμού. Οι αντικειμενικοί στόχοι και οι περιορισμοί μπορούν 

να  μοντελοποιηθούν  ως  ένα  βαθμό  με  αυτές  τις  μεθόδους.  Ο  γραμμικός 

προγραμματισμός ή ο μικτός ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός χρησιμοποιούνται 

σε  περιπτώσεις  όπου  υπάρχει  ένας  αντικειμενικός  στόχος  ο  οποίος  πρέπει  να 

μεγιστοποιηθεί  ή  να  ελαχιστοποιηθεί,  ενώ  ο  προγραμματισμός  πολλαπλών  στόχων 
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(goal  programming)  χρησιμοποιείται  σε  περιπτώσεις  όπου  υπάρχουν  πολλοί 

αντικειμενικοί στόχοι.

Δεδομένου ότι ο μαθηματικός προγραμματισμός προσανατολίζεται στη μοντελοποίηση 

των περιορισμών του προβλήματος, είναι πολύ πιο εύχρηστος από άλλες μεθόδους σε 

περιπτώσεις  όπου  απαιτείται  να  εργαστούμε  με  μεγάλο  αριθμό  περιορισμών.  Η 

συγκεκριμένη  μεθοδολογία  επιτρέπει  επίσης  την  ρητή  περίληψη  των  επίκαιρων 

συνθηκών που επικρατούν κατά τη λύση του προβλήματος στο μοντέλο, παρ' όλο που η 

προσθήκη περιορισμών ή η “χαλάρωση” αυτών δεν είναι εύκολη διαδικασία. Επιπλέον, 

τα μοντέλα αυτά δεν περιορίζονται στην επιλογή ενός μόνο προμηθευτή αλλά μπορούν 

να αναζητήσουν ωφέλιμους συνδυασμούς αυτών για την προμήθεια των επιχειρήσεων.

Ένα πλεονέκτημα των μεθόδων αυτών,  είναι  ότι  άπαξ και  μοντελοποιηθούν σωστά 

μπορούν  να  παρέχουν  μια  βέλτιστη  λύση  μέσα  σε  εύλογο  υπολογιστικό  χρόνο, 

δεδομένου ότι το μοντέλο δεν είναι πολύ μεγάλο, ωστόσο τα μοντέλα μικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού είναι δύσκολα στην επίλυσή τους και απαιτούν μεγάλο 

υπολογιστικό χρόνο σε περίπτωση που το μοντέλο είναι μεγάλο. Επιπλέον,πλεονέκτημα 

των μεθόδων αυτών είναι η ικανότητά τους να ευρίσκουν καλούς συνδυασμούς μεταξύ 

των προμηθευτών αντί απλώς να τους ιεραρχούν, πλεονέκτημα το οποίο δεν έχουν οι 

πρώτες δυο κατηγορίες προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο πιο σημαντικός περιορισμός των μοντέλων γραμμικού προγραμματισμού, είναι οι 

θεμελιώδεις παραδοχές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος. 

Πρόκειται  για αιτιοκρατικά μοντέλα  (deterministic  models)  στα οποία απαιτείται  τα 

επίπεδα της ζήτησης ή της ποιότητας να είναι γνωστά με βεβαιότητα.

2.4.2.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (FUZZY RULE-BASED 

METHODOLOGIES)

Η μέθοδος της ασαφούς λογικής (fuzzy logic) είναι μια τεχνική επίλυσης προβλημάτων 

η  οποία  χρησιμοποιεί  μια  κατά  προσέγγιση  περιγραφή  ενός  συστήματος  ή  ενός 

προβλήματος  μέσω  απλών  κανόνων  που  διατυπώνονται  με  γλωσσικές  περιγραφές 
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(human language). Η επιλογή προμηθευτών, και η επιλογή εν γένει, είναι ένα από τα 

προβλήματα που δύσκολα ποσοτικοποιούνται. Η μέθοδος της ασαφούς λογικής (fuzzy 

logic) μπορεί σαφώς και επακριβώς να απεικονίσει έννοιες οι οποίες είναι δύσκολο να 

ταξινομηθούν  μέσω  των  συμβατικών  μαθηματικών  και  λογικών  συστημάτων 

(mathematical and logical systems).

Παρ'  όλο που οι  περισσότερες εφαρμογές της μεθόδου της ασαφούς λογικής (fuzzy 

logic)  αφορούν  στο  πεδίο  του  ελέγχου  (area  of  contlol),  η  εφαρμογή  τους  σε 

προβλήματα  επιλογής  προμηθευτών  είναι  διαφορετική.  Στις  εφαρμογές  ελέγχου,  η 

μέθοδος  της  ασαφούς  λογικής  (fuzzy  logic)  χρησιμοποιείται  προκειμένου  να 

αξιολογηθεί  ένα  σύνολο  εξαρτημένων  μεταβλητών  και  να  υπολογιστεί  η  αξία  μιας 

ανεξάρτητης μεταβλητής. Η μεθοδολογία σε αυτήν την περίπτωση, περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση  ενός  συνόλου  εναλλακτικών  (εν  δυνάμει  προμηθευτές)  έναντι  ενός 

συνόλου περιορισμών (απαιτήσεις των επιχειρήσεων) το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο 

της ασαφούς λογικής (fuzzy logic) στον ορισμό του. Ο στόχος είναι να αποφασιστεί 

ποιες  εναλλακτικές  ικανοποιούν  καλύτερα  τις  απαιτήσεις  στο  σύνολό  τους  και 

επομένως να επιλεγούν ως ο προμηθευτής/τες. 

Γενικά, οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη μέθοδο της ασαφούς λογικής (fuzzy logic) 

επιχειρούν να “συλλάβουν” την πείρα και  να την χρησιμοποιήσουν προκειμένου να 

προσεγγίσουν μια λύση. Οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους δεν θα καταλήξουν 

στη βέλτιστη λύση αλλά θα βρουν μια καλή λύση, παραμένοντας παράλληλα εύκολες 

και ευέλικτες. Σε αυτές τις μεθόδους είναι δυνατή η απεικόνιση της ανακρίβειας των 

προτιμήσεων, και η κατά κανόνα προσέγγιση (rule-based approach) διευκολύνει τους 

λήπτες αποφάσεων να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους τους περιορισμούς.

2.4.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Παρακάτω  παρατίθενται  κάποιες  μέθοδοι  επιλογής  προμηθευτών  που 

χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή.
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Οι Bhutta  and Faizul  (Bhutta and Faizul,  2002) ασχολήθηκαν σε άρθρο τους με τη 

σύγκριση  των  προσεγγίσεων  του  Συνολικού  Κόστους  Ιδιοκτησίας  (Total  Cost  of 

Ownership - TCO) και της Μεθόδου της Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytic Hierarchy 

Process - AHP), όσον αφορά στην επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή.

Τα  μοντέλα  Συνολικού  Κόστους  Ιδιοκτησίας  (TCO  models)  αποπειρώνται  να 

περιλάβουν όλα τα μετρήσιμα κόστη, που επιβαρύνουν το εκάστοτε προϊόν κατά τη 

διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους , στην επιλογή του προμηθευτή (Boer et al., 

2001).

Τα  μοντέλα  Συνολικού  Κόστους  Ιδιοκτησίας  (TCO  models)  για  την  επιλογή 

προμηθευτή, βασικά βασίζονται στη σύνοψη και στην ποσοτικοποίηση όλων ή αρκετών 

κοστών  τα  οποία  συνδέονται  με  την  επιλογή  προμηθευτών  και  στη  συνέχεια 

προσαρμόζοντας  ή  επιβαρύνοντας  με  αυτό  το  κόστος  τη  μοναδιαία  τιμή  η  οποία 

καθορίζεται από τον προμηθευτή (Boer et al., 2001).

Η  προσέγγιση  TCO  προτιμάται  σε  περιπτώσεις  όπου  το  κόστος  χρήζει  μεγάλης 

σημασίας  και  προσοχής  και  υπάρχουν δεδομένα που αφορούν στο κόστος  ώστε  να 

μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις. Αντιθέτως, η Μέθοδος της Αναλυτικής 

Ιεράρχησης  εφαρμόζεται  σε  περιπτώσεις  όπου  υπάρχουν  πολλές  αντικρουόμενες 

επιδιώξεις/στόχοι  (several  conflicting  goals)  προκειμένου  να  γίνει  η  επιλογή  του 

βέλτιστου προμηθευτή και όπου το κόστος αποτελεί σημαντικό μεν κριτήριο αλλά δεν 

είναι πρωταρχικής σημασίας (Bhutta and Faizul, 2002).

Το 2006 ο Ozden Bayazit (Bayazit, 2006) εφαρμόζει για πρώτη φορά τη  Μέθοδο της 

Δικτυακής Ανάλυσης  (Analytic Network Process - ANP) στο πρόβλημα της επιλογής 

του βέλτιστου προμηθευτή, προσδιορίζοντας 10 κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή 

προμηθευτή.  Η  Μέθοδος  της  Δικτυακής  Ανάλυσης (ANP)  είναι  μια  γενίκευση  της 

Μεθόδου της Αναλυτικής Ιεράρχησης, η οποία καθιστά δυνατή την εξέταση όλων των 

ειδών  τις  εξαρτήσεις  που  υπάρχουν  μέσα  σε  ένα  σύστημα  αποφάσεων  και  της 

ανατροφοδότησης μεταξύ αυτών. Η Μέθοδος της Δικτυακής Ανάλυσης (ANP) είναι μια 

νέα  μεθοδολογία  η  οποία  ενσωματώνει  την  αναπληροφόρηση  και  τις 

42



αλληλοεξαρτώμενες  σχέσεις  μεταξύ  των  χαρακτηριστικών  των  αποφάσεων  και  των 

εναλλακτικών, παρέχοντάς μας τη δυνατότητα να χειριστούμε ποσοτικά και ποιοτικά 

κριτήρια αλλά και να καταλήξουμε σε πιο ρεαλιστικά συμπεράσματα. 

Σε πολλές περιπτώσεις  οι λήπτες μιας απόφασης ενδέχεται  να θεωρήσουν κάποιους 

παράγοντες πιο σημαντικούς από κάποιους άλλους όσον αφορά στο βαθμό στον οποίο 

επηρεάζουν  την τελική  επιλογή μεταξύ  των  εναλλακτικών.  Δεδομένης  της  ύπαρξης 

αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των κριτηρίων και της αναπληροφόρησης που υπάρχει και τη 

δυνατότητα  που  μας  παρέχει  η  Μέθοδος  της  Δικτυακής  Ανάλυσης  (ANP)  να 

ενσωματώσουμε  αυτές  τις  πληροφορίες  σε  ένα  σύστημα,  ένας  αρχικά  ασήμαντος 

παράγοντας μπορεί να αποδειχθεί ως ιδιαίτερα σημαντικός και να οδηγηθούμε έτσι σε 

πολύ πιο ρεαλιστικά συμπεράσματα.

Παρά το σημαντικό πλεονέκτημα των πιο ρεαλιστικών αποτελεσμάτων που παρέχει η 

Μέθοδος  της  Δικτυακής  Ανάλυσης  (ANP),  δεν  παύει  να  έχει  περιορισμούς  στην 

εφαρμογή της οι οποίοι οφείλονται στις αυξημένες συγκρίσεις ανά ζεύγη κριτηρίων που 

απαιτούνται προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη εναλλακτική (σε σχέση με τη μέθοδο 

της Αναλυτικής Ιεράρχησης - AHP), όπως επίσης και στις αυξημένες συγκρίσεις που 

απαιτούνται σε περίπτωση ύπαρξης πολλών εναλλακτικών (Bayazit, 2006).

Οι Ho et.al (Ho et al., 2010), σε μελέτη τους στην οποία επισκοπήθηκαν 78 άρθρα που 

αφορούν στις προσεγγίσεις αξιολόγησης και επιλογής του βέλτιστου προμηθευτή από 

το 2000 έως το 2008, κάποιες από τις επικρατέστερες προσεγγίσεις για την επιλογή 

βέλτιστου  προμηθευτή  είναι  η  DEA (Data  Envelopment  Analysis),  ο  Μαθηματικός 

Προγραμματισμός (Mathematical Programming) (ο οποίος περιλαμβάνει το Γραμμικό 

Προγραμματισμό, τον Ακέραιο Γραμμικό Προγραμματισμό, τον Ακέραιο μη Γραμμικό 

Προγραμματισμό κ.α.), η Μέθοδος της Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP),  η  Μέθοδος 

Δικτυακής Ανάλυσης (ANP), Fuzzy Set Theory κ.α.. Επίσης, αναφορικά μερικές από τις 

ολοκληρωμένες προσεγγίσεις(integrated approaches) που έχουν χρησιμοποιηθεί  είναι 

integrated  AHP  approaches,  integrated  fuzzy  approaches.  Πιο  συγκεκριμένα  οι 

επιμέρους προσεγγίσεις (individual approaches) είναι ελαφρώς πιο δημοφιλείς από τις 

ολοκληρωμένες, με ποσοστό 58,97% επί των  άρθρων αντί του 41,03% που αντιστοιχεί 
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στις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Σύμφωνα με το άρθρο, η πιο δημοφιλής προσέγγιση 

είναι  η  DEA  (με  ποσοστό  εφαρμογής  στην  επιλογή  προμηθευτή  17,95%)  , 

ακολουθούμενη  από  το  Μαθηματικό  Προγραμματισμό  (mathematical  programming) 

(με ποσοστό 11,54%) και τη Μέθοδο της Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP) (με ποσοστό 

8,97%).

Ο  Narasimhan  είναι  ο  πρώτος  ο  οποίος  προτείνει  τη  Μέθοδο  της  Αναλυτικής 

Ιεράρχησης  (AHP)  για  την  επιλογή  του  βέλτιστου  προμηθευτή,  προκειμένου  να 

αντιμετωπιστούν επιτυχώς  πολλές  από τις  ελλείψεις  των  υπαρχόντων προσεγγίσεων 

(Nydich and Hill, 1992).

2.5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ AHP

Στην  περίπτωση  που  υφίστανται  πολλαπλά  κριτήρια  (όπως  στην  περίπτωση  της 

διαδικασίας λήψης απόφασης για την επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή), η Μέθοδος 

της  Αναλυτικής  Ιεράρχησης  (AHP)  είναι  μια  πολυκριτηριακή  μέθοδος  λήψης 

αποφάσεων  (multiple-criterion  decision  making  approaches/MCDM)  η  οποία  είναι 

ικανή να διαχειριστεί πολλαπλά κριτήρια, ειδικά όταν πολλά από αυτά είναι ποιοτικής 

φύσης (Chan and Chan, 2010).

Οι  Tam  and  Tummala  (Tam  and  Tummala,  2001)  εφάρμοσαν  τη  Mέθοδο  της 

Aναλυτικής Iεράρχησης (AHP) προκειμένου να επιλεγεί ο βέλτιστος προμηθευτής ενός 

συστήματος τηλεπικοινωνιών από μια επιχείρηση τηλεπικοινωνιών στο ΧονγκΚόνγκ.

 Μετά από έρευνα που διεξήγαγαν σε 20 μέλη του προσωπικού της εταιρίας, τα οποία 

επελέγησαν  τυχαία  από  διάφορες  λειτουργικές  περιοχές  της  επιχείρησης  οι  οποίες 

εμπλέκονται  άμεσα  στη  διαδικασία  επιλογής  προμηθευτών,  κατέληξαν  στην 

απαρίθμηση 26 υποκριτηρίων που σχετίζονται με την διαδικασία επιλογής προμηθευτή. 

Τα υποκριτήρια αυτά αποτελούν υποκατηγορίες  5 κύριων κριτηρίων, τα οποία με τη 

σειρά τους   υπάγονται σε 2 κύριους στρατηγικούς παράγοντες (κόστος και ποιότητα).

Οι Handfield et. al (Handfield et al., 2002) προτείνουν την εφαρμογή της Mεθόδου της 

Aναλυτικής  Iεράρχησης  προκειμένου  να  ενσωματωθούν  στη  διαδικασία  επιλογής 
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προμηθευτών κριτήρια που αφορούν στην περιβαλλοντική διάσταση των επιχειρήσεων 

αυτών,  ώστε  να  αξιολογηθούν  και  να  επιλεγούν  οι  βέλτιστοι  προμηθευτές,  να 

επιλυθούν οι εξισορροπήσεις (trade-offs) μεταξύ των κριτηρίων και να εξετασθεί και να 

αξιολογηθεί  η  περιβαλλοντική  επίδοση  των  προμηθευτών.  Η  αναγνώριση  της 

περιβαλλοντικής διάστασης των επιχειρήσεων, η οποία επηρεάζει την επιχειρησιακή 

επίδοση τους, προσθέτει πολυπλοκότητα στην αγοραστική διαδικασία. Οι επιχειρήσεις 

θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  πλέον  υπόψιν  τους,  κατά  τη  διαδικασία  επιλογής  των 

προμηθευτών τους,  όχι  μόνο το  χαμηλό κόστος  αγοράς των προϊόντων,  την  υψηλή 

ποιότητά τους  και  τους  μικρούς  χρόνους  παράδοσης,  αλλά και  την  περιβαλλοντική 

υπευθυνότητα  αυτών  όσον  αφορά  στις  λειτουργίες  και  διαδικασίες  τους.  Λόγω της 

ανεπάρκειας  των  μεθόδων  σταθμισμένων  σημείων  (weighted  point  systems) 

αξιολόγησης  προμηθευτών,  προκειμένου  να  αξιολογηθεί  η  συνεχής  περιβαλλοντική 

επίδοση  των  προμηθευτών,  στο  άρθρο  προτείνεται  η  εφαρμογή  της  Αναλυτικής 

Ιεράρχησης για την καλύτερη αξιολόγηση των προμηθευτών και την καλύτερη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων (sourcing decisions).

