
 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ SUPER MARKETS 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

 

του 

 

Χαραδιά Νικόλαου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 10/2013 



 



iii 

 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ SUPER MARKETS 

 

 

 

 

Χαραδιάς Νικόλαος 

 

Πτυχίο Τµήµατος Πληροφορικής, Α.Π.Θ., 2007 

 

 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

 

 

υποβαλλόµενη για τη µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

 

 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια  

Μάνθου Βασιλική 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 5/11/2013 

 

 

 

  

   

Μάνθου Βασιλική Βλαχοπούλου Μάρω Στειακάκης Εµµανουήλ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Χαραδιάς Νικόλαος 



iv 

Περίληψη 

Η διαδικασία προµηθειών των σούπερ µάρκετ αποτελεί βασικό γνώµονα στη 

λειτουργία τους, παίζει καθοριστικό ρόλο στην κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης 

και κατά συνέπεια στη διαµόρφωση των τιµών των προσφεροµένων αγαθών. Η 

υλοποίηση νέων πρακτικών εφοδιασµού µε σκοπό την µεγιστοποίηση της απόδοσης των 

διαδικασιών προµήθειας αποτελεί σηµαντική αλλά και απαιτητική διαδικασία η οποία θα 

ήταν αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς τη συµβολή  των πληροφοριακών συστηµάτων (ΠΣ) 

και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Βάση των νέων αυτών 

πρακτικών αποτελεί η ενοποίηση τόσο των λειτουργιών των καταστηµάτων όσο και των 

λειτουργιών των προµηθευτών τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τόσο οι 

διαδικασίες προµηθειών όσο και οι πρακτικές e-προµηθειών και αναλύεται η συµβολή 

τους. Επίσης, παρουσιάζεται η µελέτη περίπτωσης των διαδικασιών προµήθειας της 

εταιρίας Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. 

Η συλλογή των στοιχείων προέκυψε από µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας καθώς και 

από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη επιχειρήσεων του χώρου των σούπερ µάρκετ. 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει µια πληθώρα διαφοροποιήσεων στην υλοποίηση διαδικασιών 

προµήθειας ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Τα πλεονεκτήµατα 

που προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν έναυσµα για την 

υλοποίηση τέτοιων πρακτικών. Ειδικά από τη µελέτη περίπτωσης διαπιστώνεται µια 

άκρως συντηρητική τακτική στην υιοθέτηση µεθόδων e-προµηθειών από την Carrefour 

Μαρινόπουλος Α.Ε.  

 

Λέξεις Κλειδιά:  

∆ιαδικασίες προµηθειών σούπερ µάρκετ, e-προµήθειες, Πρακτικές προµηθειών, 

Πλεονεκτήµατα e-προµηθειών, Μειονεκτήµατα e-προµηθειών. 
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Abstract 

Super markets’ procurement procedure is a key factor in their operating mode, 

plays a significant role in the profitability of the company and consequently in the pricing 

of the offered goods. Implementation of new procurement practices in order to optimize 

the whole procurement procedure is an important but a laborious step and it would be 

impossible to be achieved without the contribution of the information systems and the 

new information and communication technologies. Fundamental point of those new 

practices is the integration of both buyers’ and the suppliers’ procedures. In this paper, 

the contribution of procurement practices and e-procurement methods are highlighted 

through theoretical analysis and the presentation of a case study. The data collection is 

based on the literature review in the procurement practices and e-procurement methods, 

as well as, on interviews from the managers of the super market industry. 

The study shows that the implementation methods of procurement procedures vary, and 

are based on the characteristics of each case. The advantages derived from those methods 

should trigger the use of such practices. Especially in the case of Carrefour Marinopoulos 

S.A it is observed that the adoption policy of e-procurement methods is very 

conservative.  

 

Keywords:  

Super markets’ procurement procedures; E-procurement; Procurement practices;            

E-procurement advantages; E-procurement disadvantages.
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1 Εισαγωγή 

1.1 Πρόβληµα – Σηµαντικότητα του θέµατος 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάζονται οι πρακτικές που 

ακολουθούν τα σουπερ µάρκετ αναφορικά µε τις διαδικασίες προµηθειών. Επίσης 

περιγράφονται αναλυτικά και αποτιµούνται οι ηλεκτρονικές µέθοδοι που εφαρµόζονται 

στις διαδικασίες αυτές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει από το συσχετισµό των 

διαδικασιών προµήθειας µε τις τελικές τιµές των προσφερόµενων αγαθών από τα 

καταστήµατα. 

1.2 Σκοπός – Στόχοι 

Σκοπός της εργασίας είναι η, µέσω της βιβλιογραφικής µελέτης, συγκεντρωτική 

παρουσίαση των νέων µεθόδων προµηθειών των σουπερ µάρκετ καθώς και η 

παρουσίαση των νέων πρακτικών στις ηλεκτρονικές διαδικασίες προµηθειών. Βασική 

επιδίωξη είναι η ανάδειξη της σηµαντικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων και 

κυρίως η προαπαιτούµενη γνώση των σωστών διαδικασιών τις οποίες τα πληροφοριακά 

συστήµατα προµηθειών θα εξυπηρετήσουν. Τέλος, στόχος της εργασίας είναι να 

αναλυθεί η συµβολή των µεθόδων αυτών αλλά και να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι που 

υπάρχουν από τη χρήση τους 

1.3 Συνεισφορά 

Μέσω της µελέτης της βιβλιογραφίας συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται στην 

παρούσα εργασία οι βασικές µέθοδοι που εφαρµόζονται από τα καταστήµατα σούπερ 

µάρκετ για την προµήθεια έµµεσων και άµεσων αγαθών. Ακόµη παραθέτονται τα 

διαφορετικά είδη πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία υλοποιούν τις πρακτικές αυτές 

και τονίζεται η αναγκαιότητα ενοποίησης των πληροφοριακών συστηµάτων αγοραστών – 

προµηθευτών προς αυτή την κατεύθυνση. Η µελέτη περίπτωσης αποδεικνύει θετική 

συνεισφορά των µεθόδων αυτών στους τοµείς που έχουν εφαρµοστεί. 

1.4 ∆ιάρθρωση της µελέτης 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο διαχωρισµός των απαιτούµενων 

προµηθειών των σούπερ µάρκετ, η επιρροή της προµήθειας στη λειτουργία της 

επιχείρησης, οι τακτικές προµηθειών CRP, CPFR και VMI που υλοποιούνται από ΠΣ 

καθώς και η εξέλιξη της διαδικασίας προµηθειών στην Ελλάδα. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και ο 

τρόπος µε τον οποίο επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια ανασκόπηση των διαδικασιών προµήθειας 

ανά γεωγραφική περιοχή και παρουσιάζονται στοιχεία από τις τακτικές που ακολουθούν 

οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου των σούπερ µάρκετ. Επίσης παρουσιάζονται τα 

µοντέλα e-προµηθειών και παρατίθεται η συµβολή τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µελέτη περίπτωσης της εταιρίας Carrefour 

Μαρινόπουλος Α.Ε. στην οποία αναλύονται οι διαδικασίες προµηθειών της εταιρίας και ο 

τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιούνται συστήµατα e-προµηθειών στις αντίστοιχες 

λειτουργίες της. Τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της µελέτης, οι περιορισµοί 

και οι προτάσεις για µελλοντική έρευνα. 
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2 ∆ιαδικασίες προµηθειών Σούπερ Μάρκετ 

 

2.1 Γενικά στοιχεία 

Ο κλάδος του λιανεµπορίου και συγκεκριµένα τα καταστήµατα σούπερ µάρκετ 

δείχνουν σθεναρή αντίσταση στις πιέσεις που τους ασκούνται από την ασαφή και 

απρόβλεπτη οικονοµική κατάσταση των τελευταίων ετών. Ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που ενισχύει την αντίσταση αυτή αποτελεί η διαδικασία προµηθειών που τα 

καταστήµατα ακολουθούν. Οι πρακτικές προµήθειας κάθε είδους προϊόντων ή και 

υπηρεσιών αποτελούν υπερβολικά πολύπλοκες και συνδυαστικές διαδικασίες τις οποίες 

οι επιχειρήσεις οφείλουν να βελτιστοποιήσουν προκειµένου να επωφεληθούν και να 

αποκτήσουν στρατηγικά πλεονεκτήµατα έναντι του ανταγωνισµού. 

Η αυξανόµενη πίεση του αγοραστικού κοινού για ελάττωση των τιµών των 

αγαθών οδηγεί ή, στην καλύτερη περίπτωση, έχει ήδη οδηγήσει τα καταστήµατα λιανικής 

πώλησης στην αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασµού των περισσοτέρων λειτουργιών 

τους. Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός του κλάδου των σούπερ µάρκετ που προκαλείται από 

το άνοιγµα µικρών καταστηµάτων αλλά και την εµφάνιση νεοσύστατων αλυσίδων έχει 

επιφέρει αλλαγές στις παραδοσιακές µεθόδους λειτουργίας των καταστηµάτων. Ένα από 

τα σηµαντικά σηµεία στην πορεία διαµόρφωσης της τιµής των προϊόντων αποτελεί, εκτός 

φυσικά από την επιλογή του προµηθευτή, και ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει η προµήθεια 

τους. 

 Έχοντας σχεδόν εξαντλήσει τις πρακτικές µείωσης τιµών των αγαθών, τα σούπερ 

µάρκετ έχουν στραφεί στις όχι και τόσο προφανείς παραµέτρους διαµόρφωσης της τιµής 

των προϊόντων. Παραδοσιακές µέθοδοι προµήθειας πολύ µεγαλύτερης ποσότητας από 

την απαιτούµενη, για την επίτευξη καλύτερης τιµής από τον προµηθευτή, πλέον έχουν 

αποβεί άκαρπες µιας και πίσω από αυτές τις πρακτικές ελλοχεύουν παράπλευρα κόστη 

που δεν σχετίζονται µε το καθεαυτό προϊόν.  

Στις µέρες µας, είναι αδιαµφισβήτητο πως βασικός σκοπός της κάθε επιχείρησης 

είναι η επιβίωση της στον απαιτητικό οικονοµικό κι εµπορικό στίβο και κατά δεύτερο 

λόγο η απολαβή του όποιου ποσοστού κέρδους αποµένει. Οδεύοντας προς αυτή λοιπόν 

την κατεύθυνση οι επιχειρήσεις προσπαθούν αφ’ ενός για την ελαχιστοποίηση των 

δαπανών και αφ’ ετέρου, όταν οι δαπάνες έχουν ελαττωθεί σηµαντικά, για την συµπίεση 

των ποσοστών κέρδους. Τα σηµερινά ρευστά και ασαφή εµπορικά και οικονοµικά 



8 

δεδοµένα καταστούν, ωστόσο, πολύ δύσκολη τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από τις 

επιχειρήσεις. 

Κατ’ αναλογία µε τις περισσότερες επιχειρήσεις έτσι και στον τοµέα των σούπερ 

µάρκετ αυτή η συλλογιστική είναι το αποτέλεσµα µιας σειράς αποφάσεων που πρέπει να 

ληφθούν έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κερδοφορίας. Οι αποφάσεις αυτές 

λαµβάνονται βάσει πολλών παραµέτρων οι οποίες και θα αναλυθούν παρακάτω. 

 

 

2.2 Γενικές στρατηγικές αποφάσεις επιχείρησης 

Για τον καθορισµό της τιµής ενός προϊόντος που θα τοποθετηθεί στο ράφι του 

σούπερ µάρκετ για να πωληθεί απαιτούνται µια σειρά από αποφάσεις που εντάσσονται 

στον καθορισµό της γενικότερης στρατηγικής του καταστήµατος. Με απλά λόγια, όσο το 

δυνατό µικρότερο κόστος έχουν οι ενδιάµεσες διαδικασίες που σχετίζονται µε τη 

προµήθεια και διαχείριση των προϊόντων, ενός σούπερ µάρκετ τόσο µεγαλύτερα 

περιθώρια βελτίωσης τιµής υπάρχουν. 

Το κόστος που εξοικονοµείται για τον επιχειρηµατία από αλλαγές στον τρόπο 

λειτουργίας του καταστήµατος µπορεί να καταλήξει είτε σε όφελος του τελικού 

καταναλωτή, µε την µείωση της τιµής των προϊόντων, είτε εις όφελος του επιχειρηµατία 

µε την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης. Συνήθως, σε περιπτώσεις 

εξοικονόµησης πόρων, οι προαναφερθείσες παράµετροι επηρεάζονται σε παρόµοιο 

ποσοστό. Σε όλες τις παραµέτρους που εµπεριέχεται η έννοια της προµήθειας, είτε αυτή 

αφορά εµπορεύµατα είτε παροχή υπηρεσιών, σηµαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος µε τον 

οποίο γίνεται η προµήθεια. Για να γίνει αντιληπτό ποιο είναι το οικονοµικό όφελος των 

σούπερ µάρκετ από τις ορθολογικές διαδικασίες προµηθειών θα πρέπει αρχικά να 

παρουσιαστούν και να διαχωριστούν οι προµήθειες σε άµεσες και έµµεσες. Οι άµεσες 

προµήθειες είναι αυτές που αφορούν την αγορά των εµπορευµάτων τα οποία θα 

καταλήξουν στους καταναλωτές, ενώ οι έµµεσες ουσιαστικά αφορούν όλες τις υπόλοιπες 

προµήθειες που αφορούν είτε εξοπλισµό είτε υπηρεσίες (Sheng 2002).  

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικότερες έµµεσες προµήθειες και το πώς αυτές µπορούν 

να επηρεάσουν την κερδοφορία της επιχείρησης 

• Προµήθεια και συντήρηση εξοπλισµού (Ράφια χώρου πώλησης, ράφια 

αποθηκευτικών χώρων, ταµεία, ψυγεία, µηχανήµατα αποθήκης) 
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Το κλείσιµο αρκετών καταστηµάτων που δεν ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία στις 

απαιτητικές προκλήσεις τις οποίες κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν, εκτός από την αύξηση 

στην προσφορά ακινήτων που προαναφέρθηκε, έδωσε ώθηση και στην διακίνηση 

µεταχειρισµένου εξοπλισµού. Τα ράφια, τα ταµεία, τα ψυγεία καθώς και όλα τα 

παρελκόµενα είδη που απαρτίζουν ένα σούπερ µάρκετ αποτελούν ευκαιρία για την 

οικονοµική λύση στον εξοπλισµό ενός νέου καταστήµατος. Πολλοί νέοι επιχειρηµατίες 

λειτουργώντας µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση του επιχειρηµατικού κινδύνου επιλέγουν 

τη λύση του µεταχειρισµένου εξοπλισµού προκειµένου να κάνουν το επιχειρηµατικό τους 

ξεκίνηµα µε το µικρότερο δυνατό οικονοµικό άνοιγµα.  

Ένας ακόµα παράγοντας που σχετίζεται µε τον εξοπλισµό των καταστηµάτων 

είναι η µορφή που το κάθε κατάστηµα επιθυµεί να προσδώσει στο χώρο πώλησης του. 

Έτσι, πέρα από τα συνηθισµένα πρότυπα των καταστηµάτων, έχουν εµφανιστεί, µε 

ραγδαία µάλιστα ανάπτυξη, οικονοµικότερες λύσεις που σχετίζονται µε τον εξοπλισµό 

καταστηµάτων. Τα καταστήµατα τύπου discount αλλά και οι µορφές καταστηµάτων Cash 

& Carry αποτελούν τα σηµαντικότερα παραδείγµατα τέτοιων προσαρµογών. Τα σηµεία 

πώλησης των discount καταστηµάτων αποτελούνται από ράφια που δεν ακολουθούν το 

παραδοσιακό τρόπο στησίµατος αλλά µια πιο αφαιρετική προσέγγιση που συνδυάζει 

τόσο τη λειτουργικότητα όσο και το χαµηλό κόστος απόκτησης τους. Σίγουρα το 

αισθητικό αποτέλεσµα, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι ανάλογο µε αυτό των 

καταστηµάτων παραδοσιακού τρόπου στησίµατος, αλλά η διαµόρφωση της τιµής που 

είναι αποτέλεσµα αυτής της επιλογής σίγουρα αποζηµιώνει τους τελικούς καταναλωτές. 

Επιπλέον, η φιλοσοφία εξοπλισµού των καταστηµάτων χονδρικής πώλησης 

(ογκώδη αποθηκευτικά ράφια, ράφια εναπόθεσης παλετών) έχει υιοθετηθεί σε αρκετές 

περιπτώσεις από τοπικά και συνοικιακά µίνι µάρκετ µέχρι παραδοσιακές αλλά και 

νεοσύστατες αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης τακτικής 

αποτελούν οι τιµές των συγκεκριµένων τύπων ραφιών έναντι των κλασσικών ραφιών 

τύπου σούπερ µάρκετ καθώς και οι λιγότερες εργατοώρες που απαιτούνται για την 

διαχείριση και τον εφοδιασµό των ραφιών. 

• Μισθοδοσία προσωπικού 

Σχετικά µε τα έξοδα µισθοδοσίας, οι µειώσεις σε µισθούς, η ελάττωση των 

απασχολούµενων υπαλλήλων αλλά και η µείωση των ωρών ανά εργαζόµενο αποτελούν 

τις πιο συνηθισµένες, ειδικά στις µέρες µας, µεθόδους εξοικονόµησης χρηµατικών 

πόρων. 
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• Ενοίκιο χώρου καταστήµατος ή κόστος αγοράς ακινήτου (µαζί µε τα 

παρελκόµενα έξοδα συντήρησης) 

Αναφορικά µε τα έξοδα ενοικίων ή τα κόστη αγοράς των χώρων πώλησης ή των 

αποθηκευτικών χώρων ενός σούπερ µάρκετ έχουν υποστεί κι αυτά συµπίεση µετά την 

µείωση της ζήτησης. Το κλείσιµο πολλών µικροµεσαίων επιχειρήσεων έχει προκαλέσει 

αυξηµένη προσφορά σε καταστήµατα και αποθηκευτικούς χώρους. Έτσι πολλές υγιείς 

επιχειρήσεις, που επιβιώνουν παρά τις δυσκολίες, δράττουν τις ευκαιρίες των χαµηλών 

ενοικίων ή του χαµηλού κόστους αγοράς κάποιου ακινήτου είτε για επέκταση του χώρου 

πώλησης, είτε για µεταφορά τους σε νέες, πιο οικονοµικές, εγκαταστάσεις.  

 

2.3 Άµεσες Προµήθειες 

 

2.3.1 ∆ιαδικασίες προµήθειες προϊόντων 

Μέχρι στιγµής έγινε αναφορά στις έµµεσες προµήθειες των καταστηµάτων και µε 

ποιους τρόπους οι στρατηγικές αποφάσεις που σχετίζονται µε αυτές, µπορούν να 

προκαλέσουν εξοικονόµηση πόρων στους επιχειρηµατίες και κατά συνέπεια δυνατότητα 

µείωσης των τιµών στα ράφια του σούπερ µάρκετ. Ένας άλλος τοµέας εξόδων κι εξίσου 

σηµαντικός παράγοντας στη διαµόρφωση των τιµών των προσφεροµένων αγαθών είναι 

τα κόστη που αφορούν την προµήθεια των προϊόντων αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο η 

προµήθεια πραγµατοποιείται. 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που προκύπτουν στις αλυσίδες σούπερ 

µάρκετ έχει να κάνει µε τις διαδικασίες προµήθειας των προϊόντων τα οποία θα 

καταλήξουν στα ράφια και από εκεί στους καταναλωτές. Οι στρατηγικές αποφάσεις που 

σχετίζονται µε τη διαδικασία προµηθειών αποτελούν σηµαντικό παράγοντα όσο αφορά 

τη δυνατότητα εξοικονόµησης πόρων στις επιχειρήσεις κάτι που αντικατοπτρίζεται στη 

διαµορφωµένη τιµή του προϊόντος στο ράφι. 

Τα κύρια ερωτήµατα που οι επιχειρήσεις καλούνται να απαντήσουν σχετικά µε τις 

προµήθειες αφορούν αφ’ ενός το χρονικό σηµείο που πρέπει να ορισθεί µια παραγγελία 

στον προµηθευτή και αφ’ ετέρου το µέγεθος της. Σε δεύτερο χρόνο, ο τρόπος µε τον 

οποίο γίνεται η παραγγελία είναι εξίσου σηµαντικός παράγοντας απόδοσης της 

διαδικασίας προµηθειών.   
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπήρξε προβληµατισµός σχετικά µε την 

απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος από την πλευρά των λιανέµπορων των 

χονδρεµπόρων αλλά και των προµηθευτών. Παρ’ όλο που οι εταιρίες λιανεµπορίου ήταν 

πρωτοπόρες σε τεχνολογικές καινοτοµίες όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων 

(EDI) ή η χρήση προϊόντων µε barcode αντιµετώπισαν προκλήσεις από άλλες διόδους 

λιανικής πώλησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την µείωση στην ανάπτυξη και τον 

αυξανόµενο ανταγωνισµό µεταξύ των µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας µε σκοπό την 

εξοικονόµηση κέρδους του ενός εις βάρος των υπολοίπων. Οι προσπάθειες για επίτευξη 

περίπλοκων συµφωνιών µε σκοπό τη βελτίωση του ανταγωνισµού συχνά κατέληγαν σε 

αυξηµένα διαχειριστικά κόστη, σε προβλήµατα λόγω της ασταθούς πληροφόρησης και σε 

αυξηµένα αποθέµατα στα µέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας (Vergin, 1999).  

Προκειµένου να ανακτήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα, οι 

βιοµηχανίες προέβησαν στο σχεδιασµό της στρατηγικής προσέγγισης ECR (Efficient 

Consumer Response, Αποδοτική Ανταπόκριση στον Καταναλωτή) την οποία ακολουθούν 

τα τελευταία είκοσι χρόνια οι επιχειρήσεις λιανεµπορίου ανά τον κόσµο. Ο Martens 

(2010) αναφέρει πως µελέτες των Kahn και McAllister καθώς και της Kurt Salmon 

Associates έδειξαν ότι η ECR θα είχε σαν αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 30 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων αλλά και τη µείωση των αποθεµάτων κατά 40%.  

Βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας (Wood, 1993; Brockman, 1999, Kurnia, 2001, 

Borchert, 2002) η ECR αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των διαδικασιών 

της εφοδιαστικής αλυσίδας µέσω της ελαχιστοποίησης των αποθεµάτων αλλά και την 

ταυτόχρονη βελτιστοποίηση στη διαθεσιµότητα των προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα 

στόχος της είναι η αναδιαµόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας µε τέτοιο τρόπο ώστε τα 

προϊόντα να διακινούνται οµαλά και συνεχόµενα από τους προµηθευτές στους τελικούς 

καταναλωτές ως αποτέλεσµα της έγκαιρης και συνεπούς ροής πληροφοριών από τους 

καταναλωτές προς τους προµηθευτές. Οι τέσσερις στρατηγικοί τοµείς που 

επικεντρώνεται είναι: 

• Τη συλλογή των εµπορευµάτων 

• Την είσοδο νέων προϊόντων 

• Τις προωθητικές ενέργειες 

• Τον ανεφοδιασµό 
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2.3.2 Continuous Replenishment Program 

Από τους τέσσερις ανωτέρω τοµείς ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε ο τοµέας 

του ανεφοδιασµού και πιο συγκεκριµένα το Πρόγραµµα Συνεχούς Ανεφοδιασµού 

(Continuous Replenishment Program, CRP). Σύµφωνα µε το Συµβούλιο Επαγγελµατιών 

∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Council of Supply Chain Management 

Professionals, CSCMP) το CRP είναι η πρακτική συνεργασίας µεταξύ των µελών του 

δικτύου διανοµής (προµηθευτές, καταστήµατα) που διαφοροποιεί τον παραδοσιακό 

τρόπο ανεφοδιασµού των αγαθών. Συγκεκριµένα αντικαθιστά τις διαδικασίες 

παραγγελίας που βασίζονταν σε οικονοµικές ποσότητες µε διαδικασίες που αφορούν τον 

ανεφοδιασµό των αγαθών µε βάση την προβλεπόµενη ζήτηση τους. 

(http://www.datalliance.com/crp.html). 

Σύµφωνα µε την ECR Europe το CRP είναι η διαδικασία του συνεχούς 

ανεφοδιασµού αγαθών µεταξύ προµηθευτών και εµπορικών συνεργατών που βασίζεται 

στην αυτοµατοποιηµένη συναλλαγή πληροφοριών που αφορούν την τρέχουσα ζήτηση 

και τη διαχείριση του τρέχοντος αποθέµατος µέσα στο πλαίσιο µιας συµφωνηµένης 

πολιτικής προµήθειας. Ο στόχος της CRP είναι να κατορθώσει µια αποκριτική και µε 

ακρίβεια, ροή προϊόντων στο κατάστηµα που να βασίζεται στην ελάχιστη διαχείριση 

αποθέµατος. (http://www.ecr-europe.org/component/content/article/29-

toolbox/glossary/77-continuous-replenishment-programme-crp) 

 Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αναζήτησαν συνεργασίες µε προµηθευτές οι 

οποίοι είχαν τη δυνατότητα παρακολούθησης των πωλήσεων και είχαν τον µικρότερο 

χρόνο αντίδρασης στις αλλαγές της ζήτησης που προέκυπταν. Έτσι µέσω της CRP 

προµηθευτές και λιανοπωλητές διαχειρίζονταν αποδοτικά τη ροή των παραγγελιών 

καθώς και τα αποθέµατα τους.  

Βασικός στόχος της CRP είναι η µείωση του κόστους παραγωγής και µεταφοράς 

των προϊόντων µέσω της σχέσης προµηθευτή- λιανοπωλητή στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Κοινός γνώµονας σε όλα τα στάδια είναι η επιδίωξη ελαχιστοποίησης των αποθεµάτων 

σε συνδυασµό µε την συγχρονισµένη ροή των αγαθών στα σηµεία πώλησης έτσι ώστε να 

προκύψουν οφέλη σε όλους τους εµπλεκόµενους στη CRP. Επιπλέον, η ανάθεση της 

διαχείρισης των αποθεµάτων από τους λιανοπωλητές στους προµηθευτές ελάττωσε τα 

κόστη παραγγελιών τα οποία ωστόσο αντισταθµίστηκαν από αυξηµένα κόστη µεταφορών 

ενώ στην πλευρά των προµηθευτών, η ταχύτερη ροή πληροφοριών πώλησης εξασφάλισε 
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πιο αποδοτική παραγωγή και γρήγορη προσαρµογή στις αλλαγές ζήτησης προτού 

προκύψουν ελλείψεις προϊόντων ή υπερβολικά αποθέµατα. 

Αναφορικά µε την υλοποίηση της CRP από τις επιχειρήσεις παρ’ ότι αυτή 

βασίζεται στον διαµοιρασµό πληροφοριών σε πολλαπλούς προορισµούς δεν απαιτείται 

κάποιο πολύπλοκο σύστηµα επικοινωνίας. Χρειάζεται ένας σχετικά απλός σχεδιασµός 

επικοινωνίας των επιχειρήσεων µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων 

χρησιµοποιώντας προγράµµατα που εξάγουν προτεινόµενες παραγγελίες βασισµένες στα 

δεδοµένα πωλήσεων των προµηθευτών. Η CRP όπως και κάθε άλλη στρατηγική 

απόφαση που στηρίζεται στην τεχνολογική εξέλιξη  απαιτεί αρκετά σηµαντικό κεφάλαιο 

για την υλοποίηση της. Το γεγονός αυτό ωστόσο δε θα πρέπει να αποτελεί εµπόδιο ενώ 

µεγαλύτερη πρόκληση θα πρέπει να θεωρείται η επιτυχηµένη δράση της µεθόδου και όχι 

η εγκατάσταση συστηµάτων που απλά την υλοποιούν (Vergin, 1999; Fadiloglu, 2009; 

Luy, 2010). 

Σύµφωνα µε την έρευνα του Gachon (1996) η οποία βασίστηκε σε προσοµοιώσεις 

µεθόδου CRP τα αποθέµατα των λιανεµπόρων µειώθηκαν κατά 66% ενώ διατηρήθηκαν 

υψηλοί ρυθµοί ανεφοδιασµού των ραφιών. Αυτή η βελτίωση µείωσε το κόστος των 

αγαθών περίπου 1-2% κάτι αρκετά σηµαντικό για τα χαµηλά επίπεδα κέρδους της 

αγοράς. Σε έρευνα του Vergin (1999) και σε δείγµα δέκα εταιριών παραγωγής 

εµπορευµάτων που εφάρµοζαν CRP παρατηρήθηκε µείωση των αποθεµάτων των 

διανοµέων και των τελικών αλυσίδων λιανικής κατά 32% και µείωση των περιπτώσεων 

εξάντλησης προϊόντων κατά 55%. Ωστόσο, ενώ οκτώ από τις δέκα εταιρίες εµφάνισαν 

αυξηµένες πωλήσεις µόνο δύο πέτυχαν καλύτερη διαχείριση της παραγωγής τους και 

µόνο µία χαµηλότερα εσωτερικά αποθέµατα. 

 

 

2.3.3 Collaborative Planning/ Forecasting/ Replenishment 

Τα αυτόµατα συστήµατα ανεφοδιασµού (Automatic Replenishment Systems, 

ARP) υλοποιήθηκαν από ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια και 

ουσιαστικά ενεργοποιούν τον ανεφοδιασµό των αποθεµάτων βάσει των πραγµατικών 

αναγκών και όχι βάσει µακροπρόθεσµων προβλέψεων ή των επιπέδων ασφαλείας 

αποθεµάτων που ίσως χρειαστούν. Ορισµένες επιχειρήσεις µετά τα ARP αναβαθµίζουν 

το επίπεδο απόδοσης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας µέσω του Συνεργατικού 
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σχεδιασµού/ πρόβλεψης/ ανεφοδιασµού (Collaborative planning/ forecasting/ 

replenishment, CPFR). 

Η CPFR είναι µια συνεργατική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονοµικότερη 

και την αποδοτικότερη διαχείριση των αποθεµάτων ενώ παράλληλα βελτιώνει τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πελάτες κι όλα αυτά µε την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας µε σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας. Η CPFR στοχεύει στη µείωση των 

προβληµάτων που σχετίζονται µε την παραδοσιακή πρόβλεψη της ζήτησης µέσω της 

συνεργασίας των µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας για καλύτερο συνδυασµό προµήθειας 

και ζήτησης. Έτσι οι εταιρίες έχουν καλύτερες αντιδράσεις στις ενδείξεις της αγοράς. Σε 

αντίθεση µε τα ARP, τα οποία παρέχουν καθηµερινές πληροφορίες για τον ανεφοδιασµό 

των αποθεµάτων, η CPFR στηρίζεται στο συνεργατικό σχεδιασµό µακροπρόθεσµων 

προβλέψεων που συνεχώς ανανεώνονται και προσαρµόζονται στις πραγµατικές 

απαιτήσεις της αγοράς. Μέσω του διαµοιρασµού λεπτοµερών πληροφοριών από τα 

σηµεία πώλησης δίνει λύσεις στα προβλήµατα του µη συγχρονισµένου σχεδιασµού 

παραγωγής και ανεφοδιασµού από τους προµηθευτές και τους λιανέµπορους αντίστοιχα 

(Sari, 2007; Smaros, 2007).  

Αναφορικά µε τα θέµατα υλοποίησης της CPFR έχει αναπτυχθεί από την 

επιτροπή VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standards) ένα επιχειρηµατικό 

µοντέλο το οποίο προσδιορίστηκε περαιτέρω από τον Robins (1998) µέσω ενός συνόλου 

εννιά βηµάτων που παρουσιάζει και τα ενδεικτικά σηµεία στα οποία πρέπει να 

επικεντρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών 

1. Κλείσιµο συµφωνίας 

2. ∆ηµιουργία κοινού πλάνου πωλήσεων 

3. ∆ηµιουργία πρόβλεψης πωλήσεων 

4. Αναγνώριση εξαιρέσεων στις προβλέψεις πωλήσεων 

5. Συνεργατική επίλυση εξαιρέσεων 

6. ∆ηµιουργία πρόβλεψης παραγγελιών 

7. Αναγνώριση εξαιρέσεων στις προβλέψεις πωλήσεων 

8. Συνεργατική επίλυση εξαιρέσεων 

9. Εντολή παραγγελίας παραγωγής 

Επιπλέον η υλοποίηση της CPFR προαπαιτεί ολοκληρωτική ενοποίηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας µε τη χρήση συστηµάτων πραγµατικού χρόνου για το 

διαµοιρασµό των πληροφοριών µεταξύ των µελών της. Ωστόσο, η φύση των 



15 

διακινούµενων πληροφοριών απαιτεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας καθ’ όλη τη ροή τους και 

αυτό είναι µια συνεχής πρόκληση για τα αρµόδια πληροφοριακά συστήµατα (Stank, 

1999; Son, 2008). 

Αναφορικά µε τη µέθοδο CPFR έρευνα του Stank (1999) έδειξε πως υπάρχει 

µεγάλη θετική συσχέτιση µεταξύ υψηλού επιπέδου εφαρµογής της µεθόδου και αλλαγών 

στις λειτουργικές διαδικασίες ενώ αντίθετα υπάρχει µικρή συσχέτιση µεταξύ της µεθόδου 

και στην αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη στόχων αποδοτικότητας. Τα ευρήµατα της 

έρευνας της Danese (2007) έδειξαν ότι ο βαθµός συνεργασίας εταιριών που εφαρµόζουν 

CPFR εξαρτάται από τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Όταν σκοπός είναι η 

αποδοτικότητα οι εταιρίες τείνουν να περιορίζουν τη συνεργασία σε επίπεδο ανταλλαγής 

δεδοµένων. Από την άλλη όταν ο στόχος είναι ο βαθµός ανταπόκρισης στον πελάτη η 

συνεργασία εκτείνεται σε µεγαλύτερο επίπεδο. Επίσης η εφαρµογή περιορισµένης ή 

πλήρους συνεργασίας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις 

ιδιαιτερότητες της αγοράς. 

Σε εφαρµογή του µοντέλου CPFR από τον Du (2009) στις εταιρίες Nabisco και 

Wegmans Food Markets στον τοµέα των φρέσκων προϊόντων διαπίστωσαν ότι σε 

σύγκριση µε τις παραδοσιακές µεθόδους προµήθειας η CPFR εµφανίζει πλεονεκτήµατα 

όπως η αύξηση των χρηµατικών εισροών, µείωση των διατηρούµενων αποθεµάτων, 

βελτιωµένη απόσβεση των επενδυµένων χρηµατικών πόρων και βελτίωση της απόδοσης 

στις διανοµές. Το συγκεκριµένο µοντέλο βοηθά τόσο τους αγοραστές όσο και τους 

προµηθευτές να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες στα προϊόντα και να µειώσουν το κόστος 

και τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. Επιπλέον ωφέλειες που σχετίζονται µε τον έλεγχο των 

αποθεµάτων καθιστούν την CPFR ως µια άκρως αποδοτική λύση στην προµήθεια 

φρέσκων προϊόντων. 

 

2.3.4 Vendor- Managed Inventory 

 Μία επιπλέον στρατηγική προσέγγιση στη διαδικασία προµηθειών των σούπερ 

µάρκετ αποτελεί η ∆ιαχείριση των αποθεµάτων από τον Προµηθευτή (Vendor-Managed 

Inventory - VMI). Στη συγκεκριµένη µέθοδο ο προµηθευτής, σε ορισµένες περιπτώσεις ο 

κατασκευαστής ή γενικότερα κάποιος µεταπωλητής ή διανοµέας λαµβάνει ο ίδιος τις 

αποφάσεις ανεφοδιασµού για λογαριασµό της επιχείρησης. Αυτό απαιτεί ότι ο 

προµηθευτής έχει πρόσβαση στα επίπεδα αποθεµάτων του αγοραστή και προχωράει σε 
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αποφάσεις ανεφοδιασµού καθορισµού των ποσοτήτων και µεταφοράς των προϊόντων 

(Yao, 2005).  

 Με την VMI ο ρυθµός ανεφοδιασµού αυξάνεται, κάτι το οποίο εξυπηρετεί και τις 

δυο πλευρές. Ο προµηθευτής παρατηρεί µια πιο οµαλή ζήτηση των προϊόντων κι έτσι 

µειώνει τα κόστη εφαρµόζοντας καλύτερη διαχείριση της παραγωγής και της µεταφοράς. 

∆εν απαιτούνται µεγάλα αποθέµατα ενώ υπάρχει και µεγαλύτερη ευελιξία στις αλλαγές 

στη συµπεριφορά του αγοραστικού κοινού. Επιπλέον η διαχείριση της ροής παραγγελιών 

από τον προµηθευτή εξασφαλίζει αποδοτικότερα και συνεπώς οικονοµικότερα 

δροµολόγια διανοµής των αγαθών προς τους αγοραστές. Από την πλευρά των 

καταστηµάτων το κύριο πλεονέκτηµα είναι ότι ο συγχρονισµός των παραγγελιών 

ανεφοδιασµού και των παραδόσεων βοηθάει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των τελικών 

πελατών (Waller, 2001).    

 Η σύγκριση µεταξύ των µεθόδων CRP και VMI µπορεί να µην εµφανίζει 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις αλλά πρακτικά οι δυο µέθοδοι διαφέρουν. Μπορεί  και οι 

δυο να βασίζονται στην συνεργασία προµηθευτή και λιανέµπορου αλλά στη CRP 

καθορίζεται ο ρυθµός ανεφοδιασµού σε συνεργασία των δύο  πλευρών ενώ στη VMI ο 

προµηθευτής είναι εξουσιοδοτηµένος να διαχειρίζεται τα αποθέµατα του λιανέµπορου 

και κατ’ επέκταση είναι αυτός που ορίζει τόσο την ποσότητα όσο και τη συχνότητα των 

παραγγελιών (Yao, 2006). 

 Έρευνες για τη VMI αποδεικνύουν πως µειώνει το φαινόµενο του µαστίγιου 

(bullwhip effect) βελτιώνοντας την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας και µειώνοντας 

τα επίπεδα αποθεµάτων. (Kulp, 2004; Yang 2003). Ακόµα σύµφωνα µε τον Waller 

(1999) σε έρευνα που εκπόνησε µε προσοµοιώσεις διαπίστωσε µειώσεις σε αποθέµατα 

χωρίς ωστόσο συµβιβασµούς τα επίπεδα εξυπηρέτησης των τελικών πελατών. Οι 

Cetinkaya και Lee (2000) παρουσίασαν ένα αναλυτικό µοντέλο συγχρονισµού 

αποθεµάτων και αποφάσεων µεταφορών µε τη χρήση VMI. ∆ιαπίστωσαν πως τα επίπεδα 

αποθεµάτων στους προµηθευτές είναι µερικώς εξαρτώµενα από την πολιτική 

αποδέσµευσης των φορτίων. Επιπλέον σύµφωνα µε συνδυαστική έρευνα του Yao (2006) 

τόσο στην CRP όσο και στη VMI παρατηρήθηκε ότι και οι δύο µέθοδοι ελαττώνουν τα 

επίπεδα αποθεµάτων αυξάνοντας το ρυθµό ανεφοδιασµού. Ωστόσο στη VMI 

παρατηρείται µείωση αφ’ ενός στον κύκλο αποθεµάτων του προµηθευτή και αφ’ ετέρου 

στο απόθεµα ασφάλειας του. Τέλος, µε τη VMI τα οφέλη που προκύπτουν δεν 
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διανέµονται ισότιµα µεταξύ των µελών της αλυσίδας. Βάσει της έρευνας οι προµηθευτές 

είναι πιθανότερο να επωφεληθούν περισσότερο έναντι των λιανέµπορων. 

 Η πολυπλοκότητα και η φιλοσοφία της διαδικασίας λήψης απόφασης για τον 

ανεφοδιασµό παρουσιάζεται αντιπροσωπευτικά στη µελέτη του Tokar (2011) όπου 

αποδεικνύεται πως η παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες δεν εγγυάται τη σωστή και 

αποδοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση 

κατάλληλα σχεδιασµένων εργαλείων υποστήριξης λήψης απόφασης και εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων καθώς και την πρόσβαση µόνο στις απαραίτητες πληροφορίες. Συνεπώς 

πρέπει να υπάρχει σωστή εκπαίδευση στους υπευθύνους αναφορικά µε το ποιες 

πληροφορίες και πότε θα θεωρήσουν σηµαντικές προκειµένου να δώσουν την κατάλληλη 

παραγγελία ανά χρονική περίοδο. Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που 

χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των πληροφοριών και των περιορισµών στους 

οποίους αυτές υπόκεινται. Ορισµένες από αυτές είναι η σύνθεση και αποσύνθεση 

προβληµάτων και η χρήση ευριστικών µεθόδων. Επιπλέον πρέπει να προσεχθεί κατά 

πόσο οι παραδοχές και οι απλοποιήσεις των µεθόδων αυτών επηρεάζουν το τελικό 

αποτέλεσµα κάτι το οποίο θα τους δώσει τη δυνατότητα βελτιώσεων των συγκεκριµένων 

στρατηγικών. Παρ’ όλα αυτά τέτοιες προσεγγίσεις δεν έχουν ακόµα υλοποιηθεί 

προκειµένου να µελετηθεί η πραγµατική συνεισφορά τους. 

 Στις πραγµατικές συνθήκες αγοράς δεν εφαρµόζουν όλοι οι λιανοπωλητές 

µεθόδους ανεφοδιασµού που στηρίζονται στο διαµοιρασµό δεδοµένων. Μελετώντας το 

θέµα της πρόβλεψης της ζήτησης από την πλευρά των προµηθευτών η Smaros (2003) 

µέσω προσοµοιώσεων που είχαν ως δεδοµένα στοιχεία από λιανοπωλητές που είτε 

εφάρµοζαν µεθόδους διαµοιρασµού πληροφοριών είτε όχι έφτασε στα ακόλουθα 

πορίσµατα. Οι προµηθευτές επωφελούνταν έστω και σε κάποιο βαθµό από το συνδυασµό 

δεδοµένων από κλασσικές παραγγελίες και δεδοµένων µέσω τακτικών VMI και η 

πρόβλεψη για προϊόντα µε χαµηλότερο ρυθµό ανεφοδιασµού µπορούσε να γίνει µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια.  

 Η πρακτική υλοποίηση όλων των ανωτέρω µεθόδων από τις εµπλεκόµενες σε 

αυτές τις διαδικασίες εταιρίες  στηρίζεται στα συνεχώς αναπτυσσόµενα πληροφοριακά 

συστήµατα και στις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

επιλογή, η κατάλληλη παραµετροποίηση και η ορθή χρήση τέτοιων συστηµάτων. Αρχικά 

πρέπει να καθοριστούν οι ανάγκες και συνεπώς η µέθοδος που θα χρησιµοποιήσει η κάθε 

εταιρία, ποια δεδοµένα θα διαµοιράζεται µε τους προµηθευτές της και ποιος θα είναι ο 
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βαθµός συµµετοχής του προµηθευτή στη διαδικασία της προµήθειας. Στη συνέχεια, η 

εταιρία εγκαθιστά και παραµετροποιεί το επιλεγµένο πληροφοριακό σύστηµα και 

εκπαιδεύει το αρµόδιο προσωπικό στη χρήση του. Το ποιο σηµαντικό βήµα στη 

διαδικασία είναι η ενοποίηση και ο τρόπος µε τον οποίο τα πληροφοριακά συστήµατα 

των προµηθευτών θα διαµοιράζονται δεδοµένα και πληροφορίες µε τα αντίστοιχα 

συστήµατα των αγοραστών. 

Ο όγκος των διακινούµενων δεδοµένων  καθιστά απαραίτητη τη χρήση 

ισχυρών υπολογιστικών συστηµάτων για να βελτιστοποιείται η απόδοση επεξεργασίας 

των διαφορετικού είδους πληροφοριών µε σκοπό όχι µόνο την αυτοµατοποίηση των 

µεθόδων προµήθειας αλλά και την εξαγωγή γνώσης από αυτά. Επίσης η φύση των 

διακινούµενων δεδοµένων απαιτεί αυξηµένα επίπεδα ασφάλειας στα πληροφοριακά 

συστήµατα για να αποφευχθεί η περίπτωση διαρροής ευαίσθητων εταιρικών δεδοµένων. 

Στον ίδιο άξονα, η χρήση αυτών των συστηµάτων τόσο από την πλευρά των 

προµηθευτών όσο και από την πλευρά των αγοραστών θα πρέπει να γίνεται µόνο από τα 

αρµόδια αντίστοιχα τµήµατα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εµπιστευτικότητα των 

δεδοµένων. (Dandeo, 2004; Chen, 2007) 

     

2.4 Εξέλιξη στο σύγχρονο µοντέλο προµηθειών 

 Οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ αποσκοπούν τόσο στον ποιοτικό όσο και στον 

ποσοτικό στόχο όσο αφορά τα προϊόντα τους. Με λίγα λόγια λειτουργούν µε γνώµονα τη 

βελτίωση της ποιότητας και σταδιακά της ασφάλειας των προϊόντων τους ενώ 

παράλληλα µεριµνούν και για τη µείωση του κόστους µέσω των αποδοτικών ποσοτήτων 

αγαθών που προµηθεύονται. 

 Κατευθυνόµενες προς τη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ των αναγκών και των 

προµηθειών τους, οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ στις αναπτυγµένες περιοχές µεταβάλλουν 

το κλασσικό µοντέλο προµηθειών που βασιζόταν στην προµήθεια αγαθών από 

χονδρέµπορους και τις αντίστοιχες αγορές χονδρικής. Οι τέσσερις άξονες του νέου 

µοντέλου προµηθειών που προτείνει ο Reardon (2006) είναι οι ακόλουθοι: 

1. Κεντρικοποίηση και περιφερειοποίηση των προµηθειών 

Όταν ο αριθµός των καταστηµάτων στις αλυσίδες σούπερ µάρκετ αυξάνεται 

εµφανίζεται η τάση µετατροπής του ανά κατάστηµα συστήµατος προµηθειών σε κέντρο 

ή κέντρα διανοµής που θα εξυπηρετούν διάφορα καταστήµατα της αλυσίδας σε µια 

δεδοµένη  περιοχή, χώρα ή ακόµα και σύνολο χωρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη 
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µείωση των στελεχών στον τοµέα των προµηθειών αλλά και την αύξηση των 

κεντρικοποιηµένων αποθηκευτικών χώρων. Η κεντρικοποίηση αυξάνει την 

αποδοτικότητα των προµηθειών µειώνοντας τα κόστη µεταφοράς και συγχρονισµού των 

διαδικασιών κάτι στο οποίο συντελεί και η τάση προς προµήθεια προϊόντων από τις 

αντίστοιχες περιφερειακές αγορές.  

 

2. Συνεργασίες µε εξειδικευµένους χονδρεµπόρους και εταιρίες logistics 

Υπάρχει αυξανόµενος ρυθµός συνεργασιών αλυσίδων σούπερ µάρκετ µε 

εξειδικευµένους σε συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων χονδρέµπορους οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στον τοµέα των σούπερ µάρκετ. Επιπλέον οι 

αλλαγές στα logistics των προµηθειών οδηγούν τις αλυσίδες µέσω νέων µεσαζόντων σε 

µετατροπή του κλασσικού χονδρεµπορικού συστήµατος. Οι συνεργασίες µε 

εξειδικευµένους χονδρέµπορους βοηθούν στη µείωση του µεταφορικού αλλά και το 

κόστους αναζήτησης προϊόντων. Τέλος υπάρχει η τάση προς βελτιώσεις στον τοµέα των 

logistics προκειµένου να σταθεροποιηθούν οι διαδικασίες προµηθειών. Για την κάλυψη 

ορισµένου κόστους που προκύπτει από την κεντρικοποίηση οι αλυσίδες, όπως και οι 

προµηθευτές, υιοθέτησαν τεχνολογίες βελτιστοποίησης  της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

3. Συστήµατα προτιµώµενων προµηθευτών 

Πολλές αλυσίδες σούπερ µάρκετ προχωρούν σε θεσµικές καινοτοµίες δηµιουργώντας 

συµβόλαια µε τους προαναφερθέντες εξειδικευµένους χονδρέµπορους υλοποιώντας ένα 

σύστηµα βασισµένο σε προτιµώµενους προµηθευτές. Τέτοιου είδους συνεργασίες 

αποτελούν κίνητρο για τους προµηθευτές και προκειµένου να αποδώσει η συνεργασία 

τους επενδύουν κεφάλαιο σε εκπαίδευση και εξοπλισµό. Έτσι οι αλυσίδες έχουν 

εγγυήσεις για την έγκαιρη παραλαβή εµπορευµάτων αλλά και για τα επιθυµητά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα καταλήξουν στα ράφια τους. 

 

4. Η εµφάνιση των ιδιωτικών προτύπων 

Η εµφάνιση των ιδιωτικών προτύπων για την ποιότητα και την ασφάλεια, ειδικά των 

τροφίµων, στις αλυσίδες σούπερ µάρκετ, καθώς και η αυξανόµενη σπουδαιότητα 

επιβολής ορισµένων δηµοσίων προτύπων αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους για την 

εισαγωγή των χαρακτηριστικών των προϊόντων στα συστήµατα προµήθειας τους. 

Πρακτικά αποτελούν µέσα συγχρονισµού της εφοδιαστικής αλυσίδας τυποποιώντας τις 
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απαιτήσεις των προϊόντων στους προµηθευτές οι οποίοι µε τη σειρά τους καλύπτουν 

διάφορες περιοχές ή και κράτη. Τα πρότυπα ορίζουν και εναρµονίζουν τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και της παράδοσης του βελτιώνοντας την απόδοση και 

χαµηλώνοντας τα κόστη µεταφοράς. Η υλοποίηση ωστόσο τέτοιων προτύπων εξαρτάται 

από σύστηµα προµηθειών το οποίο θα πρέπει να πληροί τους τρεις προηγούµενους 

άξονες.  

 

2.5 Η εξέλιξη των διαδικασιών προµηθειών στην Ελλάδα 

Οι ακόλουθες πληροφορίες έχουν συλλεχθεί µετά από συνέντευξη µε τον κύριο 

Κώτσα Στυλιανό, πρώην διευθυντή πωλήσεων της εταιρίας Sanitas Α.Ε. και του οµίλου 

εταιριών Σαράντης Γρ. ΑΒΕΕ. 

Η εξέλιξη στις σχέσεις προµηθευτών και λιανέµπορων τα τελευταία 30 χρόνια 

έχει επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι 

τιµές στα ράφια των καταστηµάτων. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 η εφοδιαστική αλυσίδα 

περιλάµβανε τους παραγωγούς, τους χονδρέµπορους και τους λιανέµπορους και οι 

οικονοµικές σχέσεις µεταξύ τους ήταν σαφώς ορισµένες από το κράτος. Το ποσοστό 

κέρδους που µπορούσε να έχει ένας χονδρέµπορος από την πώληση αγαθών στα 

καταστήµατα λιανικής ανερχόταν έως 11% ενώ αντίστοιχα το ποσοστό κέρδους µε το 

οποίο πουλούσαν τα καταστήµατα λιανικής προς τους τελικούς καταναλωτές ανερχόταν 

έως 28%. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι καταναλωτικές συνήθειες του αγοραστικού 

κοινού καθώς και το αυξανόµενο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων βοήθησε στην ανάπτυξη 

του λιανεµπορίου κι έτσι εµφανίστηκαν οι πρώτες αλυσίδες καταστηµάτων. Κατ’ 

επέκταση εµφανίστηκε και το φαινόµενο της κεντρικοποίησης των διαδικασιών 

προµηθειών τους. Η ύπαρξη κεντρικών σηµείων διανοµής των προϊόντων προς τα 

επιµέρους καταστήµατα της αλυσίδας αποτέλεσε το σηµείο καµπής στις σχέσεις των 

µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας που υπήρχαν µέχρι τότε. Έτσι, προσαρµόζεται ο ρόλος 

των καταστηµάτων λιανικής τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια µιας αλυσίδας 

καταστηµάτων η οποία αναλαµβάνει και την διαδικασία προµήθειας των µελών της. Με 

αυτόν τον τρόπο υποβαθµίζεται και σε ορισµένες περιπτώσεις αφαιρείται εντελώς, η 

συµµετοχή των χονδρέµπορων στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και η επιβάρυνση των 

τιµών των αγαθών που προκαλούσαν. 
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Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση του ποσοστού κέρδους 

του χονδρέµπορου (11%) και συνεπώς τη δυνατότητα, στις επιχειρήσεις που είχαν τη 

δυνατότητα να κεντρικοποιήσουν τις διαδικασίες προµηθειών τους, να διαµορφώνουν τις 

τιµές ακόµα χαµηλότερα. Έτσι, οι ανταγωνιστικές τιµές των αλυσίδων σούπερ µάρκετ 

οδήγησαν τόσο στην εξάλειψη του ανταγωνισµού των τοπικών καταστηµάτων όσο και 

στην εδραίωση και επέκταση του δικτύου των αλυσίδων, 

Η είσοδος και η ραγδαία ανάπτυξη των αλυσίδων σούπερ µάρκετ επέφερε µε τη 

σειρά της αλλαγές στους όρους προµήθειας των αγαθών από τους προµηθευτές στα 

καταστήµατα λιανικής πώλησης. Από τη µία οι εταιρίες παραγωγής θεσπίζουν κοινούς 

καταλόγους πώλησης των αγαθών τους προς τους λιανοπωλητές και από την άλλη, οι 

µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ, που είχαν το µεγαλύτερο µερίδιο αγορών από τους 

προµηθευτές, ουσιαστικά «διέθεταν» µε τη σειρά τους «χώρο πώλησης» στις εταιρίες 

παραγωγής για την προώθηση των προϊόντων τους. Αυτή η «παραχώρηση» σηµείων 

πώλησης γινόταν µε αντίτιµο εκπτώσεις από τις εταιρίες παραγωγής στις τιµές των 

προϊόντων κι έτσι δίνονταν στις αλυσίδες τα περιθώρια για µεγαλύτερο κέρδος και 

συνεπώς φθηνότερες τιµές. 

Για να γίνει αντιληπτό το πόσο περίπλοκη διαδικασία αποτελεί για µια αλυσίδα 

καταστηµάτων σούπερ µάρκετ η διαδικασία προµηθειών θα πρέπει να αναφερθούν 

ορισµένες παράµετροι που παίζουν καταλυτικό ρόλο στις διαδικασίες. 

 Οι προµήθειες ενός καταστήµατος καθορίζονται ουσιαστικά από την πώληση των 

προϊόντων δηλαδή από την αφαίρεση του προϊόντος από το ράφι. Όπως προαναφέρθηκε 

το κέρδος των καταστηµάτων δεν επέρχεται µόνο από την πώληση των προϊόντων στους 

τελικούς καταναλωτές αλλά και από την «παραχώρηση» των σηµείων πώλησης στους 

προµηθευτές. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ο χρόνος που τα ράφια 

παραµένουν χωρίς εµπορεύµατα. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πώληση 

των προϊόντων είναι:  

• Η δυναµική του καταστήµατος 

• Η δυναµική του προϊόντος 

• Το σηµείο προβολής του προϊόντος µέσα στο κατάστηµα 

Επιπλέον οι προµήθειες σχετίζονται άµεσα µε τις προωθητικές ενέργειες που έχουν 

συµφωνηθεί στην αρχή της κάθε χρονιάς από τους υπεύθυνους πωλήσεων των 

προµηθευτών και τους υπεύθυνους αγοράς των αλυσίδων σούπερ µάρκετ. Θα πρέπει 

δηλαδή, να προσεχθεί ιδιαίτερα το γεγονός της προµήθειας προϊόντων κατά τη διάρκεια 



22 

προωθητικής ενέργειας αντίστοιχων ανταγωνιστικών ειδών όπως επίσης και µετά το 

τέλος των ενεργειών αυτών. Αυτό έχει ως προαπαιτούµενη συνθήκη την άµεση 

συνεργασία των υπευθύνων πωλήσεων των προµηθευτών µε τους υπεύθυνους αγορών 

των καταστηµάτων προκειµένου να καθοριστούν τα χρονικά σηµεία των προωθητικών 

ενεργειών και συνεπώς να καθοριστούν και οι ποσότητες προµηθειών, οι οποίες πάντα 

αφορούν περιορισµένη ποσότητα προϊόντων.  

Ένα ακόµα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατανόηση των 

προµηθειών είναι ότι οι προµηθευτές δεν αποτελούν πλέον µεµονωµένες επιχειρήσεις 

αλλά µέλη µεγάλων οµίλων εταιριών. Κατά συνέπεια ο όρος προµηθευτής ουσιαστικά 

ανάγεται στον όµιλο εταιριών που η εταιρία αυτή ανήκει. Ένας όµιλος εταιριών ωστόσο 

απαρτίζεται από εταιρίες που η κάθε µια εµπορεύεται διαφορετικές οικογένειες 

προϊόντων κι έτσι οι στρατηγικές αποφάσεις προµήθειας των καταστηµάτων ορίζονται 

βάσει αυτής της γκάµας που συνολικά έχει στη διάθεση του. Ένα γεγονός που σχετίζεται 

µε την προµήθεια προϊόντων και την κερδοφορία των καταστηµάτων αποτελεί και η 

συνάρτηση του όγκου πωλήσεων, της ταµειακής αξίας των εµπορευµάτων και του 

σηµείου από το οποίο έγινε η πώληση. Ένας κοινός άξονας κερδοφορίας τόσο των 

καταστηµάτων όσο και των οµίλων εταιριών αποτελεί αφ’ ενός η πώληση µεγάλης 

ποσότητας προϊόντων και αφ’ ετέρου η µεγάλη ταµειακή αξία των προϊόντων αυτών έτσι 

ώστε να υπάρχει από το σύνολο των ραφιών του καταστήµατος η µέγιστη χρηµατική 

εισροή στα ταµεία.   

Σηµαντικός παράγοντας για τον εφοδιασµό των καταστηµάτων αποτελεί το 

γεωγραφικό σηµείο στο οποίο αυτά βρίσκονται. Παράµετροι όπως οι κλιµατολογικές 

συνθήκες της περιοχής, οι αγοραστικές συνήθειες του κοινού καθώς και οι τοπική 

παραγωγή αγαθών πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη σε κάθε σχεδιασµό 

προµήθειας.  

Τέλος, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η τιµή στην οποία αγοράζει ο τελικός 

καταναλωτής ένα προϊόν είναι συνάρτηση στρατηγικών αποφάσεων που η κάθε µια έχει 

ένα σύνολο παραµέτρων οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι διαδικασίες και οι 

αποφάσεις που σχετίζονται µε την προµήθεια των προϊόντων αποτελούν το βασικό κορµό 

αυτής της συνάρτησης.   
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3 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας 

 

Οι εταιρίες παραγωγής προϊόντων που αδυνατούσαν να πουλήσουν µαζικά το 

προϊόν τους σε τελικούς καταναλωτές λόγω κυρίως της δυσπιστίας των τελευταίων 

σχετικά µε την αξιοπιστία τους, βρήκαν λύση µέσω της ιδέας των προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας. Σε συνεργασία µε µεγάλες αλυσίδες λιανεµπορίου προωθούν τα προϊόντα τους 

υπό την φίρµα της αλυσίδας στους καταναλωτές 

(http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/private-label-sales). 

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παραδοσιακά χαρακτηρίζονται ως γενικά 

προσφερόµενα αγαθά που ανταγωνίζονται τις αντίστοιχες εθνικές φίρµες (national 

brands) στην αναλογία τιµής και ποιότητας. Συχνά, τα χαµηλότερου κόστους προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας χαρακτηρίζονται ως υποκατάστατα των αληθινών προϊόντων µε 

σαφώς µειωµένη ποιότητα και αµφίβολης αξιοπιστίας. Ωστόσο συνεχώς αναπτύσσονται 

παρέχοντας στους καταναλωτές εναλλακτικές προτάσεις στις ως τώρα απλές αποφάσεις 

αγορών τους. Όσο αφορά τα καταστήµατα λιανικής πώλησης, επενδύουν όλο και 

περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας µιας και µε τη σωστή διαχείριση µπορούν 

να τους αποφέρουν µεγάλα περιθώρια κέρδους και µάλιστα µε ελάχιστες έως και 

καθόλου προωθητικές ενέργειες 

(http://www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp_id=360). 

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν ενταχθεί στις κατηγορίες των γρήγορα 

κινούµενων ειδών, σε πολλές χώρες και διεκδικούν σηµαντικό µερίδιο αγοράς σε τοµείς 

που µέχρι πρότινος οι εθνικές µάρκες κυριαρχούσαν (Chimhundu, 2011).  

Ο ταχύτατος ρυθµός ανάπτυξης και διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 

στην αγορά οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Πρώτα, τα καταστήµατα λιανικής 

πώλησης χρησιµοποιούν αυτά τα προϊόντα για να προσελκύσουν µε επιτυχία τους 

καταναλωτές που επηρεάζονται από τις τιµές. Επίσης, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

διευκολύνουν τα καταστήµατα να πετυχαίνουν καλύτερες συµφωνίες µε τους 

προµηθευτές εθνικών φιρµών (Μπουτσούκη, 2008). Σχετικές έρευνες (Nielsen, 2005) 

αποδεικνύουν πως ενώ το µερίδιο αγοράς σε διεθνές επίπεδο είναι ακόµα µικρό, σε 

αναλογία µε την αγορά της Ευρώπης και των Ηνωµένων Πολιτειών, ο ρυθµός αύξησης 

και διείσδυσης είναι πολύ µεγάλος. Επιπλέον, σε µεταγενέστερες έρευνες φαίνεται 

καθαρά ότι µε ορίζοντα χρόνου τριετίας υπάρχει βελτίωση της γνώµης των καταναλωτών 

αναφορικά µε την ποιότητα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καθώς και για το αν 



24 

αποτελούν καλή εναλλακτική των εθνικών φιρµών. Ακόµα υπάρχει αύξηση του 

ποσοστού που θεωρούν ότι ορισµένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι καλύτερα από τα 

αντίστοιχα εθνικά ενώ υπάρχει µείωση του ποσοστού που θεωρεί ότι τα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας αφορούν τα καταναλωτές µε µικρή αγοραστική δύναµη (Nielsen, 

2011). 

 Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν µια διφορούµενη επίδραση στις τιµές των 

εθνικών φιρµών. Από τη µια υπάρχει η άποψη ότι η εµπορία προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας θα επιφέρει ελάττωση στις τιµές των αντίστοιχων ανταγωνιστικών εθνικών 

φιρµών. Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η αύξηση της προσφοράς θα 

οδηγήσει σε ανταγωνισµό τιµών µεταξύ αντίστοιχων αγαθών. Από την άλλη στην 

περίπτωση που η ελαστικότητα της ζήτησης του καταναλωτή είναι ετερογενής τότε 

µπορεί να προκληθεί ακόµα και  αύξηση στις τιµές των εθνικών προϊόντων. Οι δυο 

ανωτέρω απόψεις σχετίζονται µε τη φιλοσοφία του αγοραστικού κοινού. Τα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας στοχεύουν στους πελάτες που επηρεάζονται από τις τιµές οι οποίοι θα 

επέλεγαν να αγοράσουν το φθηνότερο προϊόν ανεξάρτητα της ποιότητας και προφανώς 

της µάρκας του. Οι εταιρίες εθνικών φιρµών τότε, µπορεί να µειώσουν τις τιµές 

αντίστοιχων αγαθών προκειµένου να είναι πιο ανταγωνιστικές στις εκ των πραγµάτων. 

(Cotterill, 2000) 

Από την άλλη οι εταιρίες εθνικών φιρµών ενδέχεται να προβούν στην απόφαση 

στόχευσης µόνο στους καταναλωτές µε µικρή ελαστικότητα ζήτησης. Σε αυτή την 

περίπτωση αδιαφορώντας για τον ανταγωνισµό από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

µπορούν να προβούν στην αύξηση των τιµών στα προϊόντας τους γνωρίζοντας πως το 

καταναλωτικό κοινό θα προτιµήσει τα επώνυµα προϊόντα σε σχέση µε τα ιδιωτικής 

ετικέτας ανεξαρτήτως τιµής. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εθνικές φίρµες έχοντας 

προβλέψει την απειλή του µεριδίου αγοράς τους από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 

έχουν συνάψει συνεργασίες αποκλειστικής διανοµής συγκεκριµένων προϊόντων µε 

αλυσίδες καταστηµάτων (Gabrielsen,2001). 

 

3.1 Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελληνική αγορά 

 Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρίας Focus-Bari to 2010 αντικατοπτρίζονται εµφανώς 

οι συνέπειες της οικονοµικής ανεπάρκειας των νοικοκυριών σε σχέση µε τις αγορές τους. 

Οι περικοπές των εξόδων στα προϊόντα σούπερ µάρκετ ανέρχεται στο 32% σε σχέση µε 

το 25% του 2008 ενώ το 77% των ερωτηθέντων ανέφεραν πως θα επέλεγαν µεταξύ 
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διαφορετικών προϊόντων προκειµένου να πετύχουν καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους. 

Σύµφωνα µε την έρευνα τα τελευταία δέκα χρόνια διπλασιάστηκε ο µέσος όρος των 

διαφορετικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που έχουν αγοράσει οι καταναλωτές ενώ 

θετική άποψη για τα συγκεκριµένα προϊόντα έχει το 31% των καταναλωτών σε αντίθεση 

µε το 14% του 2008. Τέλος σε ποσοστό 64% οι καταναλωτές πιστεύουν πως τα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας έχουν ικανοποιητική αναλογία τιµής και ποιότητας έναντι µόνο του 

19% που έχουν αντίθετη άποψη. 

 

3.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τα προϊόντα Ιδιωτικής ετικέτας 

Παρ’ όλα αυτά η εισροή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην αγορά δεν θα 

πρέπει να αποτελεί αποκλειστική λύση στο ζήτηµα της κερδοφορίας των καταστηµάτων 

καθώς προκύπτουν σηµαντικές παράµετροι που επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις 

των εταιριών. Αρχικά, υπάρχει ο κίνδυνος εκφυλισµού της συστηµατικής προώθησης των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε µια τυπική εκπτωτική τακτική η οποία µακροπρόθεσµα 

µπορεί να αλλοιώσει το προφίλ µιας εταιρίας. Επιπλέον δε θα πρέπει να διαταραχτούν οι 

σχέσεις της εταιρίας µε τους προµηθευτές των εθνικών φιρµών οι οποίοι έτσι κι αλλιώς 

έχουν ακόµα το βασικό µερίδιο αγοράς. Τα τελευταία χρόνια που τα ποσοστά 

κερδοφορίας διαµορφώνονται δυσανάλογα χαµηλότερα προς την πτώση του τζίρου, 

αποδεικνύεται ότι οι αποφάσεις για το ποσοστό εισαγωγής των προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας στα ράφια του καταστήµατος καθώς και η διαµόρφωση της τιµής τους αποτελεί 

µια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία. 
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4 ∆ιαδικασίες προµηθειών παγκοσµίως – E-προµήθειες 

 

Ο στόχος προσφοράς φθηνότερων αγαθών στους καταναλωτές επιτυγχάνεται 

µέσω δύο βασικών µεθόδων οι οποίες µειώνουν το κόστος στα σούπερ µάρκετ. Η πρώτη 

αφορά την αυξηµένη απόδοση στις διαδικασίες προµηθειών µέσω της παράλληλης 

βελτίωσης της απόδοσης των logistics που σχετίζονται µε αυτά και η δεύτερη αφορά την 

ικανότητα της φθηνότερης προµήθειας προϊόντων. Συνεπώς µόνο οι παραγωγοί οι οποίοι 

µπορούν να ικανοποιήσουν τις συγκεκριµένες αυστηρές συνθήκες σχετικά µε τις 

ποσότητες την ποιότητα και προπάντων τις τιµές µπορούν να συµµετέχουν στην 

εφοδιαστική αλυσίδα.  

Η βασική αλλαγή που πραγµατοποιείται στις διαδικασίες προµηθειών  που έχει 

σηµαντική επιρροή στους προµηθευτές είναι η αντικατάσταση των παραδοσιακών 

χονδρεµπόρων µε εναλλακτικά εξειδικευµένα κανάλια και πιο άµεσες επαφές µεταξύ 

σούπερ µάρκετ, µεσάζοντες και παραγωγών. Παρατηρείται λοιπόν µια αυξανόµενη 

κάθετη ενοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Arda 2006). 

 

4.1 Ασία, Αφρική, Κεντρική και Νότια Αµερική 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη των αλυσίδων σούπερ µάρκετ 

στις προσφάτως αναπτυσσόµενες περιοχές όπως η Ασία, η Αφρική, η Κεντρική και 

Νότια Αµερική. Σε αντίθεση µε την Ευρώπη ή την Βόρεια Αµερική που οι οικονοµικές 

και τεχνολογικές εξελίξεις έχουν εδραιώσει τις καινοτόµες και αποδοτικές διαδικασίες 

προµηθειών των καταστηµάτων, στις συγκεκριµένες περιοχές οι πρακτικές αυτές 

αναπτύσσονται µόλις τα τελευταία χρόνια.  

Αναφορικά µε την Αφρική και συγκεκριµένα τη Νότια Αφρική, η ενοποίηση 

των σούπερ µάρκετ συνοδεύτηκε από την κεντρικοποίηση των διαδικασιών προµήθειας 

και από την επικράτηση προτιµώµενων προµηθευτών. Η κυριαρχία των µεγάλης 

κλίµακας αγροκτηµάτων στον αγροτικό εµπορικό τοµέα του κράτους διευκόλυνε αυτές 

τις διαδικασίες. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες συνετέλεσαν στον αποκλεισµό των 

µικρότερων σε κλίµακα αγροτικών επιχειρήσεων από τις αγορές.  

Οι τέσσερις βασικές αλυσίδες καταστηµάτων σούπερ µάρκετ που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή έχουν αναπτύξει κεντρικοποιηµένα συστήµατα 

προµηθειών, όσον αφορά τα φρέσκα προϊόντα, µε κέντρα διανοµής σε κύριες 

µητροπολιτικές περιοχές που καλύπτουν όλη τη χώρα. Η βασική στρατηγική στις 
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προµήθειες βασίζεται στα σχήµατα προτιµώµενων προµηθευτών οι οποίοι ενώ µπορεί να 

διαφοροποιούνται από αλυσίδα σε αλυσίδα παραµένουν ωστόσο συµµορφωµένοι 

αναφορικά µε τις τεχνικές συµβουλές, την εκπαίδευση  και τις λεπτοµέρειες των τελικών 

προϊόντων. Η συνέπεια στον εφοδιασµό καθώς και η προσκόλληση στην τήρηση των 

προδιαγραφών ασφάλειας των προϊόντων αποτελούν κριτήρια για να 

συµπεριλαµβάνονται οι υποψήφιοι προµηθευτές στα προτιµώµενα προµηθευτικά 

σχήµατα. Η συγκεκριµένη µέθοδος καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τις προµήθειες των 

αλυσίδων. Συγκεκριµένα, οι τρείς από τις τέσσερις εταιρίες ενώ εξακολουθούν να 

προµηθεύονται αγαθά από την εθνική χονδρεµπορική αγορά το κάνουν σε ποσοστό µόλις 

10% των συνολικών προµηθειών τους. 

Σχετικά µε την ανά κατάστηµα διαδικασία προµηθειών στις συγκεκριµένες 

αλυσίδες παρατηρούνται διαφορές τόσο µεταξύ των αλυσίδων όσο και στο αν το 

κατάστηµα είναι εταιρικό ή franchise. Τα εταιρικά καταστήµατα προµηθεύονται όλα τα 

φρέσκα προϊόντα µέσω των κέντρων διανοµών ενώ τα καταστήµατα franchise έχουν 

µικρές δυνατότητες εξωτερικής προµήθειας (Bienabe, 2007).  

Σε άλλη χώρα των αναπτυσσόµενων περιοχών και συγκεκριµένα στη 

Νικαράγουα δύο είναι οι εταιρίες που κυριαρχούν στον κλάδο του λιανεµπορίου. Η 

εταιρία La Colonia και η Walmart Central America. Οι δύο εταιρίες υλοποιούν 

διαφορετικά πλάνα προµηθειών τουλάχιστον όσο αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Η La 

Colonia πραγµατοποιεί τις προµήθειες της µέσω ενός δικτύου εθνικών χονδρεµπόρων 

καθώς και µε συνεργασίες µε περίπου 50 προτιµώµενους µικροκαλλιεργητές που είναι 

µέλη ενός εκ των δύο συνεταιρισµών της χώρας. Παρά την απουσία κεντρικών αποθηκών 

η εταιρία διατηρεί ελάχιστο απόθεµα στα καταστήµατα λόγω του καθηµερινού 

ανεφοδιασµού των καταστηµάτων από τους προµηθευτές. 

Αντίθετα η Walmart Central America ανέπτυξε µια εγχώρια εφοδιαστική 

αλυσίδα χρησιµοποιώντας ένα ξεχωριστό τµήµα προµηθειών. Αυτό είναι υπεύθυνο για τη 

συλλογή των προϊόντων από τους προµηθευτές και τη διανοµή τους στα επί µέρους 

καταστήµατα. Επειδή η Walmart έχει αφ’ ενός πιο εκτεταµένο δίκτυο προµήθειας και αφ’ 

ετέρου πιο µεγάλη διασπορά των καταστηµάτων ανά τη χώρα χρησιµοποιεί το δικό της 

στόλο οχηµάτων προκειµένου να µειώσει τα κόστη µεταφοράς των αγαθών, 

συνδυάζοντας αποδοτικά τη συλλογή των προϊόντων από τους παραγωγούς και τη 

διανοµή τους στα καταστήµατα της αλυσίδας (Michelson 2012). 
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Στο Μεξικό τώρα και σύµφωνα µε µελέτη του Durand (2007), ενώ το 1999 η 

WalMart εφοδιαζόταν το 80% των προϊόντων που πουλούσε από τα κέντρα διανοµών 

της, οι βασικοί εγχώριοι ανταγωνιστές της προµηθευόντουσαν πολύ µικρότερο ποσοστό 

µε αυτόν τον τρόπο. Έτσι η κρατική χονδρεµπορική αγορά εξακολουθούσε να παίζει 

σηµαντικό ρόλο. Ωστόσο, η κυρίαρχη θέση της Walmart στη Μεξικανική αγορά που 

στηριζόταν στην προµήθεια προϊόντων από τις Η.Π.Α. και την Κίνα, ώθησε τον 

ανταγωνισµό σε αντίδραση κι έτσι ως το 2003 είχε αυξηθεί κατά πολύ η χρήση των 

κέντρων διανοµής από τις εγχώριες ανταγωνιστικές αλυσίδες. Έτσι παρατηρείται πως µια 

ξένη αλυσίδα απέκτησε τόσο µεγάλη επιρροή που κατάφερε να αλλάξει τις πρακτικές 

προµήθειας σε ολόκληρο τον κλάδο. 

Αντιπαράδειγµα στην ανωτέρω περίπτωση, αποτελεί η µειωµένη επικράτηση της 

Wal-Mart σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Γερµανία το Χονκ Κονγκ και η Νότια Κορέα. 

Ποιο συγκεκριµένα στη Βραζιλία, σύµφωνα µε τους Da Rocha και Dib (2002) η 

µειωµένη επιτυχία της Wal-Mart, η οποία ήταν µόλις έκτη στον κλάδο το 1999, οφείλεται 

µερικώς στις αντιδράσεις των υπόλοιπων αλυσίδων οι οποίες αναδόµησαν τους τρόπους 

εφοδιασµού τους (Humphrey, 2007).  

Οι διαδικασίