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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

 

Σηε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, ππάξρνπλ πνιινί ιόγνη πνπ νδεγνύλ 

κηα επηρείξεζε λα ζηξαθεί πξνο ηηο μέλεο αγνξέο, λα εμάγεη ηα πξντόληα ηεο θαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζε δηεζλέο ή παγθόζκην επίπεδν. Έλα ζεκαληηθό δήηεκα γηα ηελ 

επηρείξεζε είλαη λα απνθαζίζεη ηνλ θαιύηεξν ηξόπν απνζήθεπζεο, ρεηξηζκνύ θαη 

δηαθίλεζεο ησλ πξντόλησλ ηεο, έηζη ώζηε απηά λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ηειηθνύο 

θαηαλαισηέο ζην ζσζηό ρξόλν θαη ζην ζσζηό κέξνο. Γηα ην ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη κία αμηόπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σθνπόο απηήο 

ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηα δηεζλή θαλάιηα δηαλνκήο ζηηο θαηαλαισηηθέο 

αγνξέο, θαζώο θαη λα παξνπζηάζεη εηαηξίεο πνπ νθείινπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζην θαιά 

νξγαλσκέλν ζύζηεκα logistics πνπ δηαζέηνπλ, έηζη ώζηε λα ηνληζηεί ε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επηηπρεκέλε 

πνξεία ηεο δηεζλνύο θαη παγθόζκηαο επηρείξεζεο. 
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ABSTRACT 

 

 

In today's global economy, there are many reasons for a company to turn to foreign 

markets, export its products and operate internationally or globally. An important 

issue for the company is to decide the best way of storing, handling and distributing 

its products, so that they are available to end users at the right time and the right 

place. For this reason, it needs to create a reliable and efficient supply chain. The 

purpose of this paper is to explore international distribution channels in consumer 

markets, and to present companies which owe their success to the well-organized 

logistics system they have, so to emphasize the importance of supply chain to the 

operation and success of international and global business. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

 

Η παγθνζκηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε ζηξνθή πξνο κηα πην νινθιεξσκέλε θαη 

αιιειεμαξηώκελε παγθόζκηα νηθνλνκία. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηβηώλνπλ ζηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία βαζίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζε κεγάιν βαζκό ζε έλαλ 

έγθαηξν εληνπηζκό θαη ζηελ αλάιπζε ησλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο αγνξέο θαη 

ηηο βηνκεραλίεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο ηνπο (Rundh, 2007). Σύκθσλα κε 

ηνλ Mattsson (2003), ζηε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ε δηαλνκή ησλ αγαζώλ 

θαη ησλ ππεξεζηώλ ζηηο ηνπηθέο βηνκεραληθέο θαη θαηαλαισηηθέο αγνξέο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία. Με άιια ιόγηα, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξώλ θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο 

δηαλνκήο είλαη αιιειεμαξηώκελεο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη αιιαγέο ζηηο δνκέο 

ηεο αγνξάο. Σύγρξνλα παξαδείγκαηα απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε εκθάληζε ησλ 

παγθόζκησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνύ, ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο πώιεζεο αιιά θαη ησλ κεηαθνξηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ε αλάπηπμε 

ησλ πσιήζεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (Mattsson, 2003). 

 

Σπλεπώο, ηα logistics απνηεινύλ κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε δηεζλέο ή παγθόζκην επίπεδν. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

θπζηθήο δηαλνκήο θαη ησλ logistics έρνπλ κεγάιε επίπησζε ηόζν ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηώλ όζν θαη ζην θόζηνο ηεο εηαηξίαο (Armstrong θαη Kotler, 2006). Πνιιέο 

εηαηξίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηαξθή αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα κέζα από ηηο 

επηινγέο ηνπο γηα ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζε ζπλεθηηθά 

θαη θαιά εθηειεζκέλα επηρεηξεκαηηθά κνληέια (Chen θαη Lai, 2010). 

 

Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ησλ δηεζλώλ θαλαιηώλ 

δηαλνκήο ζηηο θαηαλαισηηθέο αγνξέο θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γεληθόηεξα. 

Μέζα από ηελ παξνπζίαζε εηαηξηώλ, νη νπνίεο δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο, θαηαδεηθλύεηαη ην γεγνλόο όηη ε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζπζηεκάησλ logistics κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

θιεηδί ηεο επηηπρίαο. Αξρηθά, ζηα δύν πξώηα θεθάιαηα κειεηάηαη ε βηβιηνγξαθία ησλ 

ζρεηηθώλ δεηεκάησλ. Σηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κειέηεο 

πεξίπησζεο ηξηώλ παγθόζκησλ επηρεηξήζεσλ πνπ μερσξίδνπλ ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 
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ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο θαη νθείινπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζην θαιά νξγαλσκέλν 

ζύζηεκα logistics πνπ δηαζέηνπλ. Τέινο, παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 

ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ 

 

1.1. Η ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΜΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

Η ζηξνθή κηαο επηρείξεζεο πξνο ηηο μέλεο αγνξέο είλαη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν 

αλάπηπμεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνξηζκέλεο εγρώξηαο 

αγνξάο. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί ιόγσ έιιεηςεο ηεο εγρώξηαο δήηεζεο, όηαλ ε αγνξά 

είλαη πνιύ κηθξή ή ε βηνκεραλία είλαη πεξηνξηζκέλε (Amal et al., 2013). Οη δηεζλείο ή 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο αλαδεηνύλ αγνξέο ζε όιν ηνλ θόζκν θαη πσινύλ ηα πξντόληα 

ηνπο πνπ είλαη απνηέιεζκα ζρεδηαζκέλεο παξαγσγήο γηα αγνξέο ζε δηάθνξεο ρώξεο. 

Ο ζρεδηαζκόο απηόο ζπλεπάγεηαη γεληθώο όρη κόλνλ ην καξθεηηλγθ αιιά θαη ηελ 

παξαγσγή ησλ αγαζώλ εθηόο ηεο εγρώξηαο αγνξάο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη 

παγθόζκηεο εηαηξίεο αληηκεησπίδνπλ όιεο ηηο ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εγρώξηαο αγνξάο ηνπο, σο εληαία αγνξά. Η ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο δελ 

επηθεληξώλνληαη πιένλ ζηα εζληθά ζύλνξα, αιιά γίλεηαη κε βάζε ηα επίπεδα 

εηζνδήκαηνο, ηα πξόηππα ρξήζεο, ή άιινπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα θαιύπηνπλ 

πνιιέο ρώξεο θαη πεξηνρέο (Cateora, Gilly θαη Graham, 2010). 

 

Η παγθνζκηνπνίεζε κηαο επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Johanson θαη Mattsson 

(1988), είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε κηα ήδε δηεζλνπνηεκέλε 

επηρείξεζε, ε νπνία απμάλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ησλ 

πόξσλ ηεο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ γεσγξαθηθώλ αγνξώλ. Έηζη, κηα επηρείξεζε 

παγθνζκηνπνηείηαη όηαλ έρεη ήδε επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο γηα λα θαιύςεη 

πνιιέο αγνξέο θαη έρεη ήδε δηεηζδύζεη ζε δηάθνξεο αγνξέο, ζην βαζκό πνπ δελ είλαη 

πιένλ ζην πεξηζώξην ζε απηέο ηηο αγνξέο (Johanson θαη Mattsson, 1988). Ο Rundh 

(2007) αλαθέξεη όηη ε απμαλόκελε δηεζλνπνίεζε θαη παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρεη αλαγθάζεη πνιιέο εηαηξίεο λα επαλεμεηάζνπλ ηη ζπκβάιιεη ζην 

αληαγσληζηηθό ηνπο πιενλέθηεκα θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη νη εηαηξίεο πνπ 

είλαη επηηπρεκέλεο ζηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο ηνπο είλαη εθείλεο πνπ αληηιακβάλνληαη 

ηηο αιιαγέο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη είλαη ζε ζέζε λα αλαπηύμνπλ ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληαπνθξηζνύλ αλαιόγσο. 
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Η παξνπζία ζηηο μέλεο αγνξέο απνηειεί κηα επθαηξία γηα ηηο εηαηξίεο λα πξνζεγγίζνπλ 

λένπο πειάηεο ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό, αιιά πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ 

λέεο πξνθιήζεηο, όπσο ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζελάξηα, λένπο 

αληαγσληζηέο, λένπο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο, θαζώο θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο 

πνηόηεηαο (Amal et al., 2013). Γηα ην ιόγν απηό νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππόςε ηόζν ηηο εμσγελείο, ζεζκηθέο επηξξνέο, όπσο ε αιιαγή ζηηο 

δεκόζηεο πνιηηηθέο, θάπνηα γεληθή ηερληθή αιιαγή ή ηα πνιηηηζηηθά πξόηππα, όζν θαη 

ηηο ελδνγελείο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο, πνπ νθείινληαη ζε ζηξαηεγηθέο δξάζεηο από 

αιιεινεμαξηώκελεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη ή / θαη αληαγσλίδνληαη 

κεηαμύ ηνπο (Mattsson, 2003). 

 

 

1.2. ΤΝΔΕΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Ο Mattsson (2003) ζεσξεί όηη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε δηαλνκή ζπλδένληαη κεηαμύ 

ηνπο θαη πξνζδηνξίδεη ηξεηο βαζηθνύο ηύπνπο ζπλδέζεσλ. Καηαξράο, νη επηρεηξήζεηο 

ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πώιεζεο, νη νπνίεο εηδηθεύνληαη ζηε δηαλνκή θαη ζην 

εκπόξην, παγθνζκηνπνηνύληαη σο κηα πηπρή ηεο δηθήο ηνπο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. 

 

Γεύηεξνλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ απαηηεί ζπληνληζκό 

κεηαμύ δηαλνκήο θαη παξαγσγήο. Γεδνκέλνπ όηη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ ζπρλά αζρνιείηαη κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ παξαγσγηθώλ 

πόξσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δηεζπαξκέλεο πεξηνρέο, είλαη πξνθαλέο όηη ε 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο δηαλνκήο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο (Mattsson, 2003). Δίλαη πνιύ πηζαλό όηη ε 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηήξηα 

δύλακε γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ δηαλνκήο, ηδίσο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηαλνκή κεηαμύ ησλ ζεκείσλ παξαγσγήο, όπσο 

νη επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο θαη νη επηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο πώιεζεο (Hertz, 1993). 

 

Τξίηνλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πώιεζεο νδεγεί ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ πσινύλ κέζσ ησλ εκπόξσλ 

ιηαληθήο πώιεζεο (Mattsson, 2003). Αλ έλαο ιηαλνπσιεηήο ζπληνλίδεη ηελ αγνξά θαη 
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ηελ πνηθηιία ηνπ ζηηο αγνξέο, ηόηε νη πξνκεζεπηέο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε απηνύο ηνπο 

ιηαλνπσιεηέο ζα επεξεαζηνύλ, είηε από ηελ άπνςε ησλ πξνκεζεηώλ ζηηο αγνξέο 

όπνπ ήδε πνπιάεη ή δίλεηαη ε επθαηξία λα πνπιήζεη, είηε από ηελ άπνςε όηη 

θηλδπλεύεη λα αληαγσλίδεηαη από ελαιιαθηηθνύο πξνκεζεπηέο ζηηο λέεο αγνξέο (Ruiz, 

2000). Ο Mitchell (2000) επηβεβαηώλεη ην επηρείξεκα πνπ αθνύγεηαη ζπρλά όηη νη 

θαηαζθεπαζηέο πξντόλησλ ζε εζληθό επίπεδν αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα όηαλ νη 

πειάηεο ιηαληθήο ηνπο παγθνζκηνπνηνύληαη.  

 

Τέηαξηνλ, νη επηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πώιεζεο, νη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο 

θαη άιινη πάξνρνη ππεξεζηώλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηε θπζηθή δηαλνκή, ζα ζηνρεύζνπλ 

ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ώζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπο (Hertz, 

1993). 

 

 

1.3. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ 

 

Η δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε 

όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο, ηελ 

παξαγσγή θαη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δηαλνκήο. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεη ην 

ζπληνληζκό θαη ηε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ θαλαιηνύ εθνδηαζκνύ, 

πνύ κπνξεί λα είλαη πξνκεζεπηέο, κεζάδνληεο, εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη 

πειάηεο. Με άιια ιόγηα, ε δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ελνπνηεί θαη 

νινθιεξώλεη ην ζρεδηαζκό, ηηο πξνκήζεηεο, ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε, ηε 

κεηαθνξά θαη ηηο πσιήζεηο ηόζν κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο όζν θαη κεηαμύ απηώλ 

(Διιεληθή Δηαηξία Logistics, 2013). 

 

Σύκθσλα κε ηνπο Armstrong θαη Kotler (2006), ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπλίζηαηαη 

από «αλνδηθήο» θαη «θαζνδηθήο θαηεύζπλζεο» ζπλεξγάηεο. Αλνδηθνί σο πξνο ηελ 

εηαηξία ζπλεξγάηεο είλαη απηνί πνπ πξνκεζεύνπλ κε πξώηεο ύιεο, πιεξνθνξίεο, 

ηερλνγλσζία θαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξντόληνο. Η 

θαζνδηθή πιεπξά ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηα θαλάιηα κάξθεηηλγθ ή θαλάιηα 

δηαλνκήο, όπσο νη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη, δηακνξθώλνπλ κηα δσηηθή 
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ζύλδεζε κεηαμύ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πειαηώλ ηεο. Όινη νη ζπλεξγάηεο ζηνρεύνπλ 

ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

 

1.4. LOGISTICS 

 

Τα logistics είλαη εθείλν ην ηκήκα ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ 

ζρεδηάδεη, πινπνηεί θαη ειέγρεη ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή θαλνληθή θαη 

αληίζηξνθε ξνή θαη απνζήθεπζε ησλ πξντόλησλ, ππεξεζηώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ από ην ζεκείν πξνέιεπζεο ηνπο έσο ην ζεκείν θαηαλάισζήο ηνπο, 

ώζηε λα ηθαλνπνηεζνύλ νη απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ (Διιεληθή Δηαηξία Logistics, 

2013). Με πην απιά ιόγηα, ηα logistics είλαη ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ζσζηνύ πξντόληνο, 

ζηε ζσζηή πνζόηεηα θαη θαηάζηαζε, ζην ζσζηό κέξνο, γηα ην ζσζηό πειάηε θαη ζην 

ζσζηό θόζηνο (Shapiro θαη Heskett, 1985). Τα logistics, ζύκθσλα κε ηνπο Armstrong 

θαη Kotler (2006), πεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκό, ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

θπζηθήο ξνήο ησλ πξντόλησλ, ππεξεζηώλ θαη ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ από ηα ζεκεία 

πξνέιεπζεο ζηα ζεκεία θαηαλάισζεο πξνο αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηώλ έλαληη θάπνηνπ θέξδνπο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δηεζλή logistics είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε δηαρείξηζε ελόο 

ζπζηήκαηνο πνπ θαηεπζύλεη θαη ειέγρεη ηηο ξνέο ησλ πιηθώλ πξνο κέζα θαη έμσ από 

ηελ επηρείξεζε, πέξα από ηα εζληθά όξηα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ζην 

ειάρηζην ζπλνιηθό θόζηνο (Kotabe θαη Helsen, 2001). Πεξηιακβάλνπλ όιν ην θάζκα 

ησλ εξγαζηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηαθίλεζε πξντόλησλ ή εμαξηεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηόζν ησλ εμαγσγώλ όζν θαη ησλ εηζαγσγώλ ηαπηόρξνλα. 

 

Σύκθσλα κε ηνλ Sheu (2004), ηα δηεζλή logistics ζεσξνύληαη σο ε επέθηαζε ησλ 

εγρώξηωλ logistics γεσγξαθηθά. Βέβαηα, ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ 

εγρώξησλ logistics, νη ζηξαηεγηθέο ησλ δηεζλώλ logistics είλαη πην πεξίπινθεο θαη 

δύζθνιν λα αλαπηπρζνύλ. Σε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ, νη πιεξνθνξίεο θαη νη 

ρξεκαηηθέο ξνέο είλαη πην δύζθνιν λα ζπληνληζηνύλ από όηη ζε έλα εζληθό 

πεξηβάιινλ. Απηό κπνξεί λα εμεγεζεί κε ην γεγνλόο όηη νη ζηξαηεγηθέο ησλ δηεζλώλ 

logistics πξέπεη λα εμεηάζνπλ παξάγνληεο, όπσο νη δηαθνξεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο 
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ηζνηηκίεο, νη εκπνξηθνί θξαγκνί, νη ηηκέο κεηαβίβαζεο, θαζώο θαη ην δηαθνξεηηθό 

εξγαηηθό δπλακηθό. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ απμαλόκελεο πεγέο αβεβαηόηεηαο, όπσο ε 

αύμεζε ηεο απόζηαζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο παγθόζκηαο αγνξάο. Σπλεπώο, ε 

δηαρείξηζε ησλ δηεζλώλ logistics δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηα ππάξρνληα εζληθά 

ζπζηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εγρώξησλ logistics (Rao  θαη 

Young, 1994). 

 

Τα logistics, είηε ζε εγρώξην είηε ζε δηεζλέο επίπεδν, πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε 

ηωλ πιηθώλ, ηε δηαρείξηζε ηωλ πξνκεζεηώλ θαη ηε θπζηθή δηαλνκή (Kotabe θαη 

Helsen, 2001). Η δηαρείξηζε ηωλ πιηθώλ αλαθέξεηαη ζηελ εηζξνή πξώησλ πιώλ, 

εμαξηεκάησλ θαη πξνκεζεηώλ πξνο θαη κέζα ζηελ επηρείξεζε. Η δηαρείξηζε ηωλ 

πξνκεζεηώλ αλαθέξεηαη ζε κηα ιεηηνπξγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε δηαρείξηζε πιηθώλ 

θαη ζηε θπζηθή δηαλνκή θαη αζρνιείηαη κε ην πώο νη εηαηξίεο δηαρεηξίδνληαη ηελ 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, ηηο Λεηηνπξγίεο θαη ην Μάξθεηηλγθ. Η θπζηθή δηαλνκή 

αλαθέξεηαη ζηε δηαθίλεζε ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ πξνο ηνπο πειάηεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε, ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ, ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ, ηελ παξαγγειία θαη ηε δηαρείξηζε.  

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο παγθόζκηεο 

αιπζίδεο εθνδηαζκνύ είλαη, θαηαξράο, ηα βειηησκέλα κέηξα δηεζλνύο εκπνξίνπ πνπ 

δηεπθνιύλνπλ ην πεξηβάιινλ ησλ logistics, θαη, ζηε ζπλέρεηα, βειηηώζεηο ζηηο 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη ε ζπκκόξθσζε κε 

ηα δηεζλή πξόηππα, όπσο ην ISO (Mann, 2012). 

 

Σηηο κέξεο καο, όιν θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο πηνζεηνύλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

νινθιεξωκέλεο δηαρείξηζεο logistics. Η πξνζέγγηζε απηή δίλεη έκθαζε ζηελ νκαδηθή 

εξγαζία, ηόζν ζην εζσηεξηθό ηεο επηρείξεζεο όζν θαη κεηαμύ όισλ ησλ νξγαληζκώλ 

ηνπ θαλαιηνύ κάξθεηηλγθ, κε ζθνπό ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επίδνζεο νιόθιεξνπ ηνπ 

ηνκέα ηεο δηαλνκήο (Armstrong θαη Kotler, 2006). 

 

Από ηελ άιιε πιεπξά, κία πξαθηηθή πνπ είλαη αξθεηά δεκνθηιήο γηα ηηο δηεζλείο 

επηρεηξήζεηο θαη έρεη γίλεη θαλόλαο γηα πνιιέο από απηέο είλαη ε εμωηεξηθή αλάζεζε 

ππεξεζηώλ logistics (logistics outsourcing), κε όιν θαη πεξηζζόηεξεο εηαηξίεο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε ηεο αλάζεζεο ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
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αλάγθεο ηνπο (Webb θαη Laborde, 2005). Δίλαη έλα κέζν γηα λα απνθηήζνπλ νη 

εηαηξίεο πξόζβαζε ζε πόξνπο, όπνπ νη ίδηεο δελ έρνπλ ηηο δπλαηόηεηεο (Verwaal et 

al., 2009). Οη εζσηεξηθνί πόξνη εληζρύνληαη από ηνπο εμσηεξηθνύο πόξνπο θαη νη λένη 

ζπλδπαζκνί ησλ πόξσλ δεκηνπξγνύλ κεγαιύηεξε αμία (Dyer θαη Singh, 1998).  

 

Η εμσηεξηθή αλάζεζε ππεξεζηώλ logistics έρεη πξνζειθύζεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα θαζώο νη επηρεηξήζεηο εμεηάδνπλ θαηά πόζνλ είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπο λα αζθνύλ δξαζηεξηόηεηεο νη ίδηεο ή λα ηηο αλαζέηνπλ ζε έλαλ πάξνρν 

ππεξεζηώλ logistics (logistics service provider) (Bolumole et al., 2007). Οη πάξνρνη 

ππεξεζηώλ logistics είλαη επηρεηξήζεηο, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο logistics γηα 

ινγαξηαζκό ηξίησλ, είηε εμ νινθιήξνπ είηε κόλνλ ελ κέξεη (Krauth et al., 2005). 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηώλ logistics είλαη ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ε 

απνζήθεπζε, νη πξνκήζεηεο, ε κεηαθνξά, ε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ, ε 

ζπλαξκνιόγεζε ησλ εμαξηεκάησλ θαη ε βνήζεηα ζηηο εμαγσγέο. Η ζπλεξγαζία απηή 

κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο νδεγεί ζε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα 

γηα όινπο (Mentzer et al., 2000).  

 

Η απόθαζε γηα ην αλ ζα αλαζέζνπλ νη εηαηξίεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ logistics 

εμαξηάηαη ηόζν από εζσηεξηθνύο όζν θαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο (Selviaridis 

θαη Spring, 2007). Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην πξντόλ, 

όπσο εηδηθέο αλάγθεο δηαρείξηζεο, κε ηηο δηαδηθαζίεο, όπσο νη πόξνη θαη νη 

ηθαλόηεηεο, ή κε ην δίθηπν, όπσο νη ρώξεο πνπ εμππεξεηνύληαη. Δπίζεο, νη δπζθνιίεο 

δηαρείξηζεο ησλ logistics από ηελ ίδηα ηελ εηαηξία, θαζώο θαη ε ηερλνγλσζία ηνπ 

παξόρνπ ζηεξίδνπλ ηελ απόθαζε ηεο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο (Sankaran et al., 2002). Οη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, ν 

απμεκέλνο αληαγσληζκόο, ε πίεζε γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο, ε αλάγθε γηα ζηξαηεγηθή 

επειημία, ε εζηίαζε ζηηο βαζηθέο ηθαλόηεηεο, ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

ππεξεζηώλ θαη ε επαθόινπζε αλάγθε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνύ (Selviaridis and Spring, 2007). 

 

Τα πιενλεθηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics είλαη, 

αξρηθά, ε ηερλνγλσζία logistics πνπ πξνζθέξνπλ νη πάξνρνη, θαζώο θαη ε κείσζε ηνπ 

θόζηνπο, επεηδή παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα κελ δεζκεύνπλ πεξηηηό 

θεθαιαίν ζε δαπαλεξό εμνπιηζκό πνπ αθνξά ηα logistics, όπσο θνξηεγά, απνζήθεο 
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θαη εμνπιηζκό δηαινγήο (Bolumole, 2003). Πεξαηηέξσ πηζαλά νθέιε είλαη ε 

απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ θαη ε πξόζβαζε ζε λέεο αγνξέο (Bask, 2001). 

Ωζηόζν, ζηελ πξάμε, ιίγεο εηαηξίεο ζπλεξγάδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν, ώζηε 

λα επηηεπρζεί κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή αιπζίδα εθνδηαζκνύ (Min et al., 

2005). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΙ 

ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΙΚΕ ΑΓΟΡΕ 

 

2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΑΛΙΟΤ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Οη απνθάζεηο εηζόδνπ ζηελ δηεζλή αγνξά είλαη από ηηο πην ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο 

θηλήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζρεδηάδνπλ δηεζλή επέθηαζε. Η επηινγή ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ είλαη, εμ νξηζκνύ, κηα καθξνπξόζεζκε δέζκεπζε από ηελ 

εηαηξία λα επεθηαζεί ζηελ αγνξά-ζηόρν κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο 

αγνξάο. Έηζη, κηα αιιαγή από ηελ αξρηθή επηινγή κπνξεί λα είλαη δαπαλεξή γηα ηελ 

επηρείξεζε από ηελ άπνςε ρακέλσλ επθαηξηώλ, αιιά θαη όζνλ αθνξά ηηο άκεζεο θαη 

έκκεζεο δαπάλεο (Samiee, 2013). 

 

Σπλεπώο, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε δηεζλέο επίπεδν ζα πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε επηινγή ηνπ θαλαιηνύ δηαλνκήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηε κειινληηθή επηηπρία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο. Σύκθσλα κε ηνλ Jobber (2001) όια ηα 

πξντόληα, είηε είλαη θαηαλαισηηθά αγαζά, είηε βηνκεραληθά αγαζά ή ππεξεζίεο 

απαηηνύλ έλα θαλάιη δηαλνκήο. Όηαλ κηα εηαηξία εηζέξρεηαη ζε κηα αγνξά ζην 

εμσηεξηθό, ε δνκή ηνπ δηεζλνύο θαλαιηνύ δηαλνκήο είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Οη δνκέο 

ησλ θαλαιηώλ δηαλνκήο δελ είλαη κόλν δύζθνιν λα αιιάμνπλ, αιιά αξρηθέο 

ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε άζρεκα απνηειέζκαηα (Kim, 

1998). Δπηπιένλ, ε επηινγή ηνπ θαλαιηνύ δηαλνκήο είλαη ζπρλά πνιύπινθε θαη 

δαπαλεξή. 

 

Τα θαλάιηα δηαλνκήο είλαη ζηελ νπζία κηα νξγάλσζε ζηελ νπνία ιεηηνπξγνύλ νη 

επηρεηξήζεηο γηα λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο δηαλνκήο ηνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ 

εληζρπκέλνπ εζσηεξηθνύ αληαγσληζκνύ θαη ησλ επθαηξηώλ ζηελ μέλε αγνξά, έλαο 

απμαλόκελνο αξηζκόο εηαηξεηώλ αλαδεηνύλ δηεμόδνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Πνιιέο ην 

επηηπγράλνπλ κε ηελ επηινγή γηα άκεζε εμαγσγή πνπ βαζίδεηαη ζηα κέιε ηνπ 

δηεζλνύο θαλαιηνύ δηαλνκήο γηα ηε δηαλνκή ηνπ πξντόληνο ζηε ρώξα ππνδνρήο 

(Mehta et al., 2006). 
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Τα θαλάιηα δηαλνκήο έρνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ νηθνδόκεζε καθξνρξόλησλ ζρέζεσλ 

θαη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ζπλεηαίξσλ ηεο 

ζπκκαρίαο. Απνηεινύληαη από αιιειέλδεηνπο νξγαληζκνύο πνπ πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο δηαλνκήο, ελώ επηδηώθνπλ 

ηαπηόρξνλα αλεμάξηεηνπο θαη ζπιινγηθνύο ζηόρνπο. Πξάγκαηη, ηα θαλάιηα δηαλνκήο 

δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο δηαξθή ζπλεξγαζία ζηελ νπνία θάζε πιεπξά 

μέξεη ηη λα πεξηκέλεη από ηνλ νκόινγό ηνπ (Mehta et al., 2006). 

 

 

2.2. ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΠΟΙ ΣΟΤ ΚΑΝΑΛΙΟΤ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Σύκθσλα κε ηνλ Omar (2009), δελ κπνξνύκε λα αθνινπζήζνπκε ηνλ ίδην ζρεδηαζκό 

θαλαιηνύ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θάζε 

ρώξαο. Έηζη, ππάξρνπλ εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ είλαη ππό ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο, 

όπσο ηα εηαηξηθά ζηνηρεία θαη ην πξντόλ, θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, ζηηο νπνίεο 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ε εηαηξία, όπσο ε αγνξά θαη νη πειάηεο. 

 

Τα δηεζλή θαλάιηα δηαλνκήο είλαη ν ζύλδεζκνο κεηαμύ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πειαηώλ 

ηεο ζε όιν ηνλ θόζκν (Kotabe θαη Helsen, 2001). Σηελ νπζία, νη εηαηξίεο έρνπλ δύν 

επηινγέο: 

 Να πνπιήζνπλ απεπζείαο ζηνπο πειάηεο ηνπο ζε κηα μέλε αγνξά, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην δηθό ηνπο ηνπηθό δπλακηθό πσιήζεσλ ή κέζσ 

δηαδηθηύνπ. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ αλεμάξηεηνπο κεζάδνληεο ζπλήζσο ζε ηνπηθό επίπεδν. 

 

Τα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κεζάδνληεο, πξάθηνξεο ή εκπόξνπο 

αλάκεζα ζηνλ παξαγσγό θαη ζηνπο πειάηεο κπνξνύλ λα έρνπλ πνιιά επίπεδα θαη λα 

απαζρνινύλ πνιινύο κεζάδνληεο, θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο έρεη ην δηθό ηνπ ξόιν 

ζην θαλάιη δηαλνκήο. Η ρξήζε κεζαδόλησλ είλαη κηα εύθνιε, γξήγνξε θαη 

νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή εηζόδνπ ζε κηα μέλε αγνξά, εηδηθά γηα ηηο κηθξέο ή κεζαίεο 

εηαηξίεο (Kotabe θαη Helsen, 2001). 
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Σύκθσλα κε ηνπο Armstrong θαη Kotler (2006), ππάξρνπλ αθελόο ηα θαλάιηα άκεζνπ 

κάξθεηηλγθ, ηα νπνία δελ έρνπλ ελδηάκεζα επίπεδα θαη ε επηρείξεζε πνπιάεη 

απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο (παξαγωγόο - θαηαλαιωηήο), θαη αθεηέξνπ ηα θαλάιηα 

έκκεζνπ κάξθεηηλγθ, ηα νπνία απνηεινύληαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο 

δηακεζνιαβεηέο. Τα θαλάιηα έκκεζνπ κάξθεηηλγθ κπνξνύλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο εμήο 

κνξθέο (Armstrong θαη Kotler, 2006): 

 παξαγωγόο - ιηαλέκπνξνο - θαηαλαιωηήο 

 παξαγωγόο - ρνλδξέκπνξνο - ιηαλέκπνξνο - θαηαλαιωηήο. 

 

Ο Jobber (2001), επίζεο, αλαθέξεη όηη ππάξρνπλ πέληε ελαιιαθηηθνί ηύπνη θαλαιηώλ: 

 Παξαγωγόο - θαηαλαιωηήο. Καζώο παξαιείπεηαη ην πεξηζώξην θέξδνπο ηνπ 

δηαλνκέα, ε επηινγή απηή είλαη πνιύ ειθπζηηθή γηα ηνπο παξαγσγνύο. 

 Παξαγωγόο - πωιεηήο - θαηαλαιωηήο. Η αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ιηαληθνύ 

εκπνξίνπ ζεκαίλεη όηη γίλεηαη πην νηθνλνκηθή γηα ηνπο παξαγσγνύο ε 

πξνκήζεηα ησλ ιηαλέκπνξσλ άκεζα θαη όρη κέζσ ρνλδξεκπόξσλ. Οη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ζηε ζπλέρεηα ηελ επθνιία ηεο πξνβνιήο θαη / ή ηε δνθηκή 

ηνπ πξντόληνο ζην ζεκείν ιηαληθήο πώιεζεο. 

 Παξαγωγόο - ρνλδξέκπνξνο - ιηαλνπωιεηήο - θαηαλαιωηήο. Γηα κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ κε πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο παξαγγειίαο, ε 

ρξήζε ησλ ρνλδξεκπόξσλ είλαη κηα νηθνλνκηθή ιύζε. Οη ρνλδξέκπνξνη 

κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο από ηνπο παξαγσγνύο, θαη λα 

πσινύλ κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ζε πνιινύο ιηαλνπσιεηέο. Ο θίλδπλνο είλαη όηη 

κεγάινη ιηαλνπσιεηέο ζηελ ίδηα αγνξά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αγνξάδνπλ 

απεπζείαο από ηνπο παξαγσγνύο θαη έηζη λα παξαιείπνπλ ηνλ ρνλδξέκπνξν. 

Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ λα πσινύλ ηα πξντόληα ζηνπο 

πειάηεο ηνπο θζελόηεξα από ό, ηη έλα κηθξό θαηάζηεκα κπνξεί λα αγνξάζεη 

από ην ρνλδξέκπνξν. 

 Παξαγωγόο - αληηπξόζωπνο/δηαλνκέαο - πωιεηήο - θαηαλαιωηήο / Παξαγωγόο 

- αληηπξόζωπνο/δηαλνκέαο - ρνλδξέκπνξνο - ιηαλνπωιεηήο - θαηαλαιωηήο. 

Απηόο ν ηύπνο ηνπ θαλαιηνύ είλαη πην ζπρλόο όηαλ νη εηαηξίεο εηζέξρνληαη 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ απαηηεί ηόζν πνιύ επέλδπζε 

ζε ρξόλν θαη ρξήκα. Δμαγσγηθέο εηαηξίεο κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ ην έξγν ηεο 
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πώιεζεο ηνπ πξντόληνο ζε έλαλ πξάθηνξα / δηαλνκέα. Ο πξάθηνξαο έξρεηαη 

ζε επαθή κε εκπόξνπο ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο ζην όλνκα ηεο εηαηξίαο εμαγσγήο 

θαη ιακβάλεη πξνκήζεηα επί ησλ πσιήζεσλ. Ο δηαλνκέαο είλαη κηα 

αλεμάξηεηε εηαηξία ε νπνία αγνξάδεη ηα πξντόληα ηνπ παξαγσγνύ θαη ηα 

πνπιάεη κε ην δηθό ηνπ εκπνξηθό ζήκα ή ρξεζηκνπνηεί ην όλνκα ηνπ 

εμαγσγέα. Ο δηαλνκέαο έρεη ηελ πιήξε επζύλε ηνπ ππόινηπνπ ηνπ θαλαιηνύ 

δηαλνκήο, όπσο ε επηινγή ησλ κεζαδόλησλ, ε απνζήθεπζε θαη ην κάξθεηηλγθ, 

ελώ ν πξάθηνξαο έρεη δηάθνξεο αξκνδηόηεηεο αλάινγα κε ηε ζπκθσλία κε ηνλ 

παξαγσγό (Bradley, 1999). 

 

Οη Czinkota θαη Ronkainen (2004) επηζεκαίλνπλ όηη ηα θαλάιηα κπνξνύλ λα 

πνηθίινπλ από άκεζα κέρξη πεξίπινθα, πνιπεπίπεδα θαλάιηα πνπ απαζρνινύλ 

πνιινύο ηύπνπο κεζαδόλησλ, όπνπ ν θαζέλαο εμππεξεηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. 

Οη πεξηζζόηεξεο δηεζλείο εηαηξίεο ζα πξνηηκνύζαλ λα έρνπλ έλα άκεζν θαλάιη, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην δηθό ηνπο δπλακηθό πσιήζεσλ, αιιά αλαγθάδνληαη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ κεζάδνληεο, δειαδή αληηπξνζώπνπο / δηαλνκείο, ιόγσ ηνπ ρακεινύ 

όγθνπ ησλ πσιήζεσλ, ηηο πςειέο δαπάλεο εθθίλεζεο θαη ηεο έιιεηςεο ηνπηθήο 

γλώζεο (Coelho et al., 2003). 

 

Οη κεζάδνληεο δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην αλ θαηέρνπλ ή όρη ηελ θπξηόηεηα 

ησλ εκπνξεπκάησλ. Από ηελ κία πιεπξά, ππάξρνπλ νη πξάθηνξεο, νη νπνίνη 

εξγάδνληαη κε πξνκήζεηα θαη θξνληίδνπλ γηα ηηο πσιήζεηο ζηελ μέλε ρώξα, αιιά δελ 

έρνπλ ηελ θπξηόηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ. Ο παξαγσγόο αλαιακβάλεη ην ξίζθν ησλ 

ζπλαιιαγώλ, αιιά δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ηελ πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζνύλ θαη ηηο ηηκέο, θαζώο θαη λα απαηηεί από ηνπο πξάθηνξεο λα ηνλ 

ελεκεξώλνπλ γηα ηηο πσιήζεηο θαη ηνπο πειάηεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη έκπνξνη 

θαηέρνπλ ηελ θπξηόηεηα ησλ αγαζώλ θαη αλαιακβάλνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ 

ζπλαιιαγώλ, γη’ απηό θαη ηείλνπλ λα είλαη ιηγόηεξν ειεγρόκελνη από ηνπο πξάθηνξεο. 

Δηζάγνπλ ή εμάγνπλ εκπνξεύκαηα, ηα νπνία αγνξάδνπλ γηα δηθό ηνπο ινγαξηαζκό θαη 

πσινύλ ζε άιιεο ρώξεο. Οη έκπνξνη δελ είλαη αθνζησκέλνη κόλν ζε κία κάξθα, εθηόο 

αλ έρνπλ έλα franchise ή κηα ηζρπξή θαη θεξδνθόξα κάξθα (Cateora, Gilly θαη 

Graham, 2010). 
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Οη κεζάδνληεο κπνξνύλ επίζεο λα δηαρσξηζηνύλ αλάινγα κε ην αλ βξίζθνληαη ζηελ 

ίδηα ρώξα κε ηνλ παξαγσγό ή ζηελ μέλε ρώξα πνπ απνηειεί ηελ αγνξά ηνπ 

παξαγσγνύ. Με ηνπο εγρώξηνπο κεζάδνληεο, ε εηαηξία αλαζέηεη ηε δηαλνκή ζην 

κεζάδνληα θαη γεληθά θαηέρεη πεξηνξηζκέλν έιεγρν ζε όιε ηε δηαδηθαζία. Γηα ην ιόγν 

απηό, επηιέγνληαη ζπλήζσο από εηαηξίεο κε κηθξό όγθν δηεζλώλ πσιήζεσλ, από 

εθείλεο πνπ δελ έρνπλ εκπεηξία κε μέλεο αγνξέο ή από εηαηξίεο πνπ δελ ζέινπλ λα 

έρνπλ κεγάιε ρξεκαηνδνηηθή θαη δηνηθεηηθή επέλδπζε. Αλ ε εηαηξία επηζπκεί λα έρεη 

πεξηζζόηεξν έιεγρν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο, ζα επηιέμεη ηνπο κεζάδνληεο ζηελ 

ρώξα - αγνξά. Με ηνπο κεζάδνληεο ηεο μέλεο ρώξαο, ν παξαγσγόο βξίζθεηαη πην 

θνληά ζηελ αγνξά θαη αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα ηεο γιώζζαο, ηεο θπζηθήο 

δηαλνκήο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (Cateora, Gilly θαη Graham, 

2010). 

 

Η επηινγή απηώλ ησλ δηαθόξσλ δηαύισλ δηαλνκήο επεξεάδεηαη από ην πόζν έιεγρν 

επηζπκεί λα έρεη ν παξαγσγόο ζηε δηαλνκή. Βέβαηα, νξηζκέλεο εηαηξίεο 

ρξεζηκνπνηνύλ πνιιαπιά θαλάιηα γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντόλησλ ηνπο. Μεξηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο πνιιαπιώλ θαλαιηώλ είλαη ε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη 

ε κείσζε ηνπ θόζηνπο κέζσ ρακεινύ θόζηνπο θαλαιηώλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, 

πνιιαπιά θαλάιηα νδεγνύλ ζε κεηνλεθηήκαηα, όπσο ε δπζαξέζθεηα ησλ πειαηώλ 

ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ηηκώλ πνπ ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθά θαλάιηα θαη 

ζπγθξνύζεηο κεηαμύ θαλαιηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ θαλαιηώλ (Chen θαη Lai, 2010).  

 

 

2.3. ΚΑΘΕΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

 

Σηηο κέξεο καο, ηα νξγαλσκέλα θάζεηα ζπζηήκαηα κάξθεηηλγθ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη 

ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα κάξθεηηλγθ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ (Omar, 2009). Έλα 

θάζεην ζύζηεκα κάξθεηηλγθ απνηειείηαη από παξαγσγνύο, ρνλδξεκπόξνπο θαη 

ιηαλέκπνξνπο πνπ ελεξγνύλ σο έλα εληαίν ζύζηεκα. Έλα κέινο ηνπ δηαύινπ, ν 

παξαγσγόο, ν ρνλδξέκπνξνο ή ν ιηαλέκπνξνο, θαηέρεη ηα άιια κέιε, έρεη ζπκβάζεηο 

κε απηά, ή αζθεί ηόζν κεγάιε επηξξνή πνπ ηα άιια κέιε πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ 

(Armstrong  θαη Kotler, 2006). 
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Η θάζεηε νινθιήξσζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα αιπζίδα εθνδηαζκνύ ππό ηε 

δηαρείξηζε κηαο θαη κόλν εηαηξίαο (Majumdar θαη Ramaswamy, 1994). Μπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δύν πξνζεγγίζεσλ: 

1. θάζεηε ηδηνθηεζία θαη 

2. θάζεηεο ζπκβάζεηο. 

Η θάζεηε ηδηνθηεζία εμαιείθεη ηα όξηα ηεο εηαηξίαο κέζσ ζπγρσλεύζεσλ θαη 

εμαγνξώλ, ελώ ε θάζεηε ζύκβαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθόηεηα, 

θαζνξηζκό ηηκώλ κεηαπώιεζεο, θαζώο θαη απνθιεηζηηθέο πεξηνρέο, πξνζθέξεη κηα 

βηώζηκε ελαιιαθηηθή ιύζε αληί γηα ηελ θάζεηε ηδηνθηεζία (Mahoney, 1992).  

 

Σύκθσλα κε ηνπο Armstrong θαη Kotler (2006) ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηύπνη 

θάζεηνπ ζπζηήκαηνο κάξθεηηλγθ: ην εηαηξηθό, ην ζπκβαηηθό θαη ην δηαρεηξηδόκελν. Τν 

εηαηξηθό θάζεην ζύζηεκα κάξθεηηλγθ ελζσκαηώλεη δηαδνρηθά ζηάδηα παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ππό κία θαη κόλε ηδηνθηεζία. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηήο ηεο 

πεξίπησζεο είλαη ε ηζπαληθή εηαηξία ελδπκάησλ ZARA (Guan θαη Rehme, 2012),  ε 

νπνία θαηέρεη ζρεδόλ ην ζύλνιν ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ, από ην ζρεδηαζκό θαη ηελ 

παξαγσγή, ηε δηαλνκή θαη ηα logistics, κε θαηαζηήκαηα ζε όιν ηνλ θόζκν. Οη 

αληαγσληζηέο ηεο ZARA, όπσο ε Benetton, ε Gap θαη ε Hennes & Mauritz (H&M), 

εμαθνινπζνύλ λα βαζίδνληαη ζε εμσηεξηθνύο εηαίξνπο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντόλησλ ηνπο κέζσ εμσηεξηθήο αλάζεζεο (Ferdows et al., 2004). 

 

Τν ζπκβαηηθό θάζεην ζύζηεκα κάξθεηηλγθ απνηειείηαη από αλεμάξηεηεο εηαηξίεο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κέζσ 

ζπκβάζεσλ γηα λα πεηύρνπλ πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα νηθνλνκηώλ ή πσιήζεσλ, 

απ’ όηη ζα κπνξνύζε ε θαζεκία κόλε ηεο (Armstrong θαη Kotler, 2006). Τν 

franchising, ν πην θνηλόο ηύπνο ηέηνηαο πεξίπησζεο, είλαη κηα ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ηνπ δηθαηνπάξνρνπ (franchisor) αθ’ ελόο, ν νπνίνο έρεη ηελ ηερλνγλσζία θαη 

ηελ αξρηθή ηδέα, θαη ελόο δηθαηνδόρνπ (franchisee) από ηελ άιιε, ελόο αλεμάξηεηνπ 

επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην όλνκα θαη ηελ ηδέα 

ηνπ δηθαηνπάξνρνπ κε αληάιιαγκα ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ θαλόλσλ θαη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ηέινπο εηζόδνπ θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα (Gauzente θαη Dumoulin, 

2012). 
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Τν franchising ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά από εηαηξίεο fast food, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

KFC, ηα McDonald’s θαη ε Pizza Hut (Omar, 2009). Η ζπλεξγαζία απηή εθηηκάηαη 

όηη ζα είλαη ακνηβαία επσθειήο γηα ηνλ δηθαηνπάξνρν, πνπ αλαζέηεη ηνλ 

επηρεηξεκαηηθό θαη ρξεκαηννηθνλνκηθό θίλδπλν ζηνλ δηθαηνδόρν, θαη γηα ηνλ 

δηθαηνδόρν, πνπ επσθειείηαη από ηελ επσλπκία κηαο εηαηξίαο πνπ έρεη δνθηκαζηεί 

από ηνλ δηθαηνπάξνρν θαη εληζρύεηαη από ηε δύλακε ηνπ δηθηύνπ (Gauzente θαη 

Dumoulin, 2012). Απηή ε κνξθή επηρεηξεκαηηθόηεηαο απνηειεί κηα επθαηξία, 

ηδηαίηεξα γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαζώο παξέρεη ζηoλ δηθαηνδόρν εμεηδίθεπζε πνπ 

αιιηώο δελ κπνξνύζε λα δηαζέηεη (Omar, 2009). 

 

Σην δηαρεηξηδόκελν θάζεην ζύζηεκα κάξθεηηλγθ, ε εγεζία αλαιακβάλεηαη κέζσ ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο δύλακεο ελόο ή ιίγσλ θπξίαξρσλ κειώλ ηνπ θαλαιηνύ, πνπ 

ζπλήζσο είλαη νη θαηαζθεπαζηέο (Armstrong θαη Kotler, 2006). 

 

 

2.4. ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ψ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Η δύλακε ηνπ δηαδηθηύνπ, ζηηο κέξεο καο, είλαη αλακθηζβήηεηε, θαζώο δελ 

πεξηνξίδεηαη γεσγξαθηθά. Σύκθσλα κε ηνπο Dunning θαη Wymbs (2001), ην 

δηαδίθηπν είλαη έλα πνιπεπίπεδν πιέγκα πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ, πνπ 

επηηξέπεη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο λα ζπκβνύλ ζε δηαζπλνξηαθό επίπεδν, κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο αγνξάο θπβεξλνρώξνπ. Μηα επαλάζηαζε 

πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ επεξεάδεη ηε ζπκπίεζε ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ: 

ρσξηθήο απόζηαζεο, ρξόλνπ θαη κεηάδνζεο ηεο γλώζεο (Carnoy θαη Castells, 2001). 

Έηζη, δίλεηαη ε επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο άκεζν θαλάιη 

δηαλνκήο, θαζώο είλαη έλαο από ηνπο ηξόπνπο γηα ηηο δηεζλείο εηαηξίεο λα απνθηήζνπλ 

ζεκαληηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο γξήγνξα (Gabrielsson θαη Kirpalani, 2004).  

 

Η έιεπζε ηνπ εκπνξίνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη 

αλνίμεη πξσηνθαλείο επθαηξίεο ζηελ αγνξά γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Η αύμεζε ησλ online 

πσιήζεσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνθαλή επθνιία ηεο πώιεζεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ θαη ηελ επθαηξία λα απνθεπρζνύλ νη κεζάδνληεο, έδσζε έλα ηζρπξό 

θίλεηξν γηα ηνπο παξαγσγνύο λα αξρίζνπλ λα πνπινύλ απεπζείαο ζηνπο πειάηεο (Yan 
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et al., 2011). Τν δηαδίθηπν πξνζθέξεη κηα επθαηξία άκεζνπ θαλαιηνύ γηα ηνπο 

παξαγσγνύο. Γπλεηηθά νθέιε γηα ηηο εηαηξίεο πεξηιακβάλνπλ:  

 άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο,  

 δπλαηόηεηεο κείσζεο ηνπ θόζηνπο,  

 απνδνηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ θαη ζπλαιιαγώλ,  

 παγθόζκηα εκβέιεηα, θαη δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 

Ωο έλα θαλάιη δηαλνκήο, ην δηαδίθηπν παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο πξόζβαζε ζηηο 

παγθόζκηεο αγνξέο θαη επηηξέπεη ζηηο εηαηξίεο όισλ ησλ κεγεζώλ θαη ηύπσλ λα 

αληαγσληζηνύλ ζε παγθόζκην επίπεδν (Javalgi θαη Ramsey, 2001). Κάζε εηαηξία πνπ 

εκπνξεύεηαη πξντόληα ή ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη, εμ νξηζκνύ, κηα 

παγθόζκηα εηαηξία (Quelch θαη Klein, 1996). Σηνλ ππξήλα κηαο δηεζλνύο ζηξαηεγηθήο 

κάξθεηηλγθ είλαη ν ζηόρνο ηεο εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη έλα αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. Σύκθσλα κε ηνλ Porter (2001), νη 

επηρεηξήζεηο ζην δηαδίθηπν κπνξνύλ λα επηηύρνπλ έλα βηώζηκν αληαγσληζηηθό 

πιενλέθηεκα, εζηηάδνληαο ζηελ «επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα» θαη ζε 

«δηαθξηηέο ζηξαηεγηθέο ηνπνζεηήζεσλ». Η επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα είλαη 

λα θάλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ θάλνπλ νη αληαγσληζηέο, αιιά κε θαιύηεξν ηξόπν 

θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεη όρη κόλν λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα 

δηαθνξεηηθά από ηνπο αληαγσληζηέο, αιιά θαη λα παξέρνπλ κνλαδηθή αμία ζε αγνξέο-

ζηόρνπο (Porter, 2001). 

 

Τν ειεθηξνληθό εκπόξην παξνπζηάδεη επθαηξίεο γηα ηελ επέθηαζε ή κεηαηόπηζε 

ζηνηρείσλ ησλ πθηζηάκελσλ δηαύισλ από ηε θπζηθή αγνξά ζηελ εηθνληθή αγνξά 

(Rayport θαη Sviokla, 1994). Η πξσηνπνξηαθή ζεσξία ζην ειεθηξνληθό εκπόξην 

βαζίζηεθε ζηελ θιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία (Coase, 1998), γηα λα ηνλίζεη ηα θίλεηξα 

γηα ηελ θαηάξξεπζε ησλ θαλαιηώλ δηαλνκήο, πνπ κεηώλεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ 

αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή (Benjamin θαη Wigand, 1995). Η έλλνηα απηή αλαθέξεηαη 

σο «απνδηακεζνιάβεζε» ή θαηάξγεζε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ νξγαληζκώλ από ην 

θαλάιη δηαλνκήο (Anderson, Day θαη Rangan, 1997). 

 

Σύκθσλα κε ηνπο Gabrielsson θαη Gabrielsson (2011), ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

ελαιιαθηηθνί ηξόπνη, κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί κηα επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 
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δηαδίθηπν σο θαλάιη κάξθεηηλγθ. Αξρηθά, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο έλα 

άκεζν θαλάιη πσιήζεσλ, ζην νπνίν ε παγθόζκηα εηαηξία πξαγκαηνπνηεί όιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θαλαιηνύ από κόλε ηεο θαη ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν ηόζν γηα ηελ 

πξνώζεζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ή γηα λα δηαρεηξηζηεί ηα πξντόληα ηεο. 

Δπηπιένλ, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε παξόκνην ηξόπν γηα ηελ πώιεζε 

ζηνπο έκκεζνπο ζπλεξγάηεο. 

 

Σηηο παγθόζκηεο επηρεηξήζεηο ην άκεζν θαλάιη πσιήζεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό κε έκκεζα θαλάιηα γηα λα δεκηνπξγήζεη 

πνιιαπιά θαλάιηα πσιήζεσλ (Moen, 2002). Απηό νδεγεί ζε δύν επηπιένλ 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο. Έηζη, έλαο άιινο ηξόπνο είλαη έλα δηπιό θαλάιη πσιήζεσλ, 

ζην νπνίν νη κεζάδνληεο ρξεζηκνπνηνύληαη παξάιιεια κε ην άκεζν θαλάιη ηνπ 

δηαδηθηύνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη νη ηνπηθνί δηαλνκείο γίλνληαη κέξνο ελόο κηθηνύ 

ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ν παξαγσγόο δηαρεηξίδεηαη πνιπάξηζκνπο πειάηεο απεπζείαο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ελώ νη ηνπηθνί δηαλνκείο επηθεληξώλνληαη ζε δηαθξηηά ηκήκαηα 

ησλ εζληθώλ αγνξώλ (Arnold, 2000). Τέηαξηνο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο είλαη ε 

πεξίπησζε ελόο πβξηδηθνύ δηθηύνπ πσιήζεσλ, όπνπ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θαλαιηνύ 

κνηξάδνληαη κεηαμύ ηνπ παξαγσγνύ θαη ηνπ κεζάδνληα, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο λέεο 

δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν γηα λα ελζσκαηώζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

(Servais et al., 2007). 

 

Δθηόο από ηνπο πνιύ θαινύο ιόγνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα εμεηάζνπλ ην δηαδίθηπν 

σο έλα θαλάιη κάξθεηηλγθ, πξνζθέξεη επίζεο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα 

γηα ηνλ θαηαλαισηή σο θαλάιη δηαλνκήο (Hoffman θαη Novak, 1996): 

 24-σξε δηαζεζηκόηεηα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

 άκεζε ηθαλνπνίεζε, επεηδή ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη θάπνην 

ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε λα είλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο 

 δηαδξαζηηθόηεηα, δειαδή, ν θαηαλαισηήο ειέγρεη ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

Η ηαρεία αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ζην δηαδίθηπν έρεη βνεζεζεί επηπιένλ από κηα 

παξάιιειε αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο παξάδνζεο ησλ πξντόλησλ, πνπ 

γίλεηαη από επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ logistics, όπσο ε UPS, ε DHL, θαη ε 

FedEx, νη νπνίεο εθηεινύλ ηελ παξάδνζε ησλ πξντόλησλ κέζσ δηαθόξσλ ηξόπσλ θαη 
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δηαδξνκώλ. Οη παξαγσγνί πνπ πνπινύλ κόλν κέζσ ησλ εκπόξσλ ιηαληθήο πώιεζεο 

εμεηάδνπλ ηώξα ηε δπλαηόηεηα λα πσινύλ απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο. Σηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, πνιινί παξαγσγνί, έρνπλ αξρίζεη λα πνπινύλ ηα πξντόληα κέζσ ηνπ 

δηθνύ ηνπο άκεζνπ θαλαιηνύ ζην δηαδίθηπν (Chen et al., 2008).  

 

Βέβαηα, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ σο έλα θαλάιη δηαλνκήο εμαθνινπζεί λα είλαη 

πεξηνξηζκέλε, αλ θαη ππάξρνπλ απμαλόκελεο ηάζεηο. Χξεζηκνπνηώληαο ην δηαδίθηπν 

σο θαλάιη πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο πεξηιακβάλεη ην θόζηνο ησλ επελδύζεσλ, ην 

θόζηνο επθαηξίαο θαη ην θόζηνο ησλ επηπηώζεσλ ζην θαλάιη, κεηαμύ άιισλ (Sara, 

2000). Πνιιέο επηρεηξήζεηο πεξηκέλνπλ όηη νη πειάηεο ζα ζπξξένπλ ζηα πξντόληα 

ηνπο, κόλν επεηδή πξνζθέξνληαη ζε ρακειόηεξν θόζηνο θαζώο παξέρνληαη απεπζείαο 

από ηνπο πξνκεζεπηέο. Όκσο, αξθεηνί πξσηνπόξνη είραλ πεληρξά απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία πξνθύπηνπλ από ηελ έιιεηςε θαηαλόεζεο ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρεη ε 

θαηάξγεζε βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θαλαιηνύ δηαλνκήο. Με άιια ιόγηα, ην δηαδίθηπν 

δεκηνπξγεί κηα άκεζε ζρέζε κεηαμύ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ ιηαλνπσιεηή ή 

παξαγσγνύ, παξαθάκπηνληαο ην παξαδνζηαθό θαηάζηεκα (Van den Poel θαη Leunis, 

1999). Έηζη, κηα αξλεηηθή ζπλέπεηα είλαη όηη νη έκπνξνη ιηαληθήο πώιεζεο, νη νπνίνη 

είλαη νη παξαδνζηαθνί εηαίξνη ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί λα αηζζάλνληαη όηη έρνπλ 

απνθιεηζηεί, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε ζύγθξνπζε κεηαμύ απηώλ θαη ηεο επηρείξεζεο, 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ην δηαδίθηπν σο θαλάιη δηαλνκήο. 

 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ίδηα ηε θύζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαη ην δηαδίθηπν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα 

εηθνληθό πεξηβάιινλ αγνξώλ, νη αγνξαζηέο δελ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ θπζηθά ηα 

πξντόληα θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο πσιεηέο. Δπίζεο, ην δηαδίθηπν 

επεμεξγάδεηαη ζπλαιιαγέο κε κεγάιε ηαρύηεηα, αιιά νη ιεηηνπξγίεο ησλ logistics δελ 

δηεμάγνληαη κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ δηαδηθηύνπ (Rosenbloom, 1999).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΙΠΣΨΗ 

 

 

Σηε ζπλέρεηα ζεσξείηαη ζθόπηκν λα εξεπλεζνύλ ηξεηο κειέηεο πεξίπησζεο, ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ κειεηάηαη. Γηα ην 

ιόγν απηό παξνπζηάδνληαη ηξεηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο (IKEA, ZARA, DELL), νη 

νπνίεο νθείινπλ ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπο ζηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

ηνπο αιπζίδαο. Η θαζεκία μερσξίδεη ιόγσ ηεο δηθήο ηεο πξνζέγγηζεο, όκσο θαη νη 

ηξεηο εηαηξίεο πηνζεηνύλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο. 

 

Η ζεκαζία ηεο έξεπλαο κειεηώλ πεξίπησζεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηε 

δηνίθεζε είλαη αλαγλσξηζκέλε επξέσο (Aastrup θαη Halldorsson, 2008). Σύκθσλα κε 

ηνλ Yin (2003), ε αλάγθε ηεο δηεμαγσγήο έξεπλαο κε κειέηε πεξίπησζεο πξνέξρεηαη 

από ηελ επηζπκία γηα ηελ θαηαλόεζε πνιύπινθσλ θαηλνκέλσλ. Οκνίσο, ν Flyvbjerg 

(2006) ππνζηεξίδεη όηη ε έξεπλα κε κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα αλαπηύμεη κηα 

δηαθνξνπνηεκέλε άπνςε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. 

 

Οη εξεπλεηέο ησλ logistics έρνπλ πξνηείλεη ηε ρξήζε ηεο έξεπλαο κε κειέηε 

πεξίπησζεο σο κηα πξνζέγγηζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, γηα ηελ αλάπηπμε 

ζεσξίαο, θαζώο θαη γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ αιιαγώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο Ellram 

(1996) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη νη κειέηεο πεξίπησζεο είλαη άξηζηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ζεσξίαο, γηα ηελ παξνρή ιεπηνκεξώλ εμεγήζεσλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ, θαη 

γηα λα παξέρνπλ κεγαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ.  

 

 

3.1. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ 1: IKEA 

 

3.1.1. Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 

Η ηζηνξία ηεο ΙΚΔΑ μεθίλεζε ην 1943 ζηε Σνπεδία, όηαλ ν ηδξπηήο ηεο Ingvar 

Kamprad ήηαλ κόιηο 17 εηώλ. Η IKEA πνπινύζε αξρηθά ζηπιό, πνξηνθόιηα, 

θνξλίδεο, ξνιόγηα, θνζκήκαηα θαη λάηινλ θάιηζεο, ώζηε λα θαιύπηεη βαζηθέο 
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αλάγθεο κε πξντόληα ζε κεησκέλεο ηηκέο. Τν 1948 ηα έπηπια εηζάγνληαη ζηελ ΙΚΔΑ 

θαη ην 1958 ην πξώην θαηάζηεκα ΙΚΔΑ αλνίγεη ζηε Σνπεδία. Σήκεξα, ην εκπνξηθό 

ζήκα ηεο ΙΚΔΑ απνηειεί κηα αλαγλσξηζκέλε κάξθα νηθηαθήο επίπισζεο 

παγθνζκίσο, κε πεξηζζόηεξα από 330 θαηαζηήκαηα ζε 40 ρώξεο θαη 154.000 

ζπλεξγάηεο (ηζηνζειίδα IKEA, 2013). 

 

Η ηδέα ηεο ΙΚΔΑ βαζίδεηαη ζην όηη πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα θαιά ζρεδηαζκέλσλ, 

ιεηηνπξγηθώλ επίπισλ ζε ηηκέο ηόζν ρακειέο πνπ, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη 

άλζξσπνη ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα αγνξάζνπλ. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ε νκάδα-

ζηόρνο ηεο ΙΚΔΑ είλαη νη λένη αγνξαζηέο πνπ αλαδεηνύλ ην ρακειό θόζηνο 

(ηζηνζειίδα ΙΚΔΑ, 2013). Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηελ IKEA όηη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο «εξγαηηθό δπλακηθό» από ηελ άπνςε όηη επηιέγνπλ ηα πξντόληα 

από ηα ξάθηα ησλ απνζεθώλ ζην θαηάζηεκα, ηα κεηαθέξνπλ ζην ζπίηη θαη ηα 

ζπλαξκνινγνύλ (Klevas, 2005). 

 

Έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθξίλεη ηελ IKEA είλαη όηη ε εηαηξία έρεη ηνλ έιεγρν ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο από ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηνλ ηειηθό πειάηε. Δπηπιένλ, 

αλαπηύζζεη ηα πεξηζζόηεξα πξντόληα ε ίδηα, αιιά δελ θαηέρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

παξαγσγήο. Η ΙΚΔΑ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο 

εκπόξνπο ιηαληθήο πώιεζεο ζηνλ θόζκν όζνλ αθνξά ηε ζέζε, ηηο πσιήζεηο, ηνλ 

αξηζκό ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηε καθξνδσία ηεο, είλαη γλσζηή γηα ηελ εζηίαζή ηεο 

ζε ζέκαηα ζπζθεπαζίαο (Klevas, 2005).  

 

 

3.1.2. ΣΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΗ IKEA 

 

Έλα ζηνηρείν πνπ βνεζά ηελ IKEA λα κεηώζεη ην θόζηνο ησλ logistics είλαη ε 

ηνπνζεζία ησλ θέληξσλ δηαλνκήο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πώιεζεο. Τα 

πεξηζζόηεξα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο νκαδνπνηνύληαη ζε αθηίλα 600 

ρηιηνκέηξσλ από ην θέληξν δηαλνκήο, ώζηε λα κεηώλεηαη ην θόζηνο ησλ κεηαθνξώλ 

θαη λα εμαζθαιίδνληαη νη αθξηβείο θαη έγθαηξεο παξαδόζεηο (Baraldi, 2003). 

 

Τα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο κε ηε ζεηξά ηνπο βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πόιεηο αλάινγα κε βαζηθνύο γεσγξαθηθνύο θαη δεκνγξαθηθνύο δείθηεο: κόλν νη 
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κεγάιεο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο πόιεηο δηθαηνινγνύλ έλα θαηάζηεκα ΙΚΔΑ. Σε ζεκείν 

πνπ ε εηαηξία πξνηηκά λα αλνίγεη δύν ή πεξηζζόηεξα θαηαζηήκαηα ζηελ ίδηα πόιε γηα 

ιόγνπο θόζηνπο κεηαθνξάο. Η ηδέα είλαη όηη νη πειάηεο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα 

ηαμηδέςνπλ θάπνηα ρηιηόκεηξα γηα λα επηζθεθζνύλ έλα θαηάζηεκα ΙΚΔΑ. Τα 

θαηαζηήκαηα βξίζθνληαη ζηα πξνάζηηα, όπνπ νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ είλαη ρακειέο, 

κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ κεγάιεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη ππάξρεη πξόζβαζε ζε 

κεγάινπο απηνθηλεηνδξόκνπο (Baraldi, 2003). 

 

Τα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, επεηδή είλαη ν θπζηθόο 

ρώξνο όπνπ νη πειάηεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ εηαηξία θαη ηα πξντόληα ηεο. Η 

IKEA ηα έρεη δηακνξθώζεη κε ηέηνην ηξόπν, πξνθεηκέλνπ νη πειάηεο λα πεξλνύλ κέζα 

από ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθνινπζώληαο κηα ηδαληθή δηαδξνκή 

πνπ ηνπο νδεγεί από ην ρώξν έθζεζεο ησλ πξντόλησλ ζηελ απνζήθε θαη, ηέινο, ζηα 

ηακεία (Baraldi, 2003). 

 

Όκσο, ε κεγάιε θαηλνηνκία ηεο ΙΚΔΑ έγθεηηαη ζην όηη ε ζπζθεπαζία είλαη θνκκάηη 

ηόζν ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντόληνο όζν θαη ησλ logistics, θαζώο πηζηεύνπλ όηη 

ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμύ ηνπ πξντόληνο, ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ logistics (Klevas, 2005). Η ζπζθεπαζία επεξεάδεηαη από ην πξντόλ, 

θαη καδί έρνπλ κηα κεγάιε επίδξαζε ζηελ απνδνηηθόηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Έηζη, ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ηεο ΙΚΔΑ είλαη όηη ε ζπζθεπαζία έρεη κηα 

ηζρπξή ζύλδεζε κε ηε δηαδηθαζία ησλ logistics θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντόληνο ώζηε 

ε εηαηξία λα είλαη ζε ζέζε λα βειηηώζεη ηελ απόδνζε ησλ logistics (Klevas, 2005). 

  

Σύκθσλα κε ηνπο Lancioni θαη Chandran (1990), ε ζπζθεπαζία είλαη έλαο από ηνπο 

πην ζεκαληηθνύο ηνκείο ζηε δηαδηθαζία ησλ δηεζλώλ logistics, θαζώο είλαη απηή πνπ 

ζα θαζνξίζεη αλ ην πξντόλ ζα θζάζεη ζηνλ πειάηε ζε θαιή θαηάζηαζε, αιιά θαη 

απηή πνπ ζα δώζεη ζηε κεηαθνξηθή εηαηξία ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

κεηαθηλήζεη ην πξντόλ ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηνπ πειάηε. Όκσο ν ξόινο ηεο ζπρλά 

παξαβιέπεηαη σο δεπηεξεύνληαο. Η IKEA αληηκεησπίδεη ηελ ζπζθεπαζία θαη ηα 

logistics σο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία (Bowersox et al., 2002). 

 

Σηελ αξρή, ε ΙΚΔΑ θαηαζθεύαδε έπηπια, αιιά ηώξα ε δηαζεζηκόηεηα ζε αμεζνπάξ 

θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξντόληα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Η δηεύξπλζε ζηελ πνηθηιία 
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ησλ πξντόλησλ είρε σο απνηέιεζκα έλαλ αξηζκό από δηαθνξεηηθέο ζπζθεπαζίεο, νη 

νπνίεο ζα έπξεπε λα ζπκθσλνύλ κε ηελ επίπεδε ζπζθεπαζία θαη ηε ζπλαξκνιόγεζε 

ζην ζπίηη (Gustafsson et al.,2005). Γη’ απηό ην ιόγν, ε IKEA έρεη εηζαγάγεη κηα 

πξσηνπνξηαθή κνλάδα κεηαθνξάο θνξηίνπ. 

 

Αλακθίβνια, νη παξαδνζηαθέο ηππνπνηεκέλεο κνλάδεο κεηαθνξάο θνξηίσλ 

ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ ζπζηεκάησλ logistics, θαζώο 

δηεπθνιύλνπλ όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Έλα άιιν 

ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπο είλαη όηη κεηώλνπλ ην θόζηνο κεηαθνξάο, ζπζθεπαζίαο 

θαη απνζήθεπζεο. Ωζηόζν, νη παξαδνζηαθέο κνλάδεο κεηαθνξάο θνξηίνπ έρνπλ 

ζηαζεξέο δηαζηάζεηο, έηζη ώζηε ηα πξντόληα θαη νη ζπζθεπαζίεο λα είλαη ζρεδηαζκέλα 

θαη θαηαζθεπαζκέλα αλάινγα (Hellstrom θαη Nilsson, 2011). 

 

Οη θύξηεο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο πξσηνπνξηαθήο κνλάδαο κεηαθνξάο θνξηίνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε ΙΚΔΑ, θαη κηαο παξαδνζηαθήο παιέηαο είλαη όηη κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζην δηαθνξεηηθό κέγεζνο θαη ζρεδηαζκό ησλ πξντόλησλ. Δπηπιένλ, νη 

κνλάδεο απηέο κπνξνύλ λα ζηνηβάδνληαη, έηζη ώζηε ε IKEA λα κπνξεί λα κεηαθέξεη 

θαη λα ρεηξίδεηαη πεξηζζόηεξα πξντόληα αλά ηαμίδη. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηνπο 

είλαη όηη είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από αλαθπθιώζηκν πιαζηηθό πνιππξνππιέλην. Τν 

πιαζηηθό είλαη έλα ζρεηηθά αθξηβό πιηθό, αιιά κπνξεί λα ζηαιεί ζε όιν ηνλ θόζκν 

ρσξίο πεξηνξηζκνύο ζηα ζύλνξα, ζε αληίζεζε κε ην πιηθό ζπζθεπαζίαο πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από μύιν (Hellstrom θαη Nilsson, 2011). 

 

Γηα ηελ ΙΚΔΑ, ε εηζαγσγή ηεο πξσηνπνξηαθήο κνλάδαο κεηαθνξάο θνξηίνπ έρεη 

επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο logistics ζε νιόθιεξε ηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα. 

Αξρηθά, ππάξρνπλ ζπλέπεηεο γηα ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο. Η 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο λέαο κνλάδαο αληί ηεο μύιηλεο παιέηαο έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηηο 

απηνκαηνπνηεκέλεο γξακκέο παξαγσγήο, θαζώο νη μύιηλεο παιέηεο ζπρλά 

απνξξίπηνληαη ιόγσ ηεο θαθήο πνηόηεηάο ηνπο θαη απηό ζηακαηά ηελ παξαγσγή. 

Δπηπιένλ, επηηξέπεη κεγαιύηεξε ειεπζεξία ζην ζρεδηαζκό ησλ πξντόλησλ θαη ησλ 

ζπζθεπαζηώλ (Hellstrom θαη Nilsson, 2011). Έλαο θαηαζθεπαζηήο ζπρλά εμππεξεηεί 

δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη ρξεηάδεηαη λα έρεη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κνλάδσλ 

κεηαθνξάο θνξηίνπ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο αγνξέο. Η εηζαγσγή ηεο πξσηνπνξηαθήο 

κνλάδαο κεηαθνξάο θαηέζηεζε δπλαηό γηα κεξηθνύο θαηαζθεπαζηέο λα 
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εμππεξεηήζνπλ όιεο ηηο αγνξέο κε έλαλ ηύπν κνλάδαο, απινπνηώληαο έηζη ηελ 

παξαγσγή θαη ην ζρεδηαζκό ηνπο, θαζώο θαη ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο κεηαθνξέο, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο λέαο κνλάδαο κεηαθνξάο απμάλεη 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. Οη παξαδνζηαθέο κνλάδεο δελ 

είλαη πάληα ζπκβαηέο κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ πξντόλησλ, θαζώο δεκηνπξγνύλ θελά 

κεηαμύ ησλ κνλάδσλ θνξηίνπ ζηα κέζα κεηαθνξάο. Οη λέεο κνλάδεο θνξηίνπ, νη 

νπνίεο είλαη ειαθξύηεξεο, πξνζαξκόδνληαη ζηα πξντόληα, εμαιείθνληαο έηζη ηα θελά. 

Απηό έρεη επίζεο σο απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ν θίλδπλνο δεκηώλ ζηα πξντόληα, 

θαζώο ιηγόηεξα θελά κεηαμύ ησλ κνλάδσλ θνξηίσλ δεκηνπξγνύλ ιηγόηεξε θίλεζε 

εληόο ηεο κνλάδαο κεηαθνξάο. 

 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ην θύξην κεηνλέθηεκα είλαη νη επηπιένλ ρξνλνβόξεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζηα θέληξα δηαλνκήο. Ωζηόζν, νη εθηηκήζεηο από ηελ ΙΚΔΑ δείρλνπλ 

όηη ε ηξέρνπζα εηήζηα κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ κεηαθνξώλ είλαη πάλσ από δέθα 

θνξέο κεγαιύηεξε από ην θόζηνο ησλ πξόζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα θέληξα 

δηαλνκήο (Hellstrom θαη Nilsson, 2011). 

 

 

3.2. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ 2: ZARA 

 

3.2.1. Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 

Η ZARA, πνπ ηδξύζεθε ην 1975, είλαη ε λαπαξρίδα ηνπ νκίινπ Inditex (Industria del 

Diseno Textil, SA), πνπ βξίζθεηαη ζηε Γαιηθία (βνξεηνδπηηθή Ιζπαλία). Η αλάπηπμε 

ηνπ νκίινπ ήηαλ ξαγδαία θαη ζύληνκα αλαδείρζεθε ζε κηα από ηηο κεγαιύηεξεο 

εηαηξίεο ιηαληθήο πώιεζεο ζηνλ θόζκν. Δθηόο από ηε ZARA, ε Inditex δηαζέηεη επηά 

άιιεο αιπζίδεο έλδπζεο: Kiddy’s Class, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, 

Stradivarius, Oysho θαη ZARA Home (Lopez θαη Fan 2009). 

 

Σηόρνο ηεο ZARA, ζύκθσλα κε ηνλ Amancio Ortega, ηδξπηή ηεο Inditex, είλαη λα 

εθδεκνθξαηίζεη ηε κόδα, πξνζθέξνληαο ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο κόδαο ζε κέηξηα 

πνηόηεηα ζε πξνζηηέο ηηκέο. Η θαζεηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο ZARA, ε just-in-
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time παξαγσγή, παξάδνζε θαη πσιήζεηο, ε επέιηθηε δνκή, ν θαλόλαο ησλ ρακειώλ 

απνζεκάησλ, ε πνιηηηθή ηεο γξήγνξεο αληαπόθξηζεο θαη ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο 

ησλ πιεξνθνξηώλ επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία αληαπόθξηζε ζηηο κεηαβαιιόκελεο 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε (Lopez θαη Fan 2009). Έλα εληειώο λέν θνκκάηη έλδπζεο 

κπνξεί λα ζρεδηαζηεί, λα θαηαζθεπαζηεί θαη λα παξαδνζεί ζε ιηγόηεξν από ηέζζεξηο 

εβδνκάδεο. Αιιαγέο ζε έλα ππάξρνλ έλδπκα κπνξνύλ λα ηεζνύλ ζηε δηάζεζε ηνπ 

θνηλνύ, εληόο δύν εβδνκάδσλ, πνιύ πην γξήγνξα από ηνλ αληαγσληζκό (Economist, 

2005). Η ZARA θαηαζθεπάδεη εζσηεξηθά θάπνηεο ζπιινγέο ηεο, ηα πην δεθηηθά 

ξνύρα ηεο κόδαο, ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ζρεδόλ ην ήκηζπ ηεο παξαγσγήο ηεο, 

θαη αλαζέηεη απηά πνπ δελ ππόθεηληαη ζε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο. Πεξίπνπ 11.000 

λέα ζηνηρεία μεθηλνύλ θάζε ρξόλν (Ghemawat θαη Nueno, 2003). 

 

 

3.2.2. ΣΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΗ ZARA 

 

Τν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό πνπ θαζνξίδεη ην κνληέιν ηεο γξήγνξεο κόδαο έγθεηηαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ ηνπηθή θνπή, βαθή, θαη ξάςηκν, ζε 

αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή εμσηεξηθή αλάζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Αλ θαη ε ηνπηθή παξαγσγή πξνθαλώο απμάλεη ην θόζηνο 

εξγαζίαο, παξέρεη επίζεο κεγαιύηεξε επειημία εθνδηαζκνύ θαη αληαπόθξηζε ηεο 

αγνξάο (Caro θαη Gallien, 2010). 

 

Πξάγκαηη, νη εηαηξίεο γξήγνξεο κόδαο πξνζθέξνπλ ζε θάζε επνρή έλα κεγαιύηεξν 

αξηζκό αληηθεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη ζε κηθξόηεξεο ζεηξέο, κεηαβάιινληαο ζπλερώο 

ηελ πνηθηιία ησλ πξντόλησλ ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο. Οη Ghemawat θαη Nueno (2003) 

αλαθέξνπλ όηη ε ZARA πξνζθέξεη θαηά κέζν όξν 11.000 θνκκάηηα ζε κηα νξηζκέλε 

πεξίνδν, ζε ζύγθξηζε κε κόλν 2.000-4.000 ζηνηρεία γηα ηνπο βαζηθνύο αληαγσληζηέο. 

Απηό απμάλεη ηελ αληαπόθξηζε ηεο ZARA ζηνπο πειάηεο: Έλα θνξπθαίν ζηέιερνο 

ηεο ZARA αλαθέξεη όηη νη πειάηεο ηεο ZARA επηζθέπηνληαη ην θαηάζηεκα 17 θνξέο 

θαηά κέζν όξν εηεζίσο, ζε ζύγθξηζε κε 3 κε 4 επηζθέςεηο ην ρξόλν γηα ηηο 

αληαγσληζηηθέο (όρη γξήγνξεο κόδαο) αιπζίδεο (Fraiman et al., 2002). Δπηπιένλ, ηα 

πξντόληα πνπ πξνζθέξνληαη από εηαηξίεο γξήγνξεο κόδαο κπνξεί λα πξνθύςνπλ από 

αιιαγέο ζην ζρεδηαζκό πνπ απνθαζίζηεθαλ σο απάληεζε ζε πξαγκαηηθέο 
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πιεξνθνξίεο από ηηο πσιήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεδόλ, πξάγκα πνπ δηεπθνιύλεη 

ζεκαληηθά ηελ αληηζηνίρηζε ηεο πξνζθνξάο κε ηε δήηεζε: κόλν ην 15% - 20% ησλ 

πσιήζεσλ ηεο ZARA ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη από κεησκέλεο ηηκέο ζε ζύγθξηζε κε ην 

30% - 40% γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από ηνπο Δπξσπαίνπο αληαγσληζηέο ηεο 

(Ghemawat θαη Nueno, 2003). 

 

Απηό πνπ δηαθνξνπνηεί ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ηεο ZARA από εθείλν ησλ 

αληαγσληζηώλ ηεο, είλαη ν ρξόλνο νινθιήξσζεο, θαη ην θαηάζηεκα σο πεγή 

πιεξνθνξηώλ (Lopez θαη Fan 2009). Τν θαηάζηεκα δελ ιεηηνπξγεί κόλν σο ζεκείν 

πώιεζεο, αιιά επεξεάδεη επίζεο ην ζρεδηαζκό θαη ηελ ηαρύηεηα ηεο παξαγσγήο. 

Δίλαη ην ηέινο θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο. Η ZARA 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ παίξλνπλ νη δηεπζπληέο από ηνπο πειάηεο ζην 

ζεκείν πώιεζεο γηα ηα λέα ελδύκαηα ή ηα λέα πξντόληα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, έλα 

ζηνηρείν πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ νη αληαγσληζηέο ηεο. Οη δηεπζπληέο ησλ 

θαηαζηεκάησλ αλαθέξνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ θαη ηηο ηάζεηο ησλ πσιήζεσλ 

ζηα θεληξηθά γξαθεία ζε θαζεκεξηλή βάζε (Lopez θαη Fan 2009). Η νκάδα 

ζρεδηαζκνύ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αλαηξνθνδόηεζε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέα 

θνκκάηηα ή ηξνπνπνηήζεηο ζηα πθηζηάκελα πξντόληα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

παξαδώζνπλ ηα πξντόληα ζηα θαηαζηήκαηα (Martinez, 1997). Κάζε θαηάζηεκα 

δέρεηαη κηθξέο παξηίδεο πξντόλησλ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα, απνθεύγνληαο κεγάια 

απνζέκαηα θαη δεκηνπξγώληαο έλα «θιίκα ζπαληόηεηαο θαη επθαηξίαο» (Crawford, 

2000). 

 

Πεξίπνπ ην 60 ηνηο εθαηό ησλ πξντόλησλ ηεο είλαη κόληκα θαη ην ππόινηπν 40 ηνηο 

εθαηό πνηθίιινπλ ζπλερώο. Τα θαηαζηήκαηα βξίζθνληαη ζηηο θύξηεο εκπνξηθέο 

πεξηνρέο θαη νη εζσηεξηθνί ρώξνη είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα δεκηνπξγνύλ κηα 

κνλαδηθή αηκόζθαηξα κε ειθπζηηθέο βηηξίλεο. Η εηαηξία μνδεύεη κόιηο ην 0,3% ηνπ 

εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο γηα ηε δηαθήκηζε (Ghemawat θαη Nueno, 2003), 

ζπλήζσο θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ ησλ πσιήζεσλ ή κε ηελ επθαηξία αλνίγκαηνο 

ελόο λένπ θαηαζηήκαηνο. Τν θαηάζηεκα ζεσξείηαη ην πην απνηειεζκαηηθό εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο ηεο (Lopez θαη Fan 2009). 

 

Η Inditex εγθαηέζηεζε ηελ επξσπατθή πιαηθόξκα ηεο ζηε Zaragoza Logistics 

Platform (PLAZA), ην ζπγθξόηεκα πνπ πξνζθέξεη εμαηξεηηθή ππνδνκή κε απεπζείαο 
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πξνζβάζεηο ηόζν ζε δίθηπα ζηδεξνδξόκσλ θαη απηνθηλεηνδξόκσλ, θαζώο θαη ζην 

αεξνδξόκην ηεο Σαξαγόζα πνπ βνεζάεη ηε δηαρείξηζε ηνπ δηεζλνύο θνξηίνπ. Απηό ην 

ζπγθξόηεκα, πνπ μεπεξλά ηα 123.000 ηεηξαγσληθά κέηξα, έρεη εμνπιηζηεί κε ηελ 

ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο θαη είλαη εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλν γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Inditex. Τν θέληξν δηαλνκήο, ην νπνίν 

ρεηξίδεηαη θαη πξνεηνηκάδεη ηηο απνζηνιέο πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθεξζνύλ από ηνλ 

απηνθηλεηόδξνκν θαη ηνλ αέξα, έρεη σο ζηόρν λα δηαλέκεη ηα πξντόληα ζε 

θαηαζηήκαηα ηεο ZARA ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη ζε νξηζκέλνπο άιινπο πξννξηζκνύο 

ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν θαη ηελ πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνύ. Η Inditex έρεη επίζεο 

πξόζζεηεο πιαηθόξκεο εθνδηαζηηθήο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Ιζπαλίαο. Σήκεξα, θάζε 

θαηάζηεκα ιακβάλεη δύν απνζηνιέο ηελ εβδνκάδα, θαη θάζε παξαγγειία θηάλεη ζην 

θαηάζηεκα κε ρξόλν παξάδνζεο όρη πεξηζζόηεξν από 35 ώξεο (Cambra-Fierro θαη 

Ruiz-Benitez, 2009). 

 

Η PLAZA δεκηνπξγήζεθε ην 2000 σο κηα πιαηθόξκα ζπλδπαζκέλσλ κέζσλ ζηελ 

πιενλεθηηθή ηνπνζεζία όπνπ ζπγθιίλνπλ νη θύξηνη  δξόκνη θαη ε θπθινθνξία από ηα 

βνξεηναλαηνιηθά ηεο ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ θαη κεηαμύ ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο 

ππόινηπεο Δπξώπεο. Η ραξαθηεξηζηηθή αξρή ηεο PLAZA είλαη όηη βαζίδεηαη ζε έλα 

θέληξν ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ θαη θαιύπηεη ηε κεηαθνξά από ηηο νδηθέο, 

ζηδεξνδξνκηθέο θαη αεξνπνξηθέο γξακκέο, κε ζπλδέζεηο κε ηα πην ζεκαληηθά 

επξσπατθά παξαγσγηθά θαη θαηαλαισηηθά θέληξα. Η PLAZA απνηειείηαη από 

πεξηζζόηεξα από 12 εθαηνκκύξηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαη είλαη ην κεγαιύηεξν θέληξν 

logistics ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. Από ηελ ίδξπζή ηεο ην 2000, έρεη επηιεγεί από 

θνξπθαίεο εηαηξίεο ζηνπο ηνκείο ηνπο (Cambra-Fierro θαη Ruiz-Benitez, 2009). 

 

Χάξε ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ επηηεπγκάησλ ηεο πιαηθόξκαο θαη ηε κνλαδηθόηεηα 

ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επειημία, ε Inditex 

είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο νκίινπο δηαλνκήο κόδαο. Η έθηαζε ηνπ δηθηύνπ 

δηαλνκήο, θαζώο θαη ε επηηπρία ηεο δηαρείξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο θαη 

logistics επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επηηπρία ηνπ νκίινπ θαη παξέρνπλ ζηελ Inditex έλα 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ δηαλνκέσλ (Cambra-Fierro θαη Ruiz-

Benitez, 2009). 
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3.3. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ 3: DELL 

 

3.1.1. Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 

Η DELL Computers ηδξύζεθε από ηνλ Michael Dell ην 1984, ελώ ήηαλ θνηηεηήο ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Τέμαο. Η DELL μεθίλεζε κε ηελ πώιεζε αλαβαζκίζεσλ 

ζπκβαηώλ κε ππνινγηζηέο ηεο IBM θαη ην 1985 άξρηζε λα πνπιάεη ππνινγηζηέο κε ην 

δηθό ηεο εκπνξηθό ζήκα. Από ηελ αξρή, ε DELL ιεηηνπξγεί κε ην κνληέιν ησλ 

άκεζσλ πσιήζεσλ, ηε ιήςε παξαγγειηώλ κέζσ ηειεθώλνπ θαη ηελ θαηαζθεπή 

ππνινγηζηώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε. Η DELL εηζήγαγε ην θαλάιη 

ιηαληθήο πώιεζεο γηα πνιιά ρξόληα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αιιά ε ύθεζε 

ζηελ επηρείξεζε ην 1993 ηελ νδήγεζε λα επηζηξέςεη ζηηο ξίδεο ηεο, σο άκεζν 

πξνκεζεπηή, αλ θαη ε εηαηξία ιεηηνπξγεί κε κεηαπσιεηέο ζε νξηζκέλεο αγνξέο 

(Kraemer θαη Dedrick, 2001). 

 

Η DELL αλαπηύρζεθε κε ηαρείο ξπζκνύο θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη 

πσιήζεηο ηεο έθηαζαλ ζε έλα ζεκείν θακπήο, κε ξαγδαία αύμεζε από 3,5 δηζ. 

δνιάξηα ην 1994 ζε 25 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην 1999. Μέρξη ην 1999, ε DELL 

είρε γίλεη ην λνύκεξν έλα πσιεηήο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο, θαη ήηαλ λνύκεξν δύν ζε όιν ηνλ θόζκν. Τν πην ζεκαληηθό είλαη όηη ηα 

θέξδε ήηαλ ζηα ύςε ράξε ζηε δηάξζξσζε ηνπ θόζηνπο ηνπ κνληέινπ ησλ άκεζσλ 

πσιήζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο ζύκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο (Kraemer θαη Dedrick, 

2001). 

 

 

3.1.2. ΣΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΗ DELL 

 

Η εηαηξία ππνινγηζηώλ DELL έρεη βαζίζεη κεγάιν κέξνο ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο θαη 

ησλ θεξδώλ ηεο ζην λα είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηε ζηε θπζηθή ζθαίξα ηνπ ιηαληθνύ 

εκπνξίνπ. Η DELL δελ έρεη θαηαζηήκαηα ή άιια ζεκεία πώιεζεο, δελ θαηαζθεπάδεη 

ηα πξντόληα θαη δελ έρεη απνζέκαηα έηνηκσλ πξντόλησλ. Αληίζεηα, πσιεί απεπζείαο 

ζε κεκνλσκέλνπο πειάηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ. 

Αγνξάδεη εμαξηήκαηα θαη θάλεη κόλν ηελ ηειηθή ζπλαξκνιόγεζε ησλ πξντόλησλ 
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όηαλ νη πξαγκαηηθέο παξαγγειίεο ησλ πειαηώλ έρνπλ παξαιεθζεί. Δπίζεο παξέρεη 

ζηνπο πειάηεο εμαηνκηθεπκέλα πξντόληα ηα νπνία παξαδίδνληαη άκεζα κέζα ζε 

κεξηθέο εκέξεο (Van Hoek, 1998). Ο Michael Dell, ηδξπηήο ηεο DELL Computers, 

απνθαιεί απηό ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν, «κνληέιν ηεο εηθνληθήο νινθιήξσζεο» 

(Magretta, 1998). 

 

Η εηαηξία επηθεληξώλεηαη ζηνλ αηνκηθό ηεο πειάηε θαη ελζσκαηώλεη ηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνύ κέζσ κηαο ζύλδεζεο ηεο αιπζίδαο ησλ πιεξνθνξηώλ. Η DELL δίλεη 

πνιύ ιηγόηεξε πξνζνρή ζηελ θάζεηε νινθιήξσζε ηεο θπζηθήο ξνήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Η εηαηξία επηηπγράλεη ηνλ έιεγρν όρη κέζσ ηεο ηδηνθηεζίαο, αιιά 

κάιινλ από ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηώλ, ελώ εζηηάδεη ην αληαγσληζηηθό 

πξνβάδηζκα ηεο κε ηελ πνηόηεηα ηεο αληαπόθξηζήο ηεο πξνο ηνπο πειάηεο (Van 

Hoek, 1998). 

 

Η DELL ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο 

ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία. Έλα βαζηθό πιενλέθηεκα ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ θαη 

ηεο παξαγσγήο ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία είλαη όηη ηα αθξηβά απνζέκαηα δελ 

ζπζζσξεύνληαη ζην θαλάιη θαη έηζη δελ ράλνπλ ηελ αμία ηνπο πξνηνύ λα κπνξέζνπλ 

λα πσιεζνύλ, θαη ηα λέα πξντόληα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

ηειεηώζνπλ ηα παιηά απνζέκαηα ζην θαλάιη. Δπίζεο, νη πειάηεο ζπρλά πιεξώλνπλ 

γηα ην ηειηθό πξντόλ πξηλ ε DELL πιεξώζεη ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηα κέξε πνπ 

πεγαίλνπλ ζηνλ ππνινγηζηή, έηζη ώζηε ε εηαηξία λα ιεηηνπξγεί ζε έλαλ αξλεηηθό 

θύθιν κεηαηξνπήο κεηξεηώλ. Ίζσο ην πην ζεκαληηθό είλαη ηα νθέιε πνπ ε DELL 

θεξδίδεη από ηελ άκεζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε (Kraemer θαη Dedrick, 2001). 

 

Σε αληίζεζε κε ηνπο έκκεζνπο πσιεηέο, ησλ νπνίσλ νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαλαιηνύ 

αξλνύληαη γεληθά λα απνθαιύςνπλ αθόκα θαη πνηνο είλαη ν ηειηθόο πειάηεο, ε DELL 

μέξεη πνηνο είλαη ν ηειηθόο ρξήζηεο, ηη εμνπιηζκό έρεη αγνξάζεη από ηελ εηαηξία, πνπ 

έρεη απνζηαιεί, θαη πόζα έρεη μνδέςεη ν πειάηεο. Έηζη, ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο γηα λα πξνζθέξεη ζπλνδεπηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο, λα ζπληνλίζεη ηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, θαη λα βνεζήζεη ηνλ πειάηε λα ζρεδηάδεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνλ θύθιν αλαβάζκηζεο (Kraemer θαη Dedrick, 

2001). 
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Η πξνζέγγηζε ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ είλαη ρηηζκέλε ζε δύν βαζηθά ζηνηρεία: ηηο 

άκεζεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο, θαζώο θαη κε ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

απεπζύλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πειαηώλ. Οη άκεζεο πσιήζεηο ζεκαίλεη όηη 

ε DELL ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ηνπο δπλεηηθνύο πειάηεο, είηε κέζσ ηνπ δηθνύ ηεο 

δπλακηθνύ πσιήζεσλ ή κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη άιισλ πξνζπαζεηώλ κάξθεηηλγθ 

(Kraemer et al., 2000). 

 

Η DELL έρεη εθκεηαιιεπηεί ην κνληέιν ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ γηα λα νηθνδνκήζεη 

ηζρπξέο, ζηαζεξέο ζρέζεηο θαη κε ηηο κεγάιεο εηαηξίεο θαη άιινπο νξγαληζκνύο πνπ 

είλαη νη θύξηνη πειάηεο ηεο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, γλσξίδεη πνηνη είλαη νη 

πειάηεο ηεο θαη έρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα παξέρεη έλα πςειό 

επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη ππνζηήξημεο, γηα λα πξνζειθύεη πειάηεο γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, θαζώο θαη γηα ηελ πώιεζε πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ 

άιισλ εηαηξηώλ (Kraemer θαη Dedrick, 2001). 

 

Τν κεηνλέθηεκα ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ είλαη όηη ε DELL δελ έρεη ηελ έθηαζε ηνπ 

θαλαιηνύ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ρηιηάδεο κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξέρνπλ ηηο πσιήζεηο, ην κάξθεηηλγθ, ηελ εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο 

πειάηεο όισλ ησλ κεγεζώλ ζε όιεο ηηο αγνξέο. Γηα λα μεπεξαζηεί απηό ην πξόβιεκα, 

ε εηαηξία έρεη ηκεκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά κε βάζε ην κέγεζνο θαη επηθέληξσζε 

κεγάιν κέξνο ησλ πξνζπαζεηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ γηα κεγάινπο πειάηεο 

πνπ ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί άκεζα από ην δηθό ηεο δπλακηθό πσιήζεσλ. Μόλν 

κεηά ηε δεκηνπξγία ηζρπξνύ brand name κε κεγαιύηεξνπο πειάηεο θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο online ππνδνκήο, κε ηελ νπνία πξνζέγγηζε λένπο πειάηεο κε ρακειό νξηαθό 

θόζηνο, ε DELL ζηόρεπζε ζνβαξά ζηηο επξέσο δηαδεδνκέλεο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηηο θαηαλαισηηθέο αγνξέο. Η DELL πσιεί επίζεο ζε κεηαπσιεηέο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο θαη ζπλεξγάδεηαη κε δηαλνκείο γηα λα πξνζθέξεη πξντόληα πνπ δελ είλαη 

δηθά ηεο, όπσο ινγηζκηθό θαη πεξηθεξεηαθά είδε. Γηα παξάδεηγκα, θέξεηαη λα είλαη ν 

δεύηεξνο κεγαιύηεξνο κεηαπσιεηήο ησλ εθηππσηώλ Hewlett-Packard (Schick, 1999). 

Απηή ε επειημία βνεζά ηελ DELL λα επεθηείλεη ην εκπνξηθό εύξνο ηεο, δηαηεξώληαο 

παξάιιεια ηε ζηξαηεγηθή άκεζσλ πσιήζεσλ γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο (Kraemer et al., 2000). 
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Τν παξαγσγηθό ζύζηεκα ηεο DELL εθαξκόδεη ηηο αξρέο ηεο νξζνινγηθήο παξαγσγήο 

θαη ηεο just-in-time παξαγσγήο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξώηε θνξά από ηνπο 

Ιάπσλεο θαηαζθεπαζηέο, όπσο ε Toyota, θαη έρνπλ εθαξκνζηεί επξέσο ζηε 

βηνκεραλία πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ ζηηο ΗΠΑ. Οη αξρέο απηέο ζηνρεύνπλ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ αληαιιαθηηθώλ, απαηηώληαο από ηνπο πξνκεζεπηέο 

λα αλαλεώλνπλ κόλν ηα αληαιιαθηηθά πνπ ρξεηάδνληαη, θαη ζπρλά έρνπλ ηελ 

ηδηνθηεζία ησλ αληαιιαθηηθώλ κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε 

εηαηξία πηέδεη ην πξόβιεκα ησλ απνζεκάησλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, κηα πξαθηηθή 

πνπ είλαη βηώζηκε, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο πσιεηέο νη νπνίνη έρνπλ ηε 

δύλακε λα θάλνπλ απηέο ηηο απαηηήζεηο (Kraemer θαη Dedrick, 1998). 

 

Τν δηαδίθηπν έρεη δώζεη ζηε DELL έλα κέζν γηα ηελ επέθηαζε ηεο εκβέιεηαο θαη ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηεο κνληέινπ ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ ζε έλα 

ζρεηηθά ρακειό νξηαθό θόζηνο. Απηό έρεη γίλεη ελ κέξεη κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηώλ, όπσο ε δηακόξθσζε ηνπ πξντόληνο, ε θαηαρώξεζε ησλ παξαγγειηώλ, 

θαζώο θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε, επηηξέπνληαο ζηελ εηαηξία λα απμήζεη ηα έζνδά ηεο 

ρσξίο ηελ αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ θόζηνπο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ. Δπίζεο, έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα λα ζπληνλίζεη έλα δίθηπν πξνκεζεπηώλ θαη 

επηρεηξεκαηηθώλ εηαίξσλ νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνύλ πνιιέο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή, δηαλνκή θαη ππνζηήξημε ησλ πξνζσπηθώλ 

ππνινγηζηώλ. Η DELL αλαθέξεηαη ζε απηό ην δίθηπν ησλ εηαίξσλ, σο «εηθνληθή 

επηρείξεζε» πνπ ζπλδέεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (Kraemer θαη Dedrick, 

2001). 

 

Σηηο αξρέο ηνπ 2000, ε DELL άξρηζε λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηό ηεο σο ε 

εηαηξία πνπ «μέξεη πσο ιεηηνπξγεί ην δηαδίθηπν». Αμηνπνηώληαο ηε θήκε ηεο σο 

πξσηνπόξνο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, έρεη πξνζθεξζεί λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία 

κε ηνπο πειάηεο ηεο, θαζώο ζα αλαπηύζζνπλ ηηο δηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο ζην 

ειεθηξνληθό εκπόξην. Με απηό ηνλ ηξόπν, ρξεζηκνπνηεί ηελ εηθνληθή πξνζέγγηζε ηεο 

εηαηξίαο γηα λα επεθηείλεη ην πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ρσξίο ηελ αλάινγε 

επέθηαζε ηνπ δηθνύ ηεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ρσξίο λα θάλεη κηα κεγάιε 

εμαγνξά. Απηό γίλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ελόο δηθηύνπ ινγηζκηθνύ θαη εηαηξηώλ 

ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ ηερλνινγίεο θαη δεμηόηεηεο πνπ ε ίδηα ζηεξείηαη ζην 

δίθηπν αμίαο ηεο. Ωζηόζν, ε DELL παξακέλεη επηθεληξσκέλε ζην γεγνλόο όηη 
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εμαθνινπζεί λα είλαη κηα εηαηξία ππνινγηζηώλ. Οη πξνζπάζεηέο ηεο ζην ειεθηξνληθό 

εκπόξην ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ θαη ηελ επίηεπμε λέσλ αγνξώλ πξντόλησλ, αληί λα 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα θνξέα παξνρήο ππεξεζηώλ, όπσο νη αληαγσληζηέο ηεο. 
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ΤΖΗΣΗΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Αλακθίβνια, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα παίδεη έλαλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηεζλή 

θαη παγθόζκηα επηρείξεζε. Η επηινγή θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θαλαιηνύ δηαλνκήο κπνξεί 

λα θαζνξίζεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο. Από ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, παξαηεξνύκε όηη ππάξρνπλ εηαηξίεο 

πνπ βαζίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζηνλ πξνζεθηηθό ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο logistics πνπ αθνινπζνύλ. Σπγθεθξηκέλα, θαη νη ηξεηο απηέο παγθόζκηεο 

εηαηξίεο έρνπλ πηνζεηήζεη κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο 

αιπζίδαο, γεγνλόο πνπ ηηο επηηξέπεη λα είλαη επέιηθηεο. 

 

Αξρηθά, ε θηινζνθία ηεο IKEA βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη θαη ν πειάηεο ζπκκεηέρεη 

θαη «αλαιακβάλεη» έλα ηκήκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, έηζη ώζηε λα κεηώλεηαη 

ζεκαληηθά ην θόζηνο θαη γηα ηηο δύν πιεπξέο. Απηό μεθηλά από ηελ ηνπνζεζία ησλ 

θαηαζηεκάησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη αξθεηά καθξηά ην έλα από ην άιιν, πνπ 

ζεκαίλεη όηη νη επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ηαμηδέςνπλ θάπνηα 

ρηιηόκεηξα. Δπηπιένλ, νη πειάηεο ζα πξέπεη λα πάξνπλ από κόλνη ηνπο ηα πξντόληα 

από ην θαηάζηεκα, πνπ ιεηηνπξγεί επίζεο θαη σο απνζήθε, λα ηα κεηαθέξνπλ ζην 

ρώξν ηνπο θαη λα ηα ζπλαξκνινγήζνπλ. Όκσο, ε πην ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηεο 

IKEA είλαη νη επίπεδεο ζπζθεπαζίεο ησλ πξντόλησλ ηεο θαη ε πξσηνπνξηαθή κνλάδα 

κεηαθνξάο ηνπο, ε νπνία επηηξέπεη ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξντόλησλ θαη 

έρεη κεηώζεη εμαηξεηηθά ην θόζηνο κεηαθνξάο ηνπο. Δλώ ζε όιεο ηηο εηαηξίεο ε 

ζπζθεπαζία απνηειεί κέξνο ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ, ζηελ IKEA ε ζπζθεπαζία 

είλαη κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ πξντόλησλ. 

 

Από ηελ πιεπξά ηεο, ε ZARA αθνινπζεί ην κνληέιν ηεο γξήγνξεο κόδαο, πνπ ηεο 

παξέρεη κεγαιύηεξε επειημία εθνδηαζκνύ θαη αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο. Η ZARA αλαπηύζζεη ηα πξντόληα ηεο ε ίδηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο 

εξγνιάβνπο, ελώ αλαζέηεη ζε ηξίηνπο απηά πνπ δελ ππόθεηληαη ζε επνρηαθέο 

δηαθπκάλζεηο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, πξνζθέξεη κεγαιύηεξν αξηζκό πξντόλησλ ζε 

κηθξόηεξεο παξηίδεο, δεκηνπξγώληαο έλα θιίκα «ζπαληόηεηαο θαη επθαηξίαο», ην 

νπνίν θάλεη ηνπο πειάηεο ηεο λα επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα ηεο πνιιέο θνξέο ηνλ 



34 
 

ρξόλν. Οη πειάηεο γλσξίδνπλ πσο αλ βξνπλ θάηη πνπ ηνπο αξέζεη ζα πξέπεη λα ην 

αγνξάζνπλ ακέζσο, θαζώο είλαη πνιύ πηζαλό όηη δελ ζα ην μαλαβξνύλ. Δπηπιένλ, 

πνιύ ζεκαληηθό εξγαιείν είλαη ε αλαηξνθνδόηεζε από ηα θαηαζηήκαηα, ε νπνία 

δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντόληα πνπ γίλνληαη πεξηζζόηεξν απνδεθηά θαη κε 

θαηλνύξηα πξντόληα πνπ ζα ήζειαλ νη πειάηεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ε ZARA κπνξεί 

λα «επηθνηλσλεί» κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη απηό πνπ ζέινπλ πνιύ 

γξήγνξα. 

 

Η ηξίηε πεξίπησζε, απηή ηεο DELL, καο δείρλεη πώο κηα παγθόζκηα εηαηξία 

ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν σο άκεζν θαη κνλαδηθό θαλάιη κάξθεηηλγθ. Η θαηλνηνκία 

ηεο DELL έγθεηηαη ζην όηη δελ ιεηηνπξγεί κε ελδηάκεζνπο ρνλδξέκπνξνπο ή 

ιηαλέκπνξνπο, αιιά έξρεηαη ε ίδηα ζε επαθή κε ηνπο πειάηεο ηεο. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν κπνξεί λα αλαπηύζζεη άκεζεο ζρέζεηο καδί ηνπο, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 

επηπιένλ πξντόληα. Τα κνληέια ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο ζύκθσλα 

κε ηελ παξαγγειία έρνπλ σο απνηέιεζκα λα κελ ζπζζσξεύνληαη απνζέκαηα, αιιά 

αληίζεηα ε DELL πιεξώλεηαη γηα ηα πξντόληα ηεο πξηλ αθόκα αγνξάζεη ηα 

εμαξηήκαηα από ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Δπηπιένλ, νη πειάηεο κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ 

κνλαδηθά πξντόληα ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 

 

Μπνξνύκε, ινηπόλ, λα ζπκπεξάλνπκε όηη θαη νη ηξεηο απηέο παγθόζκηεο εηαηξίεο 

έρνπλ νξγαλώζεη θαη ρξεζηκνπνηνύλ απνηειεζκαηηθά ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ ηνπο, 

έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα κεηώλνπλ ην θόζηνο ηεο, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ ηνπο, λα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη θαηλνηόκεο. 
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