Οι Handfield et.al  (Handfield et  al.,  2002) διεξήγαγαν πιλοτικά τεστ (pilot  tests) σε 

τρεις  επιχειρήσεις  διαφορετικών  κλάδων  (κατασκευής  αυτοκινήτων,  ένδυσης  και 

κατασκευής χαρτιού) προκειμένου να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα της Μεθόδου 

της Αναλυτικής  Ιεράρχησης.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τεστ,  διεξάγεται  το 

συμπέρασμα ότι η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο να πλαισιώσει το συγκεκριμένο 

ζήτημα σαφέστερα και να προσφέρει στον μάνατζερ καλύτερη κατανόηση για το ποια 

είναι  τα  σπουδαιότερα  περιβαλλοντικά  κριτήρια  (περίπτωση  της  επιχείρησης 

κατασκευής αυτοκινήτων),  όπως επίσης και στο να βοηθήσει το μάνατζερ να λάβει 

υπόψιν  του  ζητήματα  που  αφορούν  στη  λήψη  της  απόφασης  και  τα  οποία  είχε 

παραλείψει  (περίπτωση  της  επιχείρησης  κατασκευής  ενδυμάτων).  Αντιθέτως,  σε 

περιπτώσεις όπου η Mέθοδος της Aναλυτικής Iεράρχησης εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις 

που ανήκουν σε κλάδους με αυστηρούς κανονισμούς των διαδικασιών και λειτουργιών 

τους,  ενδέχεται  να  μην  είναι  αποτελεσματική  (περίπτωση  επιχείρησης  κατασκευής 

χαρτιού).

Οι Chan and Chan (Chan and, 2010) σε άρθρο τους χρησιμοποιούν τη Μέθοδο της 
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Αναλυτικής  Ιεράρχησης  για  την  επιλογή  προμηθευτή  στον  κλάδο  της  ένδυσης.  Τα 

εργοστάσια παραγωγής του κλάδου που έχουν μεταφερθεί στην ηπειρωτική Κίνα και σε 

άλλες  ασιατικές  χώρες  λόγω  χαμηλού  εργατικού  κόστους  και  χαλαρών 

περιβαλλοντικών κανονισμών,  αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα που σχετίζονται 

με τους πελάτες τους/λιανοπωλητές, όπως οι μεγάλες αποστάσεις από τις ΗΠΑ και τις 

ευρωπαϊκές  αγορές,  μεγάλους χρόνους παραγωγής (long production lead times),  και 

λάθη όσον αφορά στις προβλέψεις για εποχιακά είδη. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο 

κλάδος  της  ένδυσης χαρακτηρίζεται  από πολύ μικρό κύκλο ζωής του προϊόντος,  οι 

κατασκευαστές πρέπει να γνωρίζουν βάσει ποιών κριτηρίων επιλέγουν οι λιανοπωλητές 

τους  προμηθευτές  τους.  Η συγκεκριμένη έρευνα  ασχολείται  κυρίως  με  κριτήρια  τα 

οποία  σχετίζονται  με  την  λειτουργική  επίδοση  της  επιχείρησης  (operational 

performance). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από διεθνή περιοδικά (international journals), 

ιστοσελίδες  και   αντίστοιχους  οργανισμούς  και  αρχές.  Κατέληξαν  σε  2  περιοχές 

αξιολόγησης  οι  οποίες  περιλάμβαναν  9  κριτήρια  αξιολόγησης  και  τέλος  τα  9  αυτά 

κριτήρια  υποκατηγοριοποιούνταν  σε  29  υποκριτήρια  βάσει  των  οποίων  γίνεται  η 

επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή.
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3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ (AHP)  

3.1 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ (AHP)

3.1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η  Μέθοδος  της  Αναλυτικής  Ιεράρχησης  έχει  χρησιμοποιηθεί  ευρέως  σε  διάφορες 

εφαρμογές  δίνοντας  τη  δυνατότητα  στους  λήπτες  αποφάσεων  (decision-makers)  να 

απεικονίσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλαπλών παραγόντων, σε σύνθετες και μη 

δομημένες καταστάσεις (Bhutta and Huq, 2002).

Το Μοντέλο της Αναλυτικής Ιεράρχησης ενδείκνυται σε περιπτώσεις αποφάσεων όπου 

(Handfield et al., 2002) : 

✔ ο  αντικειμενικός  στόχος  (goal)  της  απόφασης  μπορεί  να  διατυπωθεί 

σαφώς

✔ ένα σύνολο κριτηρίων μπορεί να οριστεί σαφώς και 

✔ ένα σύνολο εναλλακτικών λύσεων μπορεί να χαρακτηριστεί/περιγραφεί 

βάσει των κριτηρίων που έχουν ήδη οριστεί

Στην περίπτωση του προβλήματος της επιλογής προμηθευτών ο στόχος είναι η επιλογή 

του βέλτιστου προμηθευτή, τα κριτήρια μπορούν να είναι για παράδειγμα η τιμή, η 

ποιότητα κτλ., και οι εναλλακτικές είναι οι διάφοροι προμηθευτές (Bhutta  and  Huq, 

2002).

Η ιδιαιτερότητα της Μεθόδου της Αναλυτικής Ιεράρχησης έγκειται στο ότι μπορεί να 

συνδυαστεί  με  άλλες  μεθόδους  (Γραμμικός  προγραμματισμός,  Quality  Function 

Deployment, Ασαφής Λογική), με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να αξιοποιήσει τα 

πλεονεκτήματα όλων των συνδυαζόμενων μεθόδων και  επομένως να επιτυγχάνει  το 

στόχο του με καλύτερο τρόπο (Vaidya and Kumar, 2006).
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3.1.2. ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

(1) Ανταποδοτικότητα (Reciprocal condition axiom)

Αυτό  το  αξίωμα  προέρχεται  από  την  ενορατική  ιδέα,  ότι  αν  η  εναλλακτική  (ή  το 

κριτήριο) Α προτιμάται ν φορές περισσότερο από τη Β, τότε η Β προτιμάται 1/ν φορές 

περισσότερο από την Α (Partovi et al., 1990).

(2) Ομοιογένεια (Homogeneity)

Το  συγκεκριμένο  αξίωμα  διατυπώνει  ότι  οι  συγκρίσεις  έχουν  νόημα  μόνον  εάν  τα 

στοιχεία είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους (Partovi et al., 1990).

(3) Εξάρτηση (Dependence)

Το  συγκεκριμένο  αξίωμα  δίνει  τη  δυνατότητα  να  γίνουν  συγκρίσεις  μεταξύ  ενός 

συνόλου στοιχέιων όσον αφορά σε ένα άλλο στοιχείο που ανήκει σε ανώτερο επίπεδο 

της  ιεραρχίας.  Επομένως,  οι  συγκρίσεις  που γίνονται  σε  ένα κατώτερα επίπεδο της 

ιεραρχίας εξαρτώνται από στοιχεία του ανώτερου επιπέδου (Partovi et al., 1990).

(4) Προσδοκίες (Expectations)

Αυτό το αξίωμα διατυπώνει απλά, ότι  οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή της ιεραρχίας 

απαιτεί εκ νέου αξιολογήσεις  των προτιμήσεων για την ιεραρχία που έχει προκύψει 

(Partovi et al., 1990).

3.1.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ AHP

3.1.3.1. ΒΗΜΑΤΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

(1) Ορισμός του προβλήματος

(2) Διεύρυνση των αντικειμενικών στόχων του προβλήματος

(3) Προσδιορισμός των κριτηρίων που επηρεάζουν τη διαδικασία (behavior)

(4) Δόμηση  του  προβλήματος  σε  μια  ιεραρχία  διαφορετικών  επιπέδων 

αποτελούμενη από το στόχο, τα κριτήρια, τα υποκριτήρια και τις εναλλακτικές

(5) Ζευγαρωτές  συγκρίσεις  των  στοιχείων  του  αντίστοιχου  επιπέδου  και 

48



βαθμονόμησή τους στην αριθμητική κλίμακα (calibrate them on the numerical scale). Η 

διαδικασία αυτή απαιτεί n(n-1)/2 συγκρίσεις,  όπου n είναι ο αριθμός των στοιχείων 

(κριτηρίων).

3.1.3.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Η μέθοδος ξεκινάει με τον προσδιορισμό της σχετικής σπουδαιότητας των κριτηρίων 

στην εκπλήρωση των στόχων του μοντέλου (Nydich and  Hill, 1992). 

Αναπτύσσεται μια μήτρα (matrix) από τις αξιολογήσεις που προκύπτουν από τις ανά 

ζεύγη συγκρίσεις των κριτηρίων, βάσει της κλίμακας μέτρησης του πίνακα 3.1. Στην 

κύρια διαγώνιο της μήτρας τοποθετείται ο αριθμός 1, αφού αντιστοιχεί σε ανά ζεύγη 

συγκρίσεις των κριτηρίων με τον εαυτό τους στην οποία συγκρίνεται κάθε κριτήριο με 

όλα  τα  υπόλοιπα  (Bhutta  and  Huq,  2002).  Στο  κομμάτι  που  βρίσκεται  κάτω  και 

αριστερά  από  τη  διαγώνιο  που  σχηματίζεται  από  τις  μοναδιαίες  βαθμολογίες  των 

κριτηρίων,  τοποθετούνται  οι  αντίστροφοι  των αριθμών που βρίσκονται  στο κομμάτι 

πάνω και δεξιά από τη διαγώνιο. Εάν για παράδειγμα το κριτήριο “τιμή” προτιμάται 

πολύ έντονα σε σχέση με το κριτήριο “ποιότητα” (βαθμολογία 7), είναι αναμενόμενο το 

κριτήριο “ποιότητα” να προτιμάται 1/7 έναντι του κριτηρίου “τιμή”. 

Στη συνέχεια προσδιορίζεται η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου βάσει των δεδομένων της 

παραπάνω μήτρας. Η διαδικασία προσδιορισμού της βαρύτητας του εκάστοτε κριτηρίου 

μπορεί να συνοψιστεί στα εξής βήματα: (1) αθροίζουμε τα στοιχεία κάθε στήλης, (2) 

διαιρούμε  κάθε  ένα  στοιχείο  που  έχουμε  με  το  άθροισμα  της  στήλης  στην  οποία 

υπάγεται και (3) υπολογίζουμε τους μέσους όρους κάθε γραμμής  (Bhutta and Huq, 

2002).

Στη  συνέχεια  εξετάζεται  ο  βαθμός  στον  οποίο  τα  κριτήρια  ικανοποιούνται  από  τις 

διάφορες  εναλλακτικές  (Nydich  and  Hill,  1992).  Η  διαδικασία  που  ακολουθείται 

προκειμένου να προσδιοριστεί η βαθμολογία του κάθε προμηθευτή στην ικανοποίηση 

των υπό εξέταση κριτηρίων, είναι όμοια με την παραπάνω διαδικασία (σχηματισμός 

μήτρας)(Bhutta and Huq, 2002).
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Τέλος,  τα  αποτελέσματα  των  δυο  αυτών  αναλύσεων  συνδυάζονται  προκειμένου  να 

υπολογιστεί η σχετική σπουδαιότητα των εναλλακτικών στην εκπλήρωση του στόχου 

(Nydich and Hill, 1992). Τα αποτελέσματα από το πρώτο βήμα (μήτρα 1), που είναι οι  

βαρύτητες του κάθε κριτηρίου, πολλαπλασιάζονται με τις αντίστοιχες βαθμολογίες των 

προμηθευτών  για  το  εκάστοτε  κριτήριο  που  έχουν  προκύψει  από  τη  δεύτερο  βήμα 

(μήτρα 2) (Bhutta and Huq, 2002), προσδιορίζοντας έτσι την τελική βαθμολογία του 

κάθε προμηθευτή και επομένως την ιεράρχησή τους αναφορικά με τον τελικό στόχο.

Πίνακας 3.1: Κλίμακα εννέα (9) σημείων του Saaty 

Φραστική διατύπωση της 

βαθμολογίας

Ένταση σημαντικότητας

Προτιμάται εξαιρετικά 9

Μεταξύ  πολύ  έντονης  και 

εξαιρετικής προτίμησης

8

Προτιμάται πολύ έντονα 7

Μεταξύ  έντονης  και  πολύ 

έντονης προτίμησης

6

Προτιμάται έντονα 5

Μεταξύ  μέτριας  και 

έντονης προτίμησης

4

Προτιμάται μετρίως 3

Μεταξύ ισάξιας και μέτριας 

προτίμησης

2

Προτιμάται εξίσου 1

3.1.4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στο παρόν σημείο επιχειρείται η παράθεση ενός αριθμητικού παραδείγματος (Yang and 

Lee,  1997),  προκειμένου  να  γίνει  πιο  κατανοητή  η  εφαρμογή  της  μεθόδου.  Το 

πρόβλημα θα δομηθεί σε τρία στάδια:
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(1)Προσδιορισμός του αντικειμενικού στόχου

(2)Προσδιορισμός των κριτηρίων που επηρεάζουν την τελική απόφαση

(3)Εναλλακτικές αποφάσεις του προβλήματος

Το παράδειγμα που αναλύεται παρακάτω, αφορά στην επιλογή χωροθέτησης, επομένως 

ο αντικειμενικός στόχος του προβλήματος είναι η επιλογή του κατάλληλου τόπου για 

την χωροθέτηση εγκαταστάσεων. 

Αρχικά  ορίζονται  τέσσερα  κριτήρια,  τα  οποία  θεωρούνται  τα  πιο  συναφή  με  τα 

προβλήματα επιλογής χωροθέτησης. Κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια αποτελείται από 3 

κύρια υποκριτήρια. Τα 12 (4 κύρια κριτήρια αποτελούμενα έκαστο από 3 υποκριτήρια) 

αυτά υποκριτήρια αποτελούν τα κριτήρια επιλογής του προβλήματος χωροθέτησης. Τα 

4 κύρια κριτήρια και τα 12 υποκριτήρια είναι τα εξής:

1. Αγορά (Market)

  1.1 Προοπτική ανάπτυξης της αγοράς (Market growth potential)

  1.2  Εγγύτητα στην αγορά (Proximity to market)

  1.3 Εγγύτητα σε πρώτες ύλες (Proximity to raw materials)

2. Μεταφορές (Transportation)

  2.1 Χερσαίες μεταφορές (Land transportation)

  2.2 Θαλάσσιες μεταφορές (Water transportation)

  2.3 Εναέριες μεταφορές (Air transportation)

3. Εργασία (Labour)

  3.1 Κόστος εργασίας (Cost of labour)

  3.2 Διαθεσιμότητα ειδικευμένων εργατών (Availability of skilled workers)

  3.3 Διαθεσιμότητα ημι-ειδικευμένων εργατών (Availability of semi-skilled workers)

4. Κοινωνία (Community)

  4.1 Στέγαση (Housing)

  4.2 Εκπαίδευση (Education)
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  4.3 Επιχειρηματικό κλίμα (Business climate)

Μεταξύ των 12 αυτών υποκριτηρίων, τα 5 είναι ποσοτικά ενώ τα υπόλοιπα 7 δεν είναι, 

επομένως χαρακτηρίζονται ως ποιοτικά. Στον πίνακα 3.2 παρατίθενται τα υποκριτήρια 

και διαχωρίζονται σε ποιοτικά και ποσοτικά.

Πίνακας 3.2: Διαχωρισμός υποκριτηρίων σε ποιοτικά και ποσοτικά

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

1.1 Προοπτική ανάπτυξης της αγοράς Ποσοτικό

1.2  Εγγύτητα στην αγορά Ποιοτικό

 1.3 Εγγύτητα σε πρώτες ύλες Ποιοτικό

2.1 Χερσαίες μεταφορές Ποιοτικό

2.2 Θαλάσσιες μεταφορές Ποιοτικό

 2.3 Εναέριες μεταφορές Ποιοτικό

 3.1 Κόστος εργασίας Ποσοτικό

3.2 Διαθεσιμότητα ειδικευμένων εργατών Ποσοτικό

3.3  Διαθεσιμότητα  ημι-ειδικευμένων 

εργατών

Ποσοτικό

 4.1 Στέγαση Ποσοτικό

  4.2 Εκπαίδευση Ποιοτικό

 4.3 Επιχειρηματικό κλίμα Ποιοτικό

 Ως εναλλακτικές του προβλήματος ορίζονται 3 διαφορετικές τοποθεσίες:

1. Τοποθεσία 1

2. Τοποθεσία 2

3. Τοποθεσία 3

Στο παρακάτω σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η ιεραρχική δομή του προβλήματος
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Σχήμα 3.1: Ιεραρχία προβλήματος επιλογής χωροθέτησης
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Επιλογή
Χωροθέτησης

Χερσαίες 
μεταφορές

Εργασία

Κοινωνία

Διαθεσιμότητα
Ειδικευμένων

εργατών

Μεταφορές

Επιχειρηματικό
κλίμα

Στέγαση

Διαθεσιμότητα
Ημι-ειδικευμένων

εργατών

Κόστος
εργασίας

Εναέριες
μεταφορές

Θαλάσσιες 
μεταφορές

Εγγύτητα
Στην αγορά 

Προοπτική
Ανάπτυξης
Της αγοράς

Εγγύτητα σε
Πρώτες ύλες

Αγορά

Εκπαίδευση

Τοποθεσία 1

Τοποθεσία 2

Τοποθεσία 3



Στον πίνακα 3.3 παρατίθενται οι συγκρίσεις ανά ζεύγη των κριτηρίων και στη συνέχεια 

(πίνακας  3.4-3.7)  παρατίθενται  οι  συγκρίσεις  ανά  ζεύγη  μεταξύ  των  υποκριτηρίων, 

προκειμένου να υπολογιστούν οι προτεραιότητες των κριτηρίων και να ιεραρχηθούν 

αυτά βάσει των προτεραιοτήτων.

Πίνακας 3.3: Βάρη κριτηρίων σε σχέση με τον αντικειμενικό στόχο

Επιλογή 

Χωροθέτησης

Αγορά Μεταφορές Εργασία Κοινωνία Προτεραιότητες

Αγορά 1 2 1/3 1/8 0,0639

Μεταφορές 1/2 1 1/2 5 0,3817

Εργασία 3 2 1 1/4 0,1427

Κοινωνία 8 1/5 4 1 0,4115

ΣΥΝΟΛΟ 12,5 5,2 6,8 6,4

Για παράδειγμα το κριτήριο “Εργασία” θεωρείται ότι προτιμάται μετρίως (αριθμητική 

βαθμολογία “3” στην κλίμακα μέτρησης των κριτηρίων της μεθόδου) σε σχέση με το 

κριτήριο “Αγορά”, όσον αφορά στην απόφαση επιλογής χωροθέτησης. Αντίστοιχα, το 

κριτήριο  “Αγορά”  βαθμολογείται  με  “1/3”  (αντίστροφος  του  “3”)  σε  σχέση  με  το 

κριτήριο “Εργασία” στην απόφαση επιλογής χωροθέτησης.

Για  να  υπολογίσουμε  τις  προτεραιότητες  της  τελευταίας  στήλης  του  πίνακα  3.3, 

υπολογίζουμε  το  άθροισμα  της  κάθε  στήλης  και  διαιρούμε  το  στοιχείο  της  κάθε 

γραμμής  της  συγκεκριμένης  στήλης  με  το  άθροισμα  της  στήλης.  Στη  συνέχεια 

βρίσκουμε το μέσο όρο των στοιχείων που έχουμε υπολογίσει στο προηγούμενο βήμα 

σε  κάθε  γραμμή  του  πίνακα  και  το  αποτέλεσμα  αυτό  είναι  η  προτεραιότητα  του 

εκάστοτε κριτηρίου.

Παρατηρούμε  ότι  το  κριτήριο  “Κοινωνία”  κατατάσσεται  πρώτο  από  άποψη 

σπουδαιότητας  (0,4115),  ακολουθούμενο  από  το  κριτήριο  “Μεταφορές”  (0,3817), 

“Εργασία” (0,1427) και τελευταίο κατατάσσεται το κριτήριο “Αγορά” (0,0639). 
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Πίνακας 3.4: Βάρη υποκριτηρίων του κριτηρίου “Αγορά”

Αγορά Προοπτική 

ανάπτυξης της 

αγοράς

Εγγύτητα στην 

αγορά

Εγγύτητα σε 

πρώτες ύλες

Προτεραιότητες

Προοπτική 

ανάπτυξης  της 

αγοράς

1 1/5 7 0,1842

Εγγύτητα  στην 

αγορά

5 1 8 0,4826

Εγγύτητα  σε 

πρώτες ύλες

1/7 1/8 1 0,3331

Πίνακας 3.5: Βάρη υποκριτηρίων του κριτηρίου “Μεταφορές”

Μεταφορές Χερσαίες 

μεταφορές

Θαλάσσιες 

μεταφορές

Εναέριες 

μεταφορές

Προτεραιότητες

Χερσαίες 

μεταφορές

1 4 1/3 0,3748

Θαλάσσιες 

μεταφορές

1/4 1 7 0,4493

Εναέριες 

μεταφορές

3 1/7 1 0,1758

Πίνακας 3.6: Βάρη υποκριτηρίων του κριτηρίου “Εργασία”

Εργασία Κόστος εργασίας Διαθεσιμότητα 

ειδικευμένων 

εργατών

Διαθεσιμότητα 

ημιειδικευμένων 

εργατών

Προτεραιότητες

Κόστος εργασίας 1 1/8 3 0,1566

Διαθεσιμότητα 

ειδικευμένων 

εργατών

8 1 1/4 0,4783

Διαθεσιμότητα 

ημιειδικευμένων 

εργατών

1/3 4 1 0,3650
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Πίνακας 3.7: Βάρη υποκριτηρίων του κριτηρίου “Κοινωνία”

Κοινωνία Στέγαση Εκπαίδευση Επιχειρηματικό 

κλίμα

Προτεραιότητες

Στέγαση 1 5 8 0,9502
Εκπαίδευση 1/5 1 1/2 0,0175
Επιχειρηματικό 

κλίμα

1/8 2 1 0,0322

Τα σύνθετα βάρη των κριτηρίων όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 3.8 , προκύπτουν 

από  τον  πολλαπλασιασμό  της  βαρύτητας  του  υποκριτηρίου  με  τη  βαρύτητα  του 

εκάστοτε κριτηρίου που βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο.

 Για  παράδειγμα,  το  σύνθετο  βάρος  του  υποκριτηρίου  “Προοπτική  ανάπτυξης  της 

αγοράς” είναι  το γινόμενο της βαρύτητας  του κριτηρίου “Αγορά” (0,0639) από τον 

Πίνακα Α1 και της βαρύτητας του υποκριτηρίου “Προοπτική ανάπτυξης της αγοράς” 

(0,1842) από τον Πίνακα Α2 (0,0639*0,1842=0,0117).
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Πίνακας 3.8: Σύνθετα βάρη κριτηρίων και υποκριτηρίων

Κριτήριο Αγορά

0,0639

Μεταφορές

0,3817

Εργασία

0,1427

Κοινωνία

0,4115

Σύνθετα 

βάρη
Αγορά 0,0639 0,0639

Προοπτική 

ανάπτυξης της 

αγοράς

0,1842 0,0117

Εγγύτητα στην 

αγορά

0,4826 0,0308

Εγγύτητα σε πρώτες 

ύλες

0,331 0,0213

Μεταφορές 0,3817 0,3817
Χερσαίες μεταφορές 0,3748 0,1430
Θαλάσσιες 

μεταφορές

0,4493 0,1715

Εναέριες μεταφορές 0,1758 0,0671
Εργασία 0,1427 0,1427

Κόστος εργασίας 0,1566 0,0223
Διαθεσιμότητα 

ειδικευμένων 

εργατών

0,4783 0,0682

Διαθεσιμότητα 

ημιειδικευμένων 

εργατών

0,3650 0,0521

Κοινωνία 0,4115 0,4115
Στέγαση 0,9502 0,9029
Εκπαίδευση 0,0175 0,0166
Επιχειρηματικό 

κλίμα

0,0322 0,0305

Στους πίνακες 3.9 και 3.10 γίνεται η σύγκριση ανά ζεύγη μεταξύ των τριών τοποθεσιών 

σε σχέση με το κάθε υποκριτήριο. Στον πίνακα 3.9 γίνεται η σύγκριση των τοποθεσιών 

όσον αφορά στα ποσοτικά υποκριτήρια, ενώ στον πίνακα 3.10 γίνεται η σύγκριση των 

τοποθεσιών όσον αφορά στα ποιοτικά υποκριτήρια.
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Πίνακας 3.9: Βαθμολογίες των ποσοτικών κριτηρίων

Κριτήριο 1.1 Ti(100/1.1) Βαθμολογία(Ti/ΣTi)
Τοποθεσία 1 15 6,66 0,123
Τοποθεσία 2 3 33,33 0,614
Τοποθεσία 3 7 14,28 0,263
Κριτήριο 3.1 Ti(100/3.1) Βαθμολογία(Ti/ΣTi)
Τοποθεσία 1 5,5 18,18 0,423
Τοποθεσία 2 7 14,28 0,332
Τοποθεσία 3 9,5 10,52 0,246
Κριτήριο 3.2 Ti(100/3.2) Βαθμολογία(Ti/ΣTi)
Τοποθεσία 1 200 0,50 0,606
Τοποθεσία 2 800 0,125 0,151
Τοποθεσία 3 500 0,20 0,242
Κριτήριο 3.3 Ti(100/3.3) Βαθμολογία(Ti/ΣTi)
Τοποθεσία 1 1200 0,083 0,315
Τοποθεσία 2 1800 0,055 0,209
Τοποθεσία 3 800 0,125 0,475
Κριτήριο 4.1 Ti(100/4.1) Βαθμολογία(Ti/ΣTi)
Τοποθεσία 1 8 12,50 0,230
Τοποθεσία 2 3 33,33 0,615
Τοποθεσία 3 12 8,33 0,154
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Πίνακας 3.10: Βαθμολογίες των ποιοτικών κριτηρίων

Τοποθεσία 1 Τοποθεσία 2 Τοποθεσία 3 Βαθμολογίες

1.2

Τοποθεσία 1 1 1/4 5 0,4783

Τοποθεσία 2 4 1 6 0,3650

Τοποθεσία 3 1/5 1/6 1 0,1566

1.3

Τοποθεσία 1 1 3 2 0,6707

Τοποθεσία 2 1/3 1 5 0,2855

Τοποθεσία 3 1/2 1/5 1 0,0437

2.1

Τοποθεσία 1 1 1/4 8 0,1210

Τοποθεσία 2 4 1 1/3 0,8681

Τοποθεσία 3 1/8 3 1 0,0108

2.2

Τοποθεσία 1 1 3 5 0,8147

Τοποθεσία 2 1/3 1 1/7 0,0175

Τοποθεσία 3 1/5 7 1 0,1676

2.3

Τοποθεσία 1 1 1/2 1/7 0,0171

Τοποθεσία 2 2 1 1/4 0,0628

Τοποθεσία 3 7 4 1 0,9199

4.2

Τοποθεσία 1 1 1/7 3 0,1563

Τοποθεσία 2 7 1 1/2 0,6338

Τοποθεσία 3 1/3 2 1 0,2098

4.3

Τοποθεσία 1 1 8 1/3 0,5691

Τοποθεσία 2 1/8 1 4 0,1864

Τοποθεσία 3 3 1/5 1 0,2443

Στον  πίνακα  3.11  παρατίθενται  τα  αποτελέσματα  του  υπολογισμού  της  συνολικής 

βαθμολογίας  για  κάθε  τοποθεσία,  η  οποία  προκύπτει  από τον  πολλαπλασιασμό της 

βαρύτητας της εκάστοτε τοποθεσίας που αφορά στο κάθε κριτήριο με τη βαρύτητα του 
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αντίστοιχου κριτηρίου και στη συνέχεια γίνεται η άθροιση αυτών των γινομένων. Όπως 

φαίνεται  στον  πίνακα  3.11,  η  τοποθεσία  που  θεωρείται  καταλληλότερη  είναι  η 

Τοποθεσία 2 με την υψηλότερη βαθμολογία (0,7559).

Πίνακας 3.11: Συνολική βαθμολογία για κάθε τοποθεσία

Υποκριτήριο Προτεραιότητες Τοποθεσία 1 Τοποθεσία 2 Τοποθεσία 3
1.1 Προοπτική 

ανάπτυξης της αγοράς

0,0117 0,123 0,614 0,263

1.2 Εγγύτητα στην 

αγορά

0,0308 0,4783 0,3650 0,1566

1.3 Εγγύτητα σε 

πρώτες ύλες

0,0213 0,6707 0,2855 0,0437

2.1 Χερσαίες 

μεταφορές

0,1430 0,1210 0,8681 0,0108

2.2 Θαλάσσιες 

μεταφορές

0,1715 0,8147 0,0175 0,1676

2.3 Εναέριες 

μεταφορές

0,0671 0,0171 0,0628 0,9199

3.1 Κόστος εργασίας 0,0223 0,423 0,332 0,246
3.2 Διαθεσιμότητα 

ειδικευμένων εργατών

0,0682 0,606 0,151 0,242

3.3 Διαθεσιμότητα 

ημι-ειδικευμένων 

εργατών

0,0521 0,315 0,209 0,475

4.1 Στέγαση 0,9029 0,230 0,615 0,154
4.2 Εκπαίδευση 0,0166 0,1563 0,6338 0,2098
4.3 Επιχειρηματικό 

κλίμα

0,0305 0,5691 0,1864 0,2443

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,4834 0,7559 0,2975
  

3.2 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ (AHP)

3.2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ

1) Ο Al Harbi εφάρμοσε τη μέθοδο της αναλυτικής ιεράρχησης στον τομέα του 
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project  management  προκειμένου  να  επιλεγεί  ο  καλύτερος  ανάδοχος  (σύμβασης). 

Κατασκεύασε την ιεραρχική δομή για τα κριτήρια προεπιλογής και τους ανάδοχους που 

επιθυμούν να αναλάβουν το έργο. Οι πέντε ανάδοχοι που περιλήφθηκαν στην μελέτη 

της περίπτωσης αξιολογήθηκαν σε κριτήρια όπως η εμπειρία, η ποιότητα επίδοσης, το 

ανθρώπινο δυναμικό, ο εξοπλισμός, η οικονομική σταθερότητα και ο τρέχων φόρτος 

εργασίας.  Βάσει  της   ιεράρχησης των κριτηρίων και  της  σύγκρισης  ανά ζεύγη των 

αναδόχων  σχετικά  με  την  ικανοποίηση  των  κριτηρίων,  υπολογίστηκε  η συνολική 

προτεραιότητα του  κάθε  ανάδοχου  και  επελέγη  ο  καλύτερος   (Vaidya  and  Kumar, 

2006).

2) Ο E.T.W. Ngai (Ngai, 2003) εφάρμοσε τη μέθοδο της αναλυτικής ιεράρχησης 

για  την  επιλογή  της  καταλληλότερης  ιστοσελίδας,  προκειμένου  να  διαφημιστεί  μια 

εταιρία  στο  Χονγκ  Κονγκ,  η  οποία  προσφέρει  μια  μεγάλη  γκάμα  προϊόντων  (είδη 

παντοπωλείου, ηλεκτρονικούς  υπολογιστές, και κινητά τηλέφωνα) σε μειωμένες τιμές 

και παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα διανομής των προϊόντων στο σπίτι, δεδομένου 

ότι στο Χονγκ Κόνγκ  λίγοι άνθρωποι έχουν αυτοκίνητα και μόνο μερικά supermarkets 

έχουν επαρκή πάρκινγκ.

Ο  αντικειμενικός  στόχος  του  προβλήματος,  ήταν  η  επιλογή  της  καταλληλότερης 

ιστοσελίδας για διαφήμιση προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 3 στόχοι της επιχείρησης 

(να  απευθυνθεί  σε  όσο  το  δυνατόν  περισσότερους  αναγνώστες,  να  απευθυνθεί  στο 

κατάλληλο  κοινό-στόχο  και  να  μην  ξοδέψει  περισσότερο  από  ένα  προϋπολογισθέν 

ποσό). 

Τα κυριότερα κριτήρια τα οποία προσδιορίστηκαν, είναι τα ποσοστά των εντυπώσεων 

της  εκάστοτε  ιστοσελίδας  (impression  rates),  το  κόστος  διαφήμισης  της  εκάστοτε 

ιστοσελίδα  (cost),  το  κατά  πόσον  οι  επισκέπτες  της  ιστοσελίδας  έχουν  τα  ίδια 

χαρακτηριστικά,  όσον αφορά στην ηλικία  και  στο μορφωτικό επίπεδο με  το  κοινό-

στόχο  της  εταιρίας  (audience  fit),  την  ποιότητα  του  περιεχομένου  της  ιστοσελίδας 

(content quality) και τέλος στο υποκειμενικό κριτήριο που αφορά στο σχεδιασμό και τα 

δημιουργικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας όπως επίσης και στην ευκολία χρήσης της 

ιστοσελίδας από τον επισκέπτη (“look and feel”). 
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Οι εναλλακτικές  που προσφέρονται  για  την επιλογή ιστοσελίδας  περιλαμβάνουν τις 

εξής κατηγορίες, οι οποίες προσελκύουν διαφορετικών ειδών επισκέπτες: ιστότοπους 

εφημερίδων, περιοδικών, εύρεσης εργασίας (recruitment), πύλες (portals) και μηχανές 

αναζήτησης.  Στην  παρούσα  εφαρμογή  της  μεθόδου,  επελέγη  μια  αντιπροσωπευτική 

ιστοσελίδα  από  κάθε  κατηγορία  και  στη  συνέχεια  συγκρίθηκε  με  τις  υπόλοιπες 

κατηγορίες ιστοσελίδων.

Η ανάπτυξη του μοντέλου της αναλυτικής ιεράρχησης, κατέταξε τα κριτήρια επιλογής 

καθιστώντας σημαντικότερο το κριτήριο που αφορά στο κατά πόσον οι επισκέπτες της 

ιστοσελίδας έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με το κοινό-στόχο της εταιρίας (audience 

fit).

3) Οι  Huu  Phuong  Ta  και  Kar  Yin  Har   (Ta  and  Har,  2002)  επεχείρησαν  να 

καλύψουν το κενό που αφορά στις μελέτες επιλογής τράπεζας οι οποίες έχουν γίνει 

στην  Ασία,δεδομένου  ότι  οι  περισσότερες  μελέτες  που  αφορούν  στην  απόφαση 

επιλογής τράπεζας, έχουν διεξαχθεί στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της  εποχής  μας,  οι  μάνατζερς  των τραπεζών 

πρέπει  να  προσδιορίσουν  τους  κρίσιμους  παράγοντες  οι  οποίοι  επηρεάζουν  τις 

αποφάσεις επιλογής τράπεζας της αγοράς-στόχου την οποία θέλουν να προσελκύσουν 

και να εξυπηρετήσουν. 

Στη  Σιγκαπούρη  ο  αριθμός  των  μαθητών  που  φοιτούν  σε  τοπικά  πανεπιστήμια, 

αυξήθηκε από 10.623 το 1980 σε 43.333 το 1998. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 

την  οικονομική  κατάσταση  των  προπτυχιακών  φοιτητών,  αποτελούν  μια  εξαιρετική 

επιχειρηματική  δυνατότητα  για  τις  τράπεζες  της  Σιγκαπούρης.  Ο  Eli  Lenyoun 

αντιπρόεδρος της United Overseas Bank (UOB) έχει αναφέρει τη σπουδαιότητα της 

ανάπτυξης έγκαιρης σχέσης μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους, για το λόγο 

ότι οι  τραπεζίτες αναζητούν τη δημιουργία σχέσης με άτομα τα οποία πρόκειται να 

αναπτυχθούν  και  να  εξελιχθούν,  επομένως  η  ικανοποίηση  των  αναγκών αυτού  του 

τμήματος της αγοράς προσφέρει κέρδη και ανάπτυξη στις τράπεζες.
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Προκειμένου  οι  τράπεζες  να  ικανοποιήσουν  τις  ανάγκες  του  κερδοφόρου  αυτού 

τμήματος  της  αγοράς,  θα  πρέπει  πρώτα  να  διακρίνουν  και  να  προσδιορίσουν  τη 

διαδικασία μέσω της οποίας οι προπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν μια τράπεζα για την 

ικανοποίηση των αναγκών τους, ποιά είναι σημαντικότερα κριτήρια αυτής της επιλογής 

και τέλος να συγκριθούν με τις άλλες τράπεζες-ανταγωνιστές.

Η  μελέτη  των  σπουδαιότερων  κριτηρίων  που  επηρεάζουν  την  απόφαση  επιλογής 

τράπεζας, έγινε με τη μέθοδο της αναλυτικής ιεράρχησης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα 

δομήθηκε σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων: το πρώτο και ανώτερο επίπεδο αφορά στον 

αντικειμενικό  στόχο  του  προβλήματος  που  είναι  η  επιλογή  τράπεζας,  το  δεύτερο 

επίπεδο αφορά στα κριτήρια επιλογής της τράπεζας και τέλος το τρίτο επίπεδο αφορά 

στις τράπεζες που αποτελούν τις εναλλακτικές του προβλήματος.

Τα κριτήρια επιλογής τραπεζών προσδιορίστηκαν μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

και συνεντεύξεων σε έξι προπτυχιακούς φοιτητές δυο πανεπιστημίων, και στη συνέχεια 

τα κριτήρια αυτά συγκεντρώθηκαν και εστάλησαν ταχυδρομικώς 400 ερωτηματολόγια 

εκ των οποίων επεστράφησαν απαντημένα τα 198 (49,5%). Από τα 198 απαντημένα 

ερωτηματολόγια, τα 178 (44% επί του συνόλου των 400 ερωτηματολογίων) παρείχαν 

πλήρη δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Τα 9 κυριότερα κριτήρια  τα 

οποία  προσδιορίστηκαν  ήταν  τα  εξής:  “τοποθεσία  της  τράπεζας  και  των 

υποκαταστημάτων  της”,  “υψηλά  επιτόκια  των  αποταμιευτικών  λογαριασμών”, 

“ποιότητα  εξυπηρέτησης”,  “χαμηλές  επιβαρύνσεις  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  της 

τράπεζας”, “χαμηλά επιτόκια δανείων”, “πολύωρες διαδικασίες (long hours operations) 

”,  “συστάσεις  από  γονείς/φίλους  όσον  αφορά  στην  τράπεζα”,  “διαθεσιμότητα 

προνομίων για τους προπτυχιακούς φοιτητές”, “διαθεσιμότητα τραπεζικών υπηρεσιών 

αυτοεξυπηρέτησης (self-banking facilities)”. 

Οι  τράπεζες  οι  οποίες  αποτέλεσαν  τις  εναλλακτικές  του  προβλήματος  επιλογής, 

επελέγησαν  βάσει  της  εξοικείωσης  που  είχαν  οι  προπτυχιακοί  φοιτητές  με  αυτές, 

καταλήγοντας στις 5 πιο δημοφιλείς (DBS, OCBC, OUB, POSB, UOB) μεταξύ των 12 

προτεινόμενων (Bank of China, Chase Manhattan Bank, Citibank, DBS, Keppel Bank, 
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Maybank, OCBC, OUB, POSB, Standard Chartered Bank, Tat Lee και UOB ).

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου ήταν η ιεράρχηση των κριτηρίων και η 

κατάταξη των τραπεζών όσον αφορά στη συνολική ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών. 

Ως σημαντικότερο κριτήριο επιλογής τράπεζας ορίστηκε το κριτήριο “υψηλά επιτόκια 

αποταμιευτικών  λογαριασμών”  με  προτεραιότητα  0,199,  ακολουθούμενο  από  τα 

κριτήρια  “τοποθεσία”  με  προτεραιότητα  0,126  και  “ποιότητα  εξυπηρέτησης”  με 

προτεραιότητα  0,121.  Η  τράπεζα  η  οποία  ικανοποιεί  συνολικά  τα  κριτήρια  στο 

μεγαλύτερο βαθμό είναι  η  POSB  με προτεραιότητα 0,258,  ακολουθούμενη από την 

DBS με προτεραιότητα 0,205.

Η διαμόρφωση των καταναλωτικών προτιμήσεων-όσον αφορά στις τράπεζες-μέσω της 

μεθόδου  της  αναλυτικής  ιεράρχησης,  προσφέρει  στους  μάνατζερς  των τραπεζών τη 

δυνατότητα να γνωρίζουν τι γνώμη έχουν οι καταναλωτές για την τράπεζά τους και τις 

υπηρεσίες που αυτή προσφέρει. Η κατανόηση των προτιμήσεων των καταναλωτών των 

τραπεζών βοηθάει στο σχεδιασμό στρατηγικών οι οποίες να μπορούν να συνδυάσουν 

τις προτιμήσεις αυτές με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εκάστοτε τράπεζα. Επομένως, 

η  ικανότητα  της  μεθόδου  της  αναλυτικής  ιεράρχησης  να  συνθέτει  πολλαπλά 

χαρακτηριστικά προτιμήσεων, παρέχει ένα πλαίσιο (framework) στις τράπεζες για τη 

λήψη  αποφάσεων  που  αφορούν  στις  δυνάμεις  και  αδυναμίες  της  σχετικά  με  τα 

σπουδαιότερα κριτήρια που επηρεάζουν την απόφαση επιλογής τράπεζας από μέρους 

των καταναλωτών.

3.2.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

O  Hokey  Min  (Min,  2010)  χρησιμοποίησε  τη  μέθοδο  της  αναλυτικής  ιεράρχησης 

προκειμένου  να  αξιολογηθεί  η  ποιότητα  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  των 

supermarkets στις ΗΠΑ. 

Εξαιτίας  των  μικρών  περιθωρίων  κέρδους  και  του  αυξανόμενου  ανταγωνισμού,  η 

επιτυχία και η επιβίωση των supermarkets εξαρτάται από την διατήρηση των πελατών 

τους,  η  οποία  επιτυγχάνεται  με  την  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη  ικανοποίηση  των 
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αναγκών και των επιθυμιών τους. 

Αφού απαντήθηκαν ερωτηματολόγια από 210 πελάτες  supermarkets  οι  οποίοι  είχαν 

ψωνίσει  τουλάχιστον  μια  φορά  και  από  τα  7  supermarkets  που  είχαν  επιλεγεί 

προκειμένου  να  γίνει  η  έρευνα,  προσδιορίστηκαν  11  χαρακτηριστικά  τα  οποία 

σχετίζονταν με την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών των supermarkets. Ζητήθηκε από 

τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν τη σπουδαιότητα του κάθε χαρακτηριστικού στο 

βαθμό που επιτυγχάνεται το επίπεδο της ικανοποίησής τους σε σχέση με την ποιότητα 

των υπηρεσιών των supermarkets.

Σκοπός της έρευνας ήταν να αναπτυχθεί ένα σύνολο benchmarks το οποίο θα βοηθάει 

τα  supermarkets  να παρακολουθούν τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών τους, να 

προσδιορίζουν τις σχετικές αδυναμίες τους και να προβαίνουν σε  διορθωτικές  αλλαγές 

προκειμένου να έχουν συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

3.2.3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Οι Korpela and Tuominen (Vaidya and Kumar, 2006)  χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της 

αναλυτικής ιεράρχησης για να προβλέψουν τη ζήτηση σε αποθέματα. Η πρόβλεψη της 

ζήτησης  είναι  καίριας  σημασίας  για  τη  διαχείριση  των  αποθεμάτων.  Ο  στόχος  της 

πρόβλεψης ζήτησης είναι η εκτίμηση της ποσότητας προϊόντος και των συνοδευτικών 

υπηρεσιών που θα απαιτήσουν οι καταναλωτές.

Η χρήση μεθόδου της αναλυτικής ιεράρχησης στις τεχνολογίες πρόβλεψης (forecasting 

technologies) προσφέρει τη δυνατότητα να περιλαμβάνονται αμφότεροι οι απτοί και μη 

απτοί  παράγοντες,  και  την  ικανότητα  μελλοντικής  εξέλιξης  των  περιβαλλοντικών 

παραγόντων.  Με  τη  χρήση  της  μεθόδου  της  ιεραρχικής  ανάλυσης  οι  Korpela  και 

Tuominen ανέπτυξαν ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (decision support system) 

που αφορά στην πρόβλεψη της ζήτησης.
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3.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ (AHP)

3.3.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

➢ Είναι η πιο σημαντική μέθοδος μεταξύ των μεθόδων λήψης απόφασης 

πολλαπλών κριτηρίων  (MCDM)  η οποία  χρησιμοποιεί  πολλαπλές  συγκρίσεις 

ανά ζεύγη κριτηρίων προκειμένου να κατατάξει εναλλακτικές (Chan, 2003).

➢ Η ιεραρχική αναπαράσταση ενός συστήματος παρέχει τη δυνατότητα να 

περιγραφεί το πώς οι αλλαγές στις προτεραιότητες των ανώτερων επιπέδων της 

ιεραρχίας, επηρεάζουν τις προτεραιότητες των κριτηρίων κατώτερων επιπέδων 

(Chan, 2003).

➢ Η μέθοδος της αναλυτικής ιεράρχησης χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση 

των  πηγών  εφοδιασμού  σε  μια  κατάσταση  διαχείρισης  υλικών.  Η  μέθοδος 

βοηθάει  τους  μάνατζερς  στη  διαμόρφωση  αποφάσεων  βάσει  των  παρακάτω 

υποθέσεων:  την  ανάλυση  του  αντίκτυπου  των  πηγών  εφοδιασμού  στους 

διάφορους στόχους μιας επιχείρησης, τη διευκόλυνση της αμφίδρομης ροής των 

πηγών εφοδιασμού και  την αξιολόγηση των πηγών από στρατηγικής άποψης 

(Bhutta and Huq, 2002).

   

➢ Τα κριτήρια επιλογής της ιεραρχίας αντιπροσωπεύουν με τον καλύτερο 

τρόπο την επιθυμητή επίδοση των προμηθευτών. Για παράδειγμα, η επίδοση των 

προμηθευτών μπορεί να παρακολουθείται ή τουλάχιστον να είναι ορατή στον 

αγοραστή μέχρι ενός σημείου το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη 

διαχείριση (management) των προμηθευτών (Chan, 2003).

➢  Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια επιχείρηση, όταν πρόκειται σε 

μια  διαδικασία  αξιολόγησης  να  συμπεριληφθούν πολλαπλές  απόψεις  ατόμων 

που ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα αυτής (Mohanty and Deshmukh, 1993).
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➢  Η  ιεραρχική  δομή  της  μεθόδου  καθιστά  δυνατή  την  αποσύνθεση 

πολλών  άυλων  κριτηρίων  σε  περισσότερο  σημαντικά  και  ποσοτικά  κριτήρια 

(Mohanty and Deshmukh, 1993).

➢  Είναι  μια  δομημένη  μέθοδος  η  οποία  εκμαιεύει  πληροφορίες  από 

ειδικούς  ή  λήπτες  αποφάσεων  και  βοηθάει  στην  λήψη  αποφάσεων  με 

μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω της αναγνώρισης των βασικότερων στοιχείων (Chan, 

2003).

3.3.2. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

➢ Δεν  υπάρχει  μια  και  μοναδική  ιεραρχία  για  τα  προβλήματα  επιλογής 

προμηθευτών (Chan, 2003).

 

➢ Βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αρχή ότι η εμπειρία, η γνώση και η 

κρίση των ληπτών της απόφασης (decision makers) είναι τουλάχιστον εξίσου 

πολύτιμη με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, αλλά εκ φύσεως η ανθρώπινη 

κρίση είναι  πάντοτε  υποκειμενική  και  επηρεάζεται  από την ιδία  διαισθητική 

διαδικασία σκέψης (Chan, 2003).

 

➢ Η μέθοδος δεν μπορεί να λάβει αποτελεσματικά υπόψιν της το ρίσκο και την 

αβεβαιότητα  στη  διαδικασία  αξιολόγησης  της  δυνητικής  επίδοσης  των 

προμηθευτών, για το λόγο ότι θεωρεί ως δεδομένο ότι η σχετική σπουδαιότητα 

των κριτηρίων που επηρεάζουν την επίδοση των προμηθευτών είναι γνωστή με 

βεβαιότητα (Chan, 2003).

 

➢ Όλα τα  κριτήρια  σχετίζονται  μεταξύ τους  και  επομένως  δεν  μπορούν να 

δοθούν  σε  αυτά  απόλυτα  αριθμητικά  μεγέθη.  Επιπροσθέτως,  όταν  ένα  νέο 

κριτήριο προστεθεί στην ιεραρχία η όλη διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί από 

την αρχή (Bhutta and Huq, 2002).

➢ Οι τρέχοντες περιορισμοί που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία επιλογής 
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των προμηθευτών, δεν λαμβάνονται ρητά υπόψιν αν όχι και καθόλου. Η σχετική 

σημαντικότητα των χαρακτηριστικών των προμηθευτών μεταβάλλεται ανάλογα 

με τους περιορισμούς που έχει η επιχείρηση (Altinoz et al., 2001). 
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 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ   

4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν κεφάλαιο της εργασίας προτείνεται η χρήση της μεθόδου της αναλυτικής 

ιεράρχησης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο βάσει του οποίου θα δίνεται η 

δυνατότητα στους λιανοπωλητές να επιλέγουν τον βέλτιστο προμηθευτή (και να έχουν 

στη  διάθεσή  τους  την  ιεράρχηση  των  προμηθευτών),  ο  οποίος  μεταξύ  άλλων  θα 

συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των 

ανταγωνιστών στον κλάδο.

Παρακάτω  θα  παρουσιαστεί  η  ανάπτυξη  του  μοντέλου  του  προβλήματος  επιλογής 

προμηθευτών βάσει του άρθρου των  Tahriri et al. (Tahriri et al., 2008)  και των  Chan 

and Chan (Chan and Chan, 2004).

4.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Το  πρώτο  βήμα  σε  οποιαδήποτε  διαδικασία  αξιολόγησης  προμηθευτών,  είναι  ο 

καθορισμός των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση (Tahriri et al., 

2008).

Ο καθορισμός  των  κριτηρίων  βάσει  των  οποίων  θα  επιλέγουν  οι  λιανέμποροι  τους 

προμηθευτές  τους  έχει  γίνει  με  τη  βοήθεια  ερωτηματολογίου  (παρατίθεται  στο 

παράρτημα ως “ερωτηματολόγιο 1”) που συντάχθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν 

οι σκοποί της παρούσας διπλωματικής. 

Λαμβάνοντας  υπόψιν  τα κριτήρια επιλογής  προμηθευτών,  που παρουσιάστηκαν στο 

κεφάλαιο 2.3 της παρούσας διπλωματικής, επελέγησαν 11 από αυτά (βάσει της κρίσης 

της μεταπτυχιακής φοιτήτριας που εκπονεί την παρούσα διπλωματική) και συντάχθηκε 

ένα  ερωτηματολόγιο  προκειμένου  να  γίνει  η  κατάταξη  των  κριτηρίων.  Για  τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων επελέγησαν καταστήματα λιανικής πώλησης και 
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συγκεκριμένα  καταστήματα  ένδυσης,  υπόδησης,  εμπορίας  ποτών,  οπτικών, 

ηλεκτρολογικού υλικού.

 Στη συνέχεια ζητήθηκε από 20 ερωτηθέντες να βαθμολογήσουν τη σπουδαιότητα του 

κάθε κριτηρίου αναφορικά με την επιλογή προμηθευτών, σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι 

το  5  (όπου  με  5  βαθμολογείται  ένα  κριτήριο  εξαιρετικής  σημασίας  στη  διαδικασία 

λήψης  της  απόφασης  επιλογής  προμηθευτών  και  με  1  βαθμολογείται  ένα  κριτήριο 

μικρής ή και καθόλου σημασίας). 

Μετά τη συλλογή των δεδομένων (επεστράφησαν 15 ερωτηματολόγια από σύνολο 20), 

εξήχθη ο μέσος όρος του κάθε κριτηρίου και τα αποτελέσματα τοποθετήθηκαν σε έναν 

πίνακα, προκειμένου να επιλεγούν τα κριτήρια τα οποία ήταν εξαιρετικής και μεγάλης 

σημασίας στη λήψη της απόφασης επιλογής προμηθευτών. Η κατάταξη των κριτηρίων 

και ο χαρακτηρισμός τους ως “εξαιρετικής σημασίας”,  “μεγάλης σημασίας”,  “μέσης 

σημασίας” και “μικρής σημασίας”, έγινε βάσει  του πίνακα του Dickson (“Aggregate 

Factor Ratings ”) σε άρθρο των Cheraghi et al. (Cheraghi et al., 2004).

Παρακάτω στον  πίνακα 4.1  παρουσιάζονται  τα  11  κριτήρια  που περιλήφθηκαν  στο 

ερωτηματολόγιο και η κατάταξή τους βάσει του μέσου όρου τους.

Πίνακας 4.1: Συνολική κατάταξη των κριτηρίων επιλογής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Ποιότητα 4,46 Μεγάλης σημασίας
Τιμή 4,18 Μεγάλης σημασίας
Παράδοση 4,09 Μεγάλης σημασίας
Φήμη και Θέση στον κλάδο 3,64 Μεγάλης σημασίας
Πολιτική Εγγυήσεων και 

αξιώσεων

3,55 Μεγάλης σημασίας

Ύψος παραγγελιών 3,46 Μέσης σημασίας
Παραγωγικές εγκαταστάσεις 

και δυναμικότητα

3,18 Μέσης σημασίας

Μάνατζμεντ και 

οργανωσιακή κουλτούρα

3 Μέσης σημασίας

Προδιαγραφές συσκευασίας 3 Μέσης σημασίας
Χρηματοοικονομική θέση 2,46 Μικρής σημασίας
Γεωγραφική θέση 1,82 Μικρής σημασίας
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Βάσει της κατάταξης του παραπάνω πίνακα, επελέγησαν τα πρώτα 5 κριτήρια τα οποία 

είναι μεγάλης σημασίας και είναι τα εξής:

➢ Ποιότητα του προϊόντος: Η ικανότητα του εκάστοτε προμηθευτή να πληρεί τις 

ποιοτικές προδιαγραφές με συνέπεια.

➢ Τιμή  του  προϊόντος:  Η  τιμή  στην  οποία  προσφέρει  το  προϊόν  ο  εκάστοτε 

προμηθευτής (συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των εξόδων μεταφοράς).

➢ Χρόνος παράδοσης του προϊόντος: Η ικανότητα του εκάστοτε προμηθευτή να 

τηρεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων.

➢ Φήμη και Θέση στον Κλάδο:Η φήμη και θέση στον κλάδο/βιομηχανία που 

κατέχει ο εκάστοτε προμηθευτής του.

➢ Πολιτική Εγγυήσεων και αξιώσεων: Η πολιτική εγγυήσεων και αξιώσεων του 

εκάστοτε προμηθευτή.

4.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ 

(AHP)

Η διαδικασία διαμόρφωσης του Μοντέλου της Αναλυτικής Ιεράρχησης περιλαμβάνει 

τέσσερα στάδια, συγκεκριμένα τη δόμηση του προβλήματος επιλογής προμηθευτών, τη 

μέτρηση  και  συλλογή  δεδομένων,  καθορισμός  των  κανονικοποιημένων  βαρών  και 

εύρεση λύσης για το πρόβλημα  (synthesis-finding solution) (Chan and Chan, 2004). 

Στο παρόν πρόβλημα αξιολόγησης προμηθευτών -σύμφωνα με όσα θα παρατεθούν και 

θα  παρουσιαστούν  στα  επόμενα  υποκεφάλαια-  παραλείπεται  το  τρίτο  στάδιο  του 

καθορισμού των κανονικοποιημένων βαρών, λόγω του ότι η αξιολόγηση γίνεται βάσει 

κριτηρίων τα οποία δεν έχουν επιπλέον υποκριτήρια.  Επομένως, η διαμόρφωση του 

συγκεκριμένου μοντέλου θα περιλαμβάνει τρία στάδια.

Σύμφωνα με  αυτήν την προσέγγιση των τριών σταδίων,  έχει  δομηθεί  ένα  Μοντέλο 

Αναλυτικής  Ιεράρχησης  για  την  επιλογή  προμηθευτών  και  η  οποία  παρουσιάζεται 

παρακάτω.  
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4.3.1. ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Αυτό  το  στάδιο  περιλαμβάνει  την  ανάπτυξη  της  ιεραρχίας  του  προβλήματος.  Το 

αναπτυγμένο  μοντέλο  μέσω  της  Μεθόδου  της  Αναλυτικής  Ιεράρχησης  βάσει  των 

κριτηρίων που έχουν επιλεγεί, αποτελείται από τρία επίπεδα: το στόχο, τα κριτήρια και 

τις εναλλακτικές. Στόχος του προβλήματός μας, είναι η επιλογή του προμηθευτή που 

μπορεί  να  μας  παρέχει  το  προϊόν  με  το  βέλτιστο  δυνατό  τρόπο  σύμφωνα  με  τη 

στρατηγική και τους στόχους της εκάστοτε επιχείρησης. Ο στόχος αυτός τοποθετείται 

στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.1.

Σχήμα 4.1: Ιεραρχία προβλήματος επιλογής προμηθευτών

Το  δεύτερο  επίπεδο  της  ιεραρχίας  περιλαμβάνει  τα  κριτήρια.  Σύμφωνα  με  τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου το οποίο παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4.2,  τα 

κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι  η 

ποιότητα του προϊόντος, η τιμή του προϊόντος, ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος, η 

φήμη και η θέση του προμηθευτή στον κλάδο και η πολιτική αξιώσεων και εγγυήσεων 

του προμηθευτή. 
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Εγγυήσεων 
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Προμηθευτής 1 Προμηθευτής 2 Προμηθευτής 3



Το τρίτο και κατώτερο επίπεδο της ιεραρχίας αποτελείται από τις εναλλακτικές, δηλαδή 

τους  διάφορους  προμηθευτές  οι  οποίοι  πρόκειται  να  αξιολογηθούν  προκειμένου  να 

επιλεγεί ο βέλτιστος. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.1, έχουν επιλεγεί τυχαία τρεις 

δυνητικοί προμηθευτές προκειμένου οι επιχειρήσεις να τους αξιολογήσουν.

4.3.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να ολοκληρωθεί το μοντέλο σε αυτό το στάδιο, πρέπει να καθοριστεί η βαρύτητα 

του  κάθε  κριτηρίου  και  των  εναλλακτικών.  Ο  καθορισμός  της  βαρύτητας 

πραγματοποιείται με τη σύγκριση ανά ζεύγη. Η διαδικασία της συγκρίσεως ανά ζεύγη 

γίνεται με την εύρεση της σχετικής σημαντικότητας των κριτηρίων και της σχετικής 

σημαντικότητας των εναλλακτικών, σύμφωνα με την κλίμακα των εννέα σημείων του 

Saaty (πίνακας  3.1),  η  οποία  υποδεικνύει  το  επίπεδο σχετικής  σημαντικότητας  από 

ισάξιας  προτίμησης,  μέτριας  προτίμησης,  έντονης  προτίμησης,  πολύ  έντονης 

προτίμησης μέχρι και εξαιρετικής προτίμησης (1, 3, 5, 7, 9 αντίστοιχα στον πίνακα του 

Saaty) (Tahriri et al., 2008). 

4.3.2.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Σε αυτό το στάδιο της διαμόρφωσης του μοντέλου της αναλυτικής ιεράρχησης, γίνεται 

η σύγκριση ανά ζεύγη των κριτηρίων του δεύτερου επιπέδου της ιεραρχίας. Η σύγκριση 

αυτή αφορά στη σχετική σημαντικότητα των κριτηρίων όσον αφορά στην επίτευξη του 

τελικού στόχου του προβλήματος (πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας) που είναι η επιλογή 

του βέλτιστου προμηθευτή.  

Οι  συγκρίσεις  ανά  ζεύγη  των  κριτηρίων  πραγματοποιούνται  σε  έναν  πίνακα  όπως 

παρουσιάζεται στη συνέχεια (πίνακας 4.2). Προκειμένου να γίνει η σύγκριση μεταξύ 

των κριτηρίων, πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση “Πόσο πιο σημαντικό είναι το κριτήριο, 

όσον αφορά στην επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή, που βρίσκεται αριστερά στην 

πάνω σειρά σε σχέση με το κριτήριο που βρίσκεται δεξιά στην πάνω σειρά;”. Η επιλογή 

γίνεται στην πλευρά που βρίσκεται το κριτήριο το οποίο επικρατεί έναντι του άλλου, 
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δηλαδή  το  κριτήριο  το  οποίο  είναι  πιο  σημαντικό  από  το  άλλο  στην  επιλογή  του 

προμηθευτή (η επιλογή της βαθμολογίας γίνεται σύμφωνα με την κλίμακα των εννέα 

σημείων του Saaty).

Πίνακας 4.2: Σύγκριση κριτηρίων ανά ζεύγη

Ποιότητα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Τιμή

Ποιότητα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παράδοση

Ποιότητα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Φήμη & 

Θέση στον 

Κλάδο

Ποιότητα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πολιτική 

Εγγυήσεων

Τιμή 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παράδοση

Τιμή 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Φήμη & 

Θέση στον 

Κλάδο

Τιμή 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πολιτική 

Εγγυήσεων

Παράδοση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Φήμη & 

Θέση στον 

Κλάδο

Παράδοση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πολιτική 

Εγγυήσεων

Φήμη & 

Θέση στον 

Κλάδο

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πολιτική 

Εγγυήσεων

Η  βαθμολογία  που  λαμβάνει  το  κριτήριο  που  βρίσκεται  στην  αριστερή  (για 

παράδειγμα) πλευρά της εκάστοτε σειράς του πίνακα έναντι αυτού που βρίσκεται στη 

δεξιά  πλευρά  της  σειράς  του  παραπάνω  πίνακα,  αποτελεί  το  αντίστροφο  της 

βαθμολογίας του κριτηρίου που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της εκάστοτε σειράς έναντι 

αυτού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
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Επομένως,  τα  αποτελέσματα  μπορούμε  να  τα  μεταφέρουμε  σε  έναν  πίνακα  διπλής 

εισόδου και να προκύψει ο παρακάτω πίνακας 4.3 (η επιλογή της βαθμολογίας των 

κριτηρίων στον πίνακα 4.2, είναι τυχαία και εξυπηρετεί στην επεξήγηση της μεταφοράς 

των αποτελεσμάτων από τον πίνακα 4.2 στον πίνακα 4.3).

Πίνακας 4.3: Μήτρα συγκρίσεως των κριτηρίων ανά ζεύγη

Επιλογή 

προμηθευτή

Ποιότητα Τιμή Παράδοση Φήμη και 

Θέση στον 

Κλάδο

Πολιτική 

Εγγυήσεων

Ποιότητα 1 2 5 5 5
Τιμή 1/2 1 4 4 4
Παράδοση 1/5 1/4 1 3 7
Φήμη και 

Θέση στον 

Κλάδο

1/5 1/4 1/3 1 5

Πολιτική 

εγγυήσεων

1/5 1/4 1/7 1/5 1

Αφότου λάβουμε τις συγκρίσεις ανά ζεύγη των κριτηρίων σε μια μήτρα, το επόμενο 

βήμα είναι ο καθορισμός της βαρύτητας των στοιχείων της μήτρας που γίνεται με τον 

υπολογισμό  του  διανύσματος  προτεραιοτήτων  (“principal  vector”-eigenvector)  όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4.4. Το διάνυσμα προτεραιοτήτων βρίσκεται από την πρόσθεση 

των στοιχείων της κάθε στήλης και στη συνέχεια, προκειμένου να κανονικοποιηθεί η 

κάθε στήλη και να έχει άθροισμα ίσο με ένα (1), διαιρούμε τα στοιχεία της στήλης με 

το σύνολο αυτής και στη συνέχεια τα αθροίζουμε. Τέλος, βρίσκουμε τον μέσο όρο των 

στοιχείων της κάθε σειράς. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την προηγούμενη 

πράξη,  αποτελούν  τις  βαρύτητες  των  στοιχείων  της  μήτρας  που  στην  προκειμένη 

περίπτωση είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των προμηθευτών (Tahriri et al., 2008).   
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Πίνακας 4.4: Κανονικοποιημένη μήτρα συγκρίσεων ανά ζεύγη και υπολογισμός της 

βαρύτητας των κριτηρίων

Κριτήρια 

επιλογής 

προμηθευτ

ών

Ποιότητα Τιμή Παράδοση Φήμη και 

Θέση στον 

κλάδο

Πολιτική 

Εγγυήσεων

Άθροισμα 

Γραμμής

Μέσος 

όρος 

(Βαρύτητα

)
Ποιότητα 0,4760,533 0,477 0,379 0,227 2,092 0,418
Τιμή 0,2380,266 0,382 0,303 0,182 1,371 0,274
Παράδοση 0,0950,066 0,095 0,227 0,318 0,801 0,160
Φήμη και 

Θέση στον 

κλάδο

0,0950,066 0,032 0,076 0,227 0,496 0,099

Πολιτική 

εγγυήσεω

ν

0,0950,066 0,014 0,015 0,046 0,236 0,047

Σύνολο 1 1 1 1 1 1
 

Στο  παράδειγμα  του  παραπάνω  πίνακα  (όπου  όπως  έχουμε  αναφέρει  παραπάνω,  η 

επιλογή της βαθμολογίας ήταν τυχαία), το κριτήριο “ποιότητα” είναι το σημαντικότερο 

ως προς την επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή (με βαρύτητα 0,418) ακολουθούμενο 

από  τα  κριτήρια  “τιμή”,  “παράδοση”,  “φήμη  και  θέση  στον  κλάδο”,  “πολιτική 

εγγυήσεων”.

4.3.2.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΩΣ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Στη συνέχεια, σε αυτό το στάδιο, γίνεται η σύγκριση ανά ζεύγη των εναλλακτικών που 

αποτελούν το τρίτο και τελευταίο επίπεδο της ιεραρχίας του προβλήματος (οι οποίες 

στην  προκειμένη  περίπτωση  είναι  οι  διαφορετικοί  εν  δυνάμει  προμηθευτές  μιας 

επιχείρησης) ως προς το βαθμό στον οποίο ικανοποιεί η κάθε εναλλακτική το εκάστοτε 

κριτήριο.

Οι συγκρίσεις ανά ζεύγη των εναλλακτικών πραγματοποιούνται σε έναν πίνακα όπως 

παρουσιάζεται στη συνέχεια  (πίνακας 4.5). Προκειμένου να γίνει η σύγκριση μεταξύ 
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των  εναλλακτικών,  πρέπει  να  απαντηθεί  η  ερώτηση  “Όσον  αφορά  στο  κριτήριο 

ποιότητα (για παράδειγμα), η εναλλακτική που βρίσκεται αριστερά στην πάνω γραμμή 

του πίνακα  ή η εναλλακτική που βρίσκεται δεξιά στην πάνω γραμμή, το ικανοποιεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό;”.  Η επιλογή γίνεται στην πλευρά που βρίσκεται η εναλλακτική που 

επικρατεί έναντι της άλλης, δηλαδή η εναλλακτική η οποία ικανοποιεί σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σχέση με την άλλη το εκάστοτε κριτήριο (η επιλογή της βαθμολογίας γίνεται 

σύμφωνα με την κλίμακα των εννέα σημείων του Saaty).

Πίνακας 4.5: Σύγκριση ανά ζεύγη των εναλλακτικών (προμηθευτών) ως προς το 

κριτήριο “ποιότητα”

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

2

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Προμηθευτής 

2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Σύμφωνα με το παράδειγμα του παραπάνω πίνακα 4.5 (Πίνακας για τη σύγκριση των 

προμηθευτών  ως  προς  ένα  κριτήριο),  συμπληρώνονται  ισάριθμοι  πίνακες  των 

κριτηρίων  που  έχουν  επιλεγεί  και  βρίσκονται  στο  δεύτερο  επίπεδο  της  ιεραρχίας. 

Επομένως,  με  βάση  την  ιεραρχία  του  προβλήματος  επιλογής  προμηθευτών  του 

σχήματος 4.1, θα προκύψουν ακόμα τέσσερις  πίνακες σαν τον πίνακα 4.5 (ένας για 

κάθε κριτήριο).

Η  βαθμολογία  που  λαμβάνει  η  εναλλακτική  που  βρίσκεται  στην  αριστερή  (για 

παράδειγμα) πλευρά της εκάστοτε σειράς του πίνακα έναντι αυτής που βρίσκεται στη 

δεξιά  πλευρά  της  σειράς  του  παραπάνω  πίνακα,  αποτελεί  το  αντίστροφο  της 

βαθμολογίας της εναλλακτικής που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της εκάστοτε σειράς 

έναντι αυτού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.

Τα αποτελέσματα μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε έναν πίνακα διπλής εισόδου και να 

προκύψει ο παρακάτω πίνακας 4.6 (η επιλογή της βαθμολογίας των εναλλακτικών στον 
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πίνακα  4.5,  είναι  τυχαία  και  εξυπηρετεί  στην  επεξήγηση  της  μεταφοράς  των 

αποτελεσμάτων από τον πίνακα στον πίνακα διπλής εισόδου).

Πίνακας 4.6: Μήτρα συγκρίσεως ανά ζεύγη των εναλλακτικών (προμηθευτών)

Ποιότητα Προμηθευτής 1 Προμηθευτής 2 Προμηθευτής 3
Προμηθευτής 1 1 5 7
Προμηθευτής 2 1/5 1 1/3
Προμηθευτής 3 1/7 3 1

Πίνακας 4.7: Κανονικοποιημένη μήτρα συγκρίσεων ανά ζεύγη ως προς το κριτήριο 

“ποιότητα” και υπολογισμός της βαρύτητας των εναλλακτικών ως προς το κριτήριο 

“ποιότητα”

Ποιότητα Προμηθευτής 

1

Προμηθευτής 

2

Προμηθευτής 

3

Άθροισμα 

γραμμής

Μέσος όρος 

(Βαρύτητα)
Προμηθευτής 

1

0,744 0,555 0,840 1,687 0,562

Προμηθευτής 

2

0,149 0,111 0,039 0,299 0,099

Προμηθευτής 

3

0,107 0,333 0,120 0,56 0,186

Σύμφωνα  με  τον  πίνακα  4.7,  η  βαρύτητα  του  προμηθευτή  1,  προμηθευτή  2  και 

προμηθευτή 3 ως προς το κριτήριο “ποιότητα”, είναι 0,562,0,099 και 0,186 αντίστοιχα.

Αντίστοιχα,  συμπληρώνονται  πίνακες  και  μήτρες για κάθε ένα από τα κριτήρια του 

δευτέρου  επιπέδου.  Επομένως,  από  κάθε  τέτοιο  πίνακα  (και  στη  συνέχεια  μήτρα) 

προκύπτει  η  βαρύτητα  της  κάθε  εναλλακτικής  ως  προς  το  εκάστοτε  κριτήριο  που 

καταγράφεται στον πίνακα. 

4.3.3. ΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Στο στάδιο αυτό, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των προηγούμενων δυο σταδίων 

(υπολογισμός  της  βαρύτητας  των  κριτηρίων  και  υπολογισμός  της  βαρύτητας  των 

εναλλακτικών ως προς τα κριτήρια), υπολογίζουμε τις βαρύτητες των εναλλακτικών ως 

προς την επίτευξη του τελικού στόχου που στο παρόν πρόβλημα είναι η επιλογή του 

βέλτιστου προμηθευτή. 
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  

5.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε καταστήματα λιανικής πώλησης με έδρα στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης.  Τα  καταστήματα  στα  οποία  απευθυνθήκαμε  για  την  εφαρμογή  του 

μοντέλου,  είναι  καταστήματα  οπτικών,  ένδυσης,  υπόδησης,  εμπορίας  ποτών, 

ηλεκτρολογικού υλικού.

Για τη συλλογή των δεδομένων συντάχθηκε ερωτηματολόγιο (το οποίο παρατίθεται στο 

παράρτημα  ως  “ερωτηματολόγιο  2”)  και  στη  συνέχεια  μοιράστηκε  σε  είκοσι  (20) 

καταστήματα  λιανικής  πώλησης  στο  κέντρο  της  πόλης.  Κατά  την  παράδοση  του 

ερωτηματολογίου έγινε μια μικρή ενημέρωση για το σκοπό της διπλωματικής και για τη 

μέθοδο της αναλυτικής ιεράρχησης. Στη συνέχεια δόθηκαν προφορικά οδηγίες για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (οι οποίες αναγράφονται και στο ερωτηματολόγιο).

 Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που τελικά επεστράφη ήταν εννέα (9), περίπου 50% 

επί του συνόλου που μοιράστηκαν. Πιθανά αίτια είναι η διάθεση των καταστηματαρχών 

για απόκρυψη του τρόπου επιλογής των προμηθευτών τους, όπως επίσης και το γεγονός 

ότι  η  συμπλήρωση  ενός  ερωτηματολογίου  είναι  μια  χρονοβόρα  διαδικασία. 

Επιπροσθέτως, η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα τα τελευταία δυο 

χρόνια,  έχει  φέρει  τους  εμπόρους  αντιμέτωπους  με  πολλά  προβλήματα  τα  οποία 

καλούνται  να  αντιμετωπίσουν  καθημερινά  και  να  αναλωθούν  σε  αυτά  χωρίς 

δυνατότητα να ασχοληθούν με θέματα τα οποία δεν άπτονται του ενδιαφέροντός τους.

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ερωτηματολογίων που επεστράφησαν είναι πολύ 

μικρό  δείγμα  για  τη  διεξαγωγή  στατιστικά  σωστού  αποτελέσματος,  η  μέθοδος  της 

αναλυτικής ιεράρχησης θα εφαρμοστεί προκειμένου να αξιολογηθεί ως ένα βαθμό η 

προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση.
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5.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε στο πρόγραμμα Super Decisions, έκδοση 2.2.3, το 

οποίο διατίθεται  δωρεάν στο διαδίκτυο.  Βοηθητικά χρησιμοποιήθηκε το  πρόγραμμα 

LibreOffice Calc.

Η ανάπτυξη του μοντέλου περιγράφεται στα εξής βήματα:

1) Στο  πρώτο  βήμα  δημιουργούμε  τις  ομάδες  (clusters) της  ιεραρχίας.  Στο 

συγκεκριμένο μοντέλο έχουμε τρεις ομάδες. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται ο κυρίως 

στόχος, στο δεύτερο επίπεδο βρίσκονται τα κριτήρια επιλογής  (criteria) και στο τρίτο 

και κατώτερο επίπεδο βρίσκονται οι εναλλακτικές (alternatives).

2) Στο δεύτερο βήμα εισάγουμε τα στοιχεία  (elements)  της  κάθε  ομάδας.  Στην 

ομάδα του κυρίως στόχου εισάγεται το στοιχείο “βέλτιστος προμηθευτής”. Στην ομάδα 

του δεύτερου επιπέδου (criteria) εισάγονται τα κριτήρια που είναι τα εξής:

• Ποιότητα προϊόντος

• Τιμή προϊόντος

• Παράδοση προϊόντος

• Φήμη και Θέση στον Κλάδο

• Πολιτική Εγγυήσεων και Αξιώσεων

Στην τρίτη ομάδα εισάγουμε τις εναλλακτικές που είναι:

• Προμηθευτής 1

• Προμηθευτής 2

• Προμηθευτής 3

3) Στη συνέχεια, αφού έχουμε δημιουργήσει τις ομάδες σε ιεραρχία, συνδέουμε τα 

στοιχεία της κάθε ομάδας με τα στοιχεία της ομάδας του αμέσως ανώτερου επιπέδου. 

Το σύνολο των στοιχείων της δεύτερης ομάδας (κριτήρια), συνδέονται με το στοιχείο 

του  ανώτερου  επιπέδου  που  είναι  ο  κυρίως  στόχος  (“βέλτιστος  προμηθευτής”). 

Αντίστοιχα,  τα  στοιχεία  της  τρίτης  ομάδας  (εναλλακτικές)  συνδέονται  με  όλα  τα 

στοιχεία του δευτέρου επιπέδου.
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Στο  σχήμα  5.1  φαίνεται  η  τελική  μορφή  της  ιεραρχίας  όπως  έχει  αναπτυχθεί  στο 

πρόγραμμα Super Decisions.

Σχήμα 5.1: Ολοκληρωμένη μορφή της ιεραρχίας
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4) Έχοντας δημιουργήσει την ιεραρχία, μπορούμε πλέον να εισάγουμε τα δεδομένα 

προς  επεξεργασία.  Αρχικά εισάγονται  τα δεδομένα για  τη  σύγκριση ανά ζεύγη των 

κριτηρίων σε σχέση με τον κυρίως στόχο. Στο σχήμα 5.2 παρουσιάζεται η μορφή του 

πίνακα των συγκρίσεων στο λογισμικό.

Σχήμα 5.2: Πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων των κριτηρίων σε σχέση με την επιλογή 

του βέλτιστου προμηθευτή (ερωτηματολόγιο Νο 3)

Στη συνέχεια εισάγονται τα δεδομένα για τη σύγκριση ανά ζεύγη των εναλλακτικών 

(προμηθευτές) ως προς την ικανοποίηση έκαστου κριτηρίου του αμέσως ανώτερου 

επιπέδου. Στο σχήμα 5.3 παρουσιάζεται η μορφή του πίνακα στο λογισμικό.

Σχήμα 5.3: Πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων των εναλλακτικών σε σχέση με το 

κριτήριο πολιτική εγγυήσεων (ερωτηματολόγιο Νο 3)

Για κάθε ένα κριτήριο προκύπτει ένας πίνακας ζευγαρωτών συγκρίσεων των 

εναλλακτικών ως προς το κριτήριο αυτό, οι οποίοι έχουν αντίστοιχη μορφή με τον 

πίνακα 5.3.
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5) Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της ασυνέπειας των κρίσεων. Ο δείκτης συνέπειας 

υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε ομάδα ζευγαρωτών συγκρίσεων και είναι επιθυμητό η 

τιμή της να βρίσκεται κάτω από την τιμή 0,1, το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό επομένως 

γίνονται αποδεκτές και τιμές που βρίσκονται ελαφρώς πάνω από την τιμή 0,1. 

6) Στο  τελευταίο  βήμα  εξάγονται  τα  αποτελέσματα.  Τα  αποτελέσματα  είναι  τα 

βάρη των κριτηρίων και τα βάρη των προμηθευτών. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου.

5.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με δυο τρόπους:

I.  Εισήχθησαν  τα  δεδομένα  του  κάθε  ερωτηματολογίου  ξεχωριστά,  ώστε  να 

ιεραρχηθούν  τα  κριτήρια  από  κάθε  μεμονωμένο  λιανέμπορο  και  στη  συνέχεια  να 

επιλεγεί  ο  βέλτιστος  προμηθευτής  από έκαστο λιανέμπορο.  Ο περιορισμός που μας 

οδηγεί  σε  αυτόν  τον  τρόπο  επεξεργασίας  των  δεδομένων,  είναι  η  μη  ταύτιση  των 

προμηθευτών μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων/λιανεμπόρων καθώς και το ότι 

δραστηριοποιούνται  σε  διαφορετικό  κλάδο  (κάθε  επιχείρηση  αξιολόγησε  ένα 

διαφορετικό σύνολο τριών προμηθευτών, επομένως τα δεδομένα της σύγκρισης ανά 

ζεύγη  μεταξύ  των  προμηθευτών  1,2,3  δεν  μπορούν  να  συγκριθούν  μεταξύ  των 

διαφορετικών ερωτηματολογίων). Ο τρόπος αυτός παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5.3.1.

II. Εισήχθησαν τα δεδομένα από όλα τα ερωτηματολόγια και βρέθηκε ο γεωμετρικός 

μέσος  των αξιολογήσεων που έκαναν οι  λιανέμποροι,  ώστε  να προκύψει  μια  κοινή 

ιεράρχηση των κριτηρίων. Στη συνέχεια, δεδομένης της κατάταξης των κριτηρίων που 

προκύπτει, εισήχθησαν τα δεδομένα των ζευγαρωτών συγκρίσεων των εναλλακτικών 

του  κάθε  ερωτηματολογίου  ξεχωριστά  και  επελέγη  ο  βέλτιστος  προμηθευτής. 

Επομένως, τα συνολικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου τρόπου περιορίστηκαν στο 

δεύτερο επίπεδο της ιεραρχίας -στα κριτήρια επιλογής- και δεν επεκτάθηκαν στο τρίτο 

επίπεδο των εναλλακτικών (προμηθευτές) για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω, της 

μη ταύτισης των προμηθευτών. Ο τρόπος αυτός παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5.3.2.
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5.3.1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ (1ος τρόπος)

Με  αυτόν  τον  τρόπο  επεξεργασίας  των  δεδομένων,  θα  εισάγουμε  τα  δεδομένα 

ζευγαρωτών συγκρίσεων από κάθε ερωτηματολόγιο στο πρόγραμμα  Super  Decisions. 

Επομένως,  η  μέθοδος  θα  εφαρμοστεί  στο  κάθε  ερωτηματολόγιο  ξεχωριστά  και  θα 

εξαχθούν αποτελέσματα για τις βαρύτητες των κριτηρίων και των εναλλακτικών ώστε 

να επιλεγεί ο βέλτιστος προμηθευτής για την κάθε επιχείρηση (ερωτηματολόγιο).

Στους πίνακες 5.1-5.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα βάρη των κριτηρίων 

(ανά  ερωτηματολόγιο),  την  κατάταξή  τους  κατά  φθίνουσα  σειρά  (ανά 

ερωτηματολόγιο), και του δείκτη συνέπειας των ζευγαρωτών συγκρίσεων των  πινάκων 

αποφάσεων των κριτηρίων (ανά ερωτηματολόγιο), αντίστοιχα.

Πίνακας 5.1: Βάρη των κριτηρίων ανά ερωτηματολόγιο 

ΕΡΩΤ/ΓΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΗΜΗ & 

ΘΕΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

1ο 0,2647 0,45957 0,07109 0,13818 0,06645

2ο 0,32345 0,2009 0,33268 0,03048 0,11249

3ο 0,25011 0,37281 0,09475 0,23927 0,04306

4ο 0,20693 0,3428 0,14614 0,22707 0,07706

5ο 0,14581 0,442 0,08751 0,1309 0,19377

6ο 0,25775 0,20118 0,40171 0,0935 0,04586

7ο 0,37711 0,26035 0,13974 0,08296 0,13983

8ο 0,20492 0,49779 0,03773 0,19152 0,06804

9ο 0,17637 0,49167 0,14008 0,06793 0,12395
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Πίνακας  5.2:  Κατάταξη  των  κριτηρίων  κατά  φθίνουσα  σειρά  ανά 

ερωτηματολόγιο

ΕΡ. 1 ΕΡ. 2 ΕΡ. 3 ΕΡ. 4 ΕΡ. 5 ΕΡ. 6 ΕΡ. 7 ΕΡ. 8 ΕΡ. 9

Τιμή 

0,45957

Παράδοση

0,33268

Τιμή 

0,37281

Τιμή 

0,3428

Τιμή 

0,442

Παράδοση

0,40171

Ποιότητα

0,37711

Τιμή 

0,49779

Τιμή 

0,49167

Ποιότητα 

0,2647

Ποιότητα 

0,32345

Ποιότητα 

0,25011

Φήμη

0,22707

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,19377

Ποιότητα

0,25775

Τιμή 

0,26035

Ποιότητα

0,20492

Ποιότητα

0,17637

Φήμη

0,13818

Τιμή 

0,2009

Φήμη

0,23927

Ποιότητα

0,20693

Ποιότητα

0,14581

Τιμή 

0,20118

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,13983

Φήμη

0,19152

Παράδοση

0,14008

Παράδοση

 0,07109

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,11249

Παράδοση

0,09475

Παράδοση 

0,14614

Φήμη

0,1309

Φήμη

0,0935

Παράδοση

0,13974

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,06804

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,12395

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,06645

Φήμη

0,03048

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,04306

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν 0,07706

Παράδοση

0,08751

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,04586

Φήμη

0,08296

Παράδοση

0,03773

Φήμη

0,06793

Παρατηρούμε  ότι  σε  έξι  από  τα  εννέα  ερωτηματολόγια,  το  κριτήριο  “τιμή” 

κατατάσσεται πρώτο με αρκετή διαφορά στην τιμή του δείκτη βαρύτητας του σε σχέση 

με το κριτήριο που ακολουθεί δεύτερο στην εκάστοτε κατάταξη ανά ερωτηματολόγιο, 

όπως  επίσης  ότι  σε  έξι  από  τα  εννέα  ερωτηματολόγια  το  κριτήριο  “ποιότητα” 

κατατάσσεται δεύτερο. 
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Πίνακας  5.3:  Τιμές  του  δείκτη  συνέπειας  των  ζευγαρωτών  συγκρίσεων  των 

κριτηρίων ανά ερωτηματολόγιο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ

1ο 0,16243

2ο 0,13042

3ο 0,09922

4ο 0,20061

5ο 0,63067

6ο 0,14757

7ο 0,22407

8ο 0,11369

9ο 0,13171

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  πίνακα  5.3,  παρατηρούμε  ότι  οι  τιμές  των  δεικτών 

συνέπειας  των ζευγαρωτών συγκρίσεων των κριτηρίων είναι όλες μεγαλύτερες από την 

αποδεκτή τιμή 0,1, εκτός της ασυνέπειας του τρίτου ερωτηματολογίου. 

Στη συνέχεια  παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα για  τα βάρη των προμηθευτών ανά 

ερωτηματολόγιο και η κατάταξή τους ώστε να επιλεγεί ο βέλτιστος. Στους πίνακες 5.4-

5.5 παρουσιάζονται τα βάρη των προμηθευτών ανά ερωτηματολόγιο και η κατάταξή 

τους κατά φθίνουσα σειρά, αντίστοιχα. Τέλος, στον πίνακα 5.6 παρουσιάζονται,  ανά 

ερωτηματολόγιο  (επιχείρηση),  οι  ασυνέπειες  των  ζευγαρωτών  συγκρίσεων  των 

εναλλακτικών ως προς έκαστο κριτήριο.
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Πίνακας 5.4: Βάρη των προμηθευτών ανά ερωτηματολόγιο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3

1ο 0,3401 0,2892 0,3707

2ο 0,30924 0,34538 0,34538

3ο 0,55334 0,26799 0,17867

4ο 0,37156 0,38873 0,23971

5ο 0,58705 0,16358 0,24936

6ο 0,2613 0,49313 0,24558

7ο 0,30913 0,35351 0,33735

8ο 0,53765 0,2535 0,20885

9ο 0,46081 0,36957 0,16962

Πίνακας  5.5:  Κατάταξη  των  προμηθευτών  κατά  φθίνουσα  σειρά  ανά 

ερωτηματολόγιο

ΕΡ. 1 ΕΡ. 2 ΕΡ. 3 ΕΡ. 4 ΕΡ. 5 ΕΡ. 6 ΕΡ. 7 ΕΡ. 8 ΕΡ. 9

ΠΡ. 3

0,3707

ΠΡ. 2/3

0,34538

ΠΡ. 1

0,55334

ΠΡ. 2

0,38873

ΠΡ. 1

0,58705

ΠΡ. 2

0,49313

ΠΡ. 2

0,35351

ΠΡ. 1

0,53765

ΠΡ. 1

0,46081

ΠΡ. 1

0,3401

ΠΡ. 2/3

0,34538

ΠΡ. 2

0,26799

ΠΡ. 1

0,37156

ΠΡ. 3

0,24936

ΠΡ. 1

0,2613

ΠΡ. 3

0,33735

ΠΡ. 2

0,2535

ΠΡ. 2

0,36957

ΠΡ. 2

0,2892

ΠΡ. 1

0,30924

ΠΡ. 3

0,17867

ΠΡ. 3

0,23971

ΠΡ. 2

0,16358

ΠΡ. 3

0,24558

ΠΡ. 1

0,30913

ΠΡ. 3

0,20885

ΠΡ. 3

0,16962
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Πίνακας 5.6: Τιμές του δείκτη συνέπειας των πινάκων ζευγαρωτών συγκρίσεων 

των εναλλακτικών ως προς τα κριτήρια, για κάθε επιχείρηση (ερωτηματολόγιο) 

ξεχωριστά.

ΕΡΩΤ/ΓΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΗΜΗ  & 

ΘΕΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

1ο 0,28344 0,02795 0 0 0

2ο 0 0 0 0 0

3ο 0,50062 0,53926 0,13064 0,13040 0,03703

4ο 0 0,07086 0,05141 0 0

5ο 0,28344 0,13040 0,28344 0,20900 0,50454

6ο 2,60053 0,20900 0,28344 0,41893 0,20900

7ο 0 0,13040 0,13040 0 0

8ο 0,02795 0,13040 0,20900 0 0,13040

9ο 0,08247 0,03112 0,13040 0 0,30113

5.3.2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ (2ος τρόπος)

Με  αυτόν  τον  τρόπο  επεξεργασίας  των  δεδομένων,  υπολογίζουμε  πρώτα  τους 

γεωμετρικούς μέσους των ζευγαρωτών συγκρίσεων των λιανεμπόρων όσον αφορά στα 

κριτήρια επιλογής. Η εξαγωγή του γεωμετρικού μέσου των ζευγαρωτών συγκρίσεων 

γίνεται με τη χρήση της εντολής GEOMEAN στο πρόγραμμα  LibreOffice Calc, αφού 

πρώτα έχουμε εισάγει τα δεδομένα για τις κρίσεις των λιανεμπόρων που αφορούν στην 

ομάδα των κριτηρίων.

 Στη  συνέχεια  εισάγουμε τους  γεωμετρικούς  μέσους  σαν δεδομένα  στο πρόγραμμα 

Super Decisions, και λαμβάνουμε αποτελέσματα όσον αφορά στο σύνολο των κρίσεων 

των λιανεμπόρων για τα κριτήρια. Στο σχήμα 5.5 παρουσιάζεται η μορφή του πίνακα 

των ζευγαρωτών συγκρίσεων των κριτηρίων του συνόλου των ερωτηματολογίων, στο 

λογισμικό.
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Σχήμα 5.5: Ζευγαρωτές συγκρίσεις των κριτηρίων σε σχέση με την επιλογή του 

βέλτιστου προμηθευτή, στο σύνολο των ερωτηματολογίων

Στη συνέχεια, στον πίνακα 5.7 και στον πίνακα 5.8 , παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

για τα βάρη των κριτηρίων στο σύνολο των ερωτηματολογίων  και η κατάταξή τους 

κατά φθίνουσα σειρά , αντίστοιχα. 

Πίνακας 5.7: Βάρη των κριτηρίων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ποιότητα 0,2514

Τιμή 0,39444

Παράδοση 0,13717

Φήμη & Θέση στον Κλάδο 0,12442

Πολιτική Εγγυήσεων & Αξιώσεων 0,09256

Η  ασυνέπεια  των  ζευγαρωτών  συγκρίσεων  των  κριτηρίων  που  προκύπτει  από  το 

σύνολο των ερωτηματολογίων, είναι 0,02505, τιμή η οποία είναι αποδεκτή καθώς είναι 

μικρότερη  από  0,1.  Στον  πρώτο  τρόπο,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  5.3,  οι  τιμές  των 

ασυνεπειών  που  είχαν  προκύψει  ήταν όλες  μεγαλύτερες  από  0,1  (εκτός  του  τρίτου 

ερωτηματολογίου),  ενώ  με  τον  δεύτερο  τρόπο  παρατηρούμε  ότι  η  ασυνέπεια  των 

ζευγαρωτών  συγκρίσεων  που  προκύπτει  από  τους  γεωμετρικούς  μέσους  των 

ζευγαρωτών συγκρίσεων των κριτηρίων (από το σύνολο των ερωτηματολογίων) είναι 

0,02505,  κάτι  που  είναι  λογικό  αφού  τώρα  εξετάζουμε  ομάδα  ατόμων  ενώ  πριν 

μεμονωμένα άτομα.
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Πίνακας 5.8: Κατάταξη των κριτηρίων κατά φθίνουσα σειρά

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗ

Τιμή 0,39444

Ποιότητα 0,2514

Παράδοση 0,13717

Φήμη & Θέση στον Κλάδο 0,12442

Πολιτική Εγγυήσεων & Αξιώσεων 0,09256

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λόγω του ότι οι προμηθευτές δεν είναι οι ίδιοι μεταξύ 

των  ερωτηματολογίων,  η  εφαρμογή της  μεθόδου  θα  γίνει  σε  κάθε  ερωτηματολόγιο 

ξεχωριστά στο επίπεδο των ζευγαρωτών συγκρίσεων των εναλλακτικών ως προς τα 

κριτήρια. Προκειμένου να εξαχθούν αποτελέσματα για την επιλογή προμηθευτή ανά 

ερωτηματολόγιο/λιανέμπορο, τα βάρη των κριτηρίων είναι αυτά που έχουν προκύψει 

από το σύνολο των ερωτηματολογίων και παρουσιάζονται στον πίνακα 5.7. 

Στον πίνακα 5.9 παρουσιάζονται τα βάρη των προμηθευτών ανά ερωτηματολόγιο, που 

προκύπτουν από την εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στο πρόγραμμα Super 

Decisions, και στον πίνακα 5.10 παρουσιάζεται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα σειρά 

(ανά ερωτηματολόγιο) σύμφωνα με τα βάρη του πίνακα 5.9.

Πίνακας 5.9: Βάρη προμηθευτών ως προς τα κριτήρια (ανά ερωτηματολόγιο)

ΕΡΩΤ/ΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3

1ο 0,35036 0,29101 0,35863

2ο 0,36718 0,31641 0,31641

3ο 0,55333 0,25388 0,19279

4ο 0,36691 0,38781 0,24528

5ο 0,53369 0,18551 0,2808

6ο 0,32131 0,43345 0,24524

7ο 0,26413 0,32227 0,41361

8ο 0,53711 0,25406 0,20883

9ο 0,43793 0,39102 0,17105
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Πίνακας 5.10: Κατάταξη των προμηθευτών κατά φθίνουσα σειρά, ανά 

ερωτηματολόγιο

ΕΡ. 1 ΕΡ. 2 ΕΡ. 3 ΕΡ. 4 ΕΡ. 5 ΕΡ. 6 ΕΡ. 7 ΕΡ. 8 ΕΡ. 9

ΠΡ. 3

0,35863

ΠΡ.1

0,36718

ΠΡ. 1

0,55333

ΠΡ. 2

0,38781

ΠΡ. 1

0,53369

ΠΡ. 2

0,43345

ΠΡ. 3

0,41361

ΠΡ. 1

 0,53711

ΠΡ. 1

0,43793

ΠΡ. 1

0,35036

ΠΡ. 2/3

0,31641

ΠΡ. 2

0,25388

ΠΡ. 1

0,36691

ΠΡ. 3

0,2808

ΠΡ. 1

0,32131

ΠΡ. 2

0,32227

ΠΡ. 2

0,25406

ΠΡ. 2

0,39102

ΠΡ. 2

0,29101

ΠΡ. 2/3

0,31641

ΠΡ. 3

0,19279

ΠΡ. 3

0,24528

ΠΡ. 2

0,18551

ΠΡ. 3

0,24524

ΠΡ. 1

0,26413

ΠΡ. 3

0,20883

ΠΡ. 3

0,17105

 Οι ασυνέπειες όπως είναι αναμενόμενο παραμένουν ίδιες (βλ. πίνακα 5.6), ανεξάρτητα 

από τον  τρόπο επεξεργασίας  των  δεδομένων,  μεμονωμένα  στην  κάθε  επιχείρηση ή 

χρησιμοποιώντας τον γεωμετρικό μέσο των ζευγαρωτών συγκρίσεων των κριτηρίων και 

στη συνέχεια εφαρμόζοντας  τη μέθοδο σε κάθε ερωτηματολόγιο ξεχωριστά για  την 

επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή.

5.3.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΩΝ

Στο σημείο αυτό, θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δυο τρόπων (όπου 

αυτό  είναι  δυνατόν).Στον  πίνακα  5.11  παρουσιάζεται  η  κατάταξη  μεταξύ  των  δυο 

τρόπων επεξεργασίας των δεδομένων των ερωτηματολογίων. 
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Πίνακας 5.11: Συγκριτικός πίνακας της κατάταξης των κριτηρίων μεταξύ των 

δύο τρόπων (σύγκριση πινάκων 5.2 και 5.8)

1ος ΤΡΟΠΟΣ 2ος 

ΤΡΟΠΟ

Σ

ΕΡ. 1 ΕΡ. 2 ΕΡ. 3 ΕΡ. 4 ΕΡ. 5 ΕΡ. 6 ΕΡ. 7 ΕΡ. 8 ΕΡ. 9

Τιμή 

0,45957

Παράδοση

0,33268

Τιμή 

0,37281

Τιμή 

0,3428

Τιμή 

0,442

Παράδοση

0,40171

Ποιότητα

0,37711

Τιμή 

0,49779

Τιμή 

0,49167

Τιμή

0,39444

Ποιότητα 

0,2647

Ποιότητα 

0,32345

Ποιότητα 

0,25011

Φήμη

0,22707

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,19377

Ποιότητα

0,25775

Τιμή 

0,26035

Ποιότητα

0,20492

Ποιότητα

0,17637

Ποιότητα 

0,2514

Φήμη

0,13818

Τιμή 

0,2009

Φήμη

0,23927

Ποιότητα

0,20693

Ποιότητα

0,14581

Τιμή 

0,20118

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,13983

Φήμη

0,19152

Παράδοση

0,14008

Παράδοση

0,13717

Παράδοση

 0,07109

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,11249

Παράδοση

0,09475

Παράδοση 

0,14614

Φήμη

0,1309

Φήμη

0,0935

Παράδοση

0,13974

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,06804

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,12395

Φήμη & 

Θέση στον 

Κλάδο

0,12442

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,06645

Φήμη

0,03048

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,04306

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν 0,07706

Παράδοση

0,08751

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν

0,04586

Φήμη

0,08296

Παράδοση

0,03773

Φήμη

0,06793

Πολιτική 

Εγγυήσεω

ν & 

Αξιώσεων

0,09256

Πίνακας 5.12.: Συγκριτικός πίνακας της κατάταξης των προμηθευτών μεταξύ 

των δυο τρόπων (σύγκριση των πινάκων 5.5 και 5.10) 

ΕΡ. 1 ΕΡ. 2 ΕΡ. 3 ΕΡ. 4 ΕΡ. 5 ΕΡ. 6 ΕΡ. 7 ΕΡ. 8 ΕΡ. 9

1ος 2ος 1ος 2ος 1ος 2ος 1ος 2ος 1ος 2ος 1ος 2ος 1ος 2ος 1ος 2ος 1ος 2ος
ΠΡ. 3 ΠΡ. 3 ΠΡ. 

2/3

ΠΡ.1 ΠΡ. 1 ΠΡ. 1 ΠΡ. 2 ΠΡ. 2 ΠΡ. 1 ΠΡ. 1 ΠΡ. 2 ΠΡ. 2 ΠΡ. 2 ΠΡ. 3 ΠΡ. 1 ΠΡ. 1

 

ΠΡ. 1 ΠΡ. 1

ΠΡ. 1 ΠΡ. 1 ΠΡ. 

2/3

ΠΡ. 

2/3

ΠΡ. 2 ΠΡ. 2 ΠΡ. 1 ΠΡ. 1 ΠΡ. 3 ΠΡ. 3 ΠΡ. 1 ΠΡ. 1 ΠΡ. 3 ΠΡ. 2 ΠΡ. 2 ΠΡ. 2 ΠΡ. 2 ΠΡ. 2

ΠΡ. 2 ΠΡ. 2 ΠΡ. 1 ΠΡ. 

2/3

ΠΡ. 3 ΠΡ. 3 ΠΡ. 3 ΠΡ. 3 ΠΡ. 2 ΠΡ. 2 ΠΡ. 3 ΠΡ. 3 ΠΡ. 1 ΠΡ. 1 ΠΡ. 3 ΠΡ. 3 ΠΡ. 3 ΠΡ. 3

Στον πίνακα 5.12 παρατηρούμε ότι η κατάταξη των προμηθευτών παραμένει η ίδια 

92



μεταξύ των δυο τρόπων, εκτός από το 2ο και το 7ο ερωτηματολόγιο όπου η κατάταξη 

διαφοροποιείται.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  

6.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε η δημιουργία ενός μοντέλου για 

την κατάταξη των κριτηρίων βάσει των οποίων επιλέγουν οι έμποροι λιανικής πώλησης 

τους προμηθευτές τους, και τελικό σκοπό την επιλογή βέλτιστου προμηθευτή.

Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία και εφαρμογή του μοντέλου, 

είναι η Μέθοδος της Αναλυτικής Ιεράρχησης  (AHP).  Με τη Μέθοδο της Αναλυτικής 

Ιεράρχησης, τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών συγκρίθηκαν ανά ζεύγη από εμπόρους 

λιανικής πώλησης οι οποίοι διατηρούν καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα 

πέντε κριτήρια επιλογής τα οποία συνέκριναν ανά ζεύγη οι έμποροι λιανικής πώλησης, 

είχαν  επιλεγεί  από  τους  εμπόρους  με  τη  συμπλήρωση  ερωτηματολογίου,  ως  τα 

σημαντικότερα μεταξύ έντεκα κριτηρίων (βάσει βιβλιογραφίας).  Επιπλέον, οι έμποροι 

έκαναν  ζευγαρωτές  συγκρίσεις  μεταξύ  τριών προμηθευτών  τους  ως  προς  την 

ικανοποίηση έκαστου κριτηρίου, ώστε να επιλεγεί ο βέλτιστος.

Η επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια, εισήχθησαν 

στο πρόγραμμα Super Decisions, ώστε να προκύψουν αποτελέσματα για την κατάταξη 

των κριτηρίων επιλογής και την επιλογή του βέλτιστου προμηθευτή (βάσει του 1ου 

τρόπου στο κεφάλαιο 5.3.1).

Από τη σύνθεση των κρίσεων των εμπόρων (2ος τρόπος/ κεφάλαιο 5.3.2), προκύπτει 

ότι το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής προμηθευτών των εμπόρων λιανικής πώλησης 

είναι  η  “τιμή” με  βαθμό βαρύτητας  0,39444.  Το κριτήριο “ποιότητα” κατατάσσεται 

δεύτερο με βαθμό βαρύτητας 0,2514, ακολουθούμενο από το κριτήριο “παράδοση” με 

βαθμό  βαρύτητας  0,13717,  το  κριτήριο  “φήμη  και  θέση  στον  κλάδο”  με  βαθμό 

βαρύτητας  0,12442  και  το  κριτήριο  “πολιτική  εγγυήσεων  και  αξιώσεων”  με  βαθμό 

βαρύτητας 0,09256.
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Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 5.11, παρατηρούμε ότι η κατάταξη των κριτηρίων 

μεταξύ των δυο τρόπων παραμένει ίδια για τα κριτήρια “τιμή” και “ποιότητα”, τα οποία 

βρίσκονται  στην  πρώτη  και  δεύτερη  θέση  της  κατάταξης  αντίστοιχα,  ενώ  για  τα 

κριτήρια “παράδοση”, “φήμη και θέση στον κλάδο” και “πολιτική εγγυήσεων” υπάρχει 

διαφορά στην κατάταξη.

6.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

➢ Η  Μέθοδος  της  Αναλυτικής  Ιεράρχησης  αποτελεί  έναν  εύκολο  τρόπο 

ιεράρχησης των κριτηρίων επιλογής προμηθευτών μέσω των ζευγαρωτών συγκρίσεων. 

Οι ερωτώμενοι είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο σύγκρισης των κριτηρίων και 

των προμηθευτών.

➢ Ο τρόπος συλλογής δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου το οποίο είναι δομημένο 

σύμφωνα με τον τρόπο που τα δεδομένα εισάγονται στο πρόγραμμα Super Decisions, 

επιτρέπει την εύκολη μεταφορά των δεδομένων στο πρόγραμμα και στη συνέχεια την 

επεξεργασία τους.

➢ Το δείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν μικρό 

και  για  αυτόν  τον  λόγο  τα  αποτελέσματα  δεν  είναι  ασφαλή.  Το  δείγμα  στο  οποίο 

απευθυνθήκαμε θα μπορούσε να είναι επαρκές, δεδομένου ότι στο σύνολό του θα είχε 

απαντήσει στα ερωτηματολόγια, γεγονός που δεν συνέβη.

➢ Η χρήση ανομοιογενούς δείγματος ως προς τον κλάδο δραστηριοποίησης των 

καταστημάτων λιανικής πώλησης (καταστήματα οπτικών, ένδυσης, υπόδησης κτλ.), δεν 

δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν αποτελέσματα ως προς την κατάταξη των κριτηρίων 

επιλογής ανά κλάδο, παρά μόνο να γίνει κατάταξη των κριτηρίων επιλογής ως προς τον 

ευρύτερο κλάδο της λιανικής.

➢ Η  χρήση  κριτηρίων  βάσει  βιβλιογραφίας  διευκολύνει  την  διεξαγωγή  της 

έρευνας,  χωρίς  να  καλύπτει  όμως  επαρκώς  το  σύνολο  των  κριτηρίων  τα  οποία 

διαχρονικά λαμβάνουν υπόψιν τους οι έμποροι λιανικής πώλησης καθώς μεταβάλλονται 
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οι οικονομικές συνθήκες του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και των συνθηκών που 

επικρατούν στον τόπο δραστηριοποίησής τους και ενδεχομένως επηρεάζουν τον τρόπο 

επιλογής.

6.3 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

➢ Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, το 

γεγονός της μη ταύτισης των προμηθευτών μεταξύ των ερωτηματολογίων, δεν επέτρεπε 

τη μεταξύ των ερωτηματολογίων σύνθεση των ζευγαρωτών κρίσεων των εμπόρων για 

τους  προμηθευτές.  Επομένως,  η  εφαρμογή  της  μεθόδου  θα  μπορούσε  να  γίνει  σε 

καταστήματα  λιανικής  πώλησης  που  χρησιμοποιούν  τους  ίδιους  προμηθευτές  ή  σε 

αλυσίδα καταστημάτων της ίδιας επιχείρησης ώστε πάλι οι προμηθευτές να είναι ίδιοι 

μεν,  αλλά  οι  λήπτες  απόφασης  να  είναι  διαφορετικοί  (υπεύθυνοι  αγορών του  κάθε 

υποκαταστήματος).

➢ Η συλλογή δεδομένων από καταστήματα του ιδίου κλάδου (ένδυσης, υπόδησης, 

ειδών σπιτιού) θα επέτρεπε την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων ως προς 

τα κριτήρια επιλογής συγκεκριμένου κλάδου.

➢ Η διεξαγωγή  έρευνας  προκειμένου  να  συγκεντρωθούν  κριτήρια  επιλογής  τα 

οποία ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία και τα οποία στη συνέχεια 

θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  στα  καταστήματα  λιανικής 

πώλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια : Μπόνη Νιόβη

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ”Πολυκριτήρια λήψη αποφάσεων σε 

ιεραρχικά προβλήματα στο λιανεμπόριο”

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διπλωματική εργασία σκοπό έχει να καταδείξει μέσω της Μεθόδου της Αναλυτικής 

Ιεράρχησης τα σημαντικότερα κριτήρια βάσει των οποίων οι έμποροι λιανικής πώλησης 

επιλέγουν το βέλτιστο προμηθευτή, όπως επίσης και να παρουσιαστεί η σχετική 

σπουδαιότητα μεταξύ των κριτηρίων στη λήψη της απόφασης.

Το παρόν αποτελεί το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, βάσει του οποίου θα 

βαθμολογηθούν και θα ταξινομηθούν τα σημαντικότερα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται 

υπόψιν κατά τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών από τους εμπόρους λιανικής 

πώλησης. 

Βάσει των δεδομένων που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στο 

παρόν ερωτηματολόγιο, θα προκύψει η κατάταξη των κριτηρίων που λαμβάνονται 

υπόψιν κατά τη διαδικασία επιλογής του βέλτιστου προμηθευτή. Στη συνέχεια θα 

επιλεγούν αυτά τα οποία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης και θα σας 

ζητηθεί να απαντήσετε στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου προκειμένου να 

προκύψει η σχετική σπουδαιότητα μεταξύ των κριτηρίων με την εφαρμογή της 

Μεθόδου της Αναλυτικής Ιεράρχησης.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) παρατίθενται κριτήρια, βάσει βιβλιογραφίας, τα 

οποία λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών τα οποία 

καλείστε να βαθμολογήσετε σε μια κλίμακα από το 1-5 ( όπου με 5 βαθμολογείται ένα 

κριτήριο εξαιρετικής σημασίας στη διαδικασίας λήψης της απόφασης και με 1 ένα 

κριτήριο μικρής ή και καθόλου σημασίας). Επιλέξτε τη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου 

κυκλώνοντας την αντίστοιχη βαθμολογία στον παρακάτω πίνακα. Η επεξήγηση των 



κριτηρίων ακολουθεί στον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βαθμολόγηση της σημασίας των κριτηρίων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ποιότητα 1 2 3 4 5

 Παράδοση 1 2 3 4 5

Τιμή 1 2 3 4 5

Πολιτική 

εγγυήσεων και 

αξιώσεων

1 2 3 4 5

Παραγωγικές 

εγκαταστάσεις 

και 

δυναμικότητα

1 2 3 4 5

Ύψος 

παραγγελιών

1 2 3 4 5

Φήμη και η 

θέση στον 

κλάδο

1 2 3 4 5

Μάνατζμεντ 

και 

οργανωσιακή 

κουλτούρα

1 2 3 4 5

Προδιαγραφές 

συσκευασίας

1 2 3 4 5



Γεωγραφική 

θέση

1 2 3 4 5

Χρηματοοικονο

μική θέση

1 2 3 4 5



ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Επεξήγηση των κριτηρίων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Ποιότητα Η ικανότητα του εκάστοτε προμηθευτή να 

πληρεί τις ποιοτικές προδιαγραφές 

(quality specifications) με συνέπεια  

 Παράδοση Η ικανότητα του εκάστοτε προμηθευτή να τηρεί τις 

συμφωνηθείσες ημερομηνίες παραδόσεων 

(delivery schedules)

Τιμή Η καθαρή τιμή (net price) που προσφέρει 

ο εκάστοτε προμηθευτής 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων 

και των μεταφορικών) 

Πολιτική εγγυήσεων και αξιώσεων Η πολιτική εγγυήσεων και αξιώσεων 

(warranties and claims policies) του 

εκάστοτε προμηθευτή

Παραγωγικές εγκαταστάσεις και δυναμικότητα Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και η 

δυναμικότητα (production facilities and 

capacity) του εκάστοτε προμηθευτή

Ύψος παραγγελιών Το ύψος των παραγγελιών που έχουν γίνει 

στο παρελθόν (amount of past business) 

στον εκάστοτε προμηθευτή

Φήμη και η θέση στον κλάδο Η φήμη και θέση στον κλάδο/βιομηχανία 

που κατέχει ο εκάστοτε προμηθευτής του 

(fame and position in the industry)

Μάνατζμεντ και οργανωσιακή κουλτούρα Το μάνατζμεντ και οργανωσιακή κουλτούρα 

(management and organization) του εκάστοτε 

προμηθευτή

Προδιαγραφές συσκευασίας Η ικανότητα του εκάστοτε προμηθευτή να 

πληρεί τις προδιαγραφές συσκευασίας για 

το προϊόν του (packaging ability)

Γεωγραφική θέση Η γεωγραφική θέση του προμηθευτή 

(geographical location)

Χρηματοοικονομική θέση Η χρηματοοικονομική θέση και η αξιολόγηση 

φερεγγυότητας (credit rating) του εκάστοτε 

προμηθευτή (financial position)



Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νιόβης Μπόνη

Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει να καταδείξει μέσω της Μεθόδου της 

Αναλυτικής Ιεράρχησης τα σημαντικότερα κριτήρια βάσει των οποίων οι έμποροι 

λιανικής πώλησης επιλέγουν το βέλτιστο προμηθευτή, όπως επίσης και να 

παρουσιαστεί η σχετική σπουδαιότητα μεταξύ των κριτηρίων στη λήψη της απόφασης.

Με το παρόν ερωτηματολόγιο, καλείστε να συγκρίνετε ανά ζεύγη έναν αριθμό 

κριτηρίων (βάσει προηγηθέντος ερωτηματολογίου) τα οποία επηρεάζουν την επιλογή 

του βέλτιστου προμηθευτή,που αποτελεί και τον τελικό στόχο του προβλήματος της 

επιλογής βέλτιστου προμηθευτή.

Προκειμένου να ικανοποιηθεί ο τελικός στόχος του προβλήματος της επιλογής του 

βέλτιστου προμηθευτή,καλείστε να συγκρίνετε ανά ζεύγη τα παρακάτω κριτήρια:

1. Ποιότητα του προϊόντος:   Η ικανότητα του εκάστοτε προμηθευτή να πληρεί τις 

ποιοτικές προδιαγραφές με συνέπεια.

2. Τιμή του προϊόντος  :   Η τιμή στην οποία προσφέρει το προϊόν ο εκάστοτε 

προμηθευτής (συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των εξόδων 

μεταφοράς).

3.  Χρόνος παράδοσης του προϊόντος:   Η ικανότητα του εκάστοτε προμηθευτή να 

τηρεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων.

4. Φήμη και Θέση στον Κλάδο:  Η φήμη και θέση στον κλάδο/βιομηχανία που 

κατέχει ο εκάστοτε προμηθευτής του

5. Πολιτική Εγγυήσεων και αξιώσεων:   Η πολιτική εγγυήσεων και αξιώσεων του 

εκάστοτε προμηθευτή

Στον Πίνακα 1 σας ζητείται να συγκρίνετε ανά ζεύγη τα παραπάνω κριτήρια, ώστε να 

προκύψει η μεταξύ τους σπουδαιότητα. Τοποθετείτε τον αριθμό 1 στην περίπτωση που 

κρίνετε ότι το ένα κριτήριο “προτιμάται εξίσου” με το άλλο στην επιλογή του 



βέλτιστου προμηθευτή έως και τον αριθμό 9 στην περίπτωση που κρίνετε ότι το ένα 

κριτήριο “προτιμάται εξαιρετικά” έναντι του άλλου. 

Κάντε την επιλογή σας στην πλευρά (δεξιά ή αριστερά του “1”) που βρίσκεται το 

κριτήριο το οποίο επικρατεί έναντι του άλλου.

 Προκειμένου να διευκολυνθείτε όσον αφορά στον τρόπο σχετικής βαθμολόγησης των 

κριτηρίων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον παρακάτω βοηθητικό πίνακα. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ



ΦΡΑΣΤΙΚΗ  

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Προτιμάται εξαιρετικά 9 Οι  ενδείξεις  που 

ευνοούν  μια 

δραστηριότητα  έναντι 

μιας  άλλης,  είναι  στο 

μέγιστο  δυνατό  επίπεδο 

βεβαιότητας

Μεταξύ  πολύ  έντονης 

και  εξαιρετικής 

προτίμησης

8

Προτιμάται πολύ έντονα 7 Μια δραστηριότητα

ευνοείται πολύ έντονα

έναντι μιας άλλης / η

επικράτησή της φαίνεται

στην πράξη

Μεταξύ  έντονης  και 

πολύ  έντονης 

προτίμησης

6

Προτιμάται έντονα 5 Η εμπειρία και η κρίση

ευνοούν σημαντικά μια

δραστηριότητα έναντι μιας

άλλης

Μεταξύ  μέτριας  και 

έντονης προτίμησης

4

Προτιμάται μετρίως 3 Η εμπειρία και η κρίση

ευνοούν ελαφρώς μια

δραστηριότητα έναντι μιας

άλλης

Μεταξύ  ισάξιας  και 

μέτριας προτίμησης

2

Προτιμάται εξίσου 1 Οι δυο δραστηριότητες

συνεισφέρουν ισοδύναμα

στο στόχο



ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Σύγκριση κριτηρίων ανά ζεύγη

Ποιότητα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Τιμή

Ποιότητα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παράδοση

Ποιότητα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Φήμη & 

Θέση στον 

Κλάδο

Ποιότητα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πολιτική 

Εγγυήσεων

Τιμή 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παράδοση

Τιμή 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Φήμη & 

Θέση στον 

Κλάδο

Τιμή 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πολιτική 

Εγγυήσεων

Παράδοση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Φήμη & 

Θέση στον 

Κλάδο

Παράδοση 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πολιτική 

Εγγυήσεων

Φήμη & 

Θέση στον 

Κλάδο

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πολιτική 

Εγγυήσεων

Στη συνέχεια καλείστε να συγκρίνετε τρεις δυνητικούς προμηθευτές όσον αφορά στην 

ικανοποίηση των παραπάνω πέντε κριτηρίων.

Στους επόμενους πίνακες (Πίνακας 2-Πίνακας 6) συγκρίνετε ανά ζεύγη τους 

προμηθευτές όσον αφορά στην ικανοποίηση έκαστου κριτηρίου. Όσον αφορά στη 

σχετική βαθμολόγηση των προμηθευτών αναφορικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων 

, ισχύουν τα ίδια με τη συμπλήρωση του Πίνακα 1.



Πίνακας 2: Σύγκριση ανά ζεύγη των προμηθευτών ως προς την ικανοποίηση του 

κριτηρίου “Ποιότητα του Προϊόντος”

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

2

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Προμηθευτής 

2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Πίνακας 3:  Σύγκριση ανά ζεύγη των προμηθευτών ως προς την ικανοποίηση του 

κριτηρίου “Τιμή του Προϊόντος”

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

2

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Προμηθευτής 

2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Πίνακας 4:  Σύγκριση ανά ζεύγη των προμηθευτών ως προς την ικανοποίηση του 

κριτηρίου “Χρόνος παράδοσης του προϊόντος”

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

2

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Προμηθευτής 

2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Πίνακας 5:  Σύγκριση ανά ζεύγη των προμηθευτών ως προς την ικανοποίηση του 

κριτηρίου “Φήμη & Θέση στον Κλάδο”

Προμηθευτής 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 



1 2

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Προμηθευτής 

2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Πίνακας 6:  Σύγκριση ανά ζεύγη των προμηθευτών ως προς την ικανοποίηση του 

κριτηρίου “Πολιτική Εγγυήσεων και Αξιώσεων”

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

2

Προμηθευτής 

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Προμηθευτής 

2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Προμηθευτής 

3

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
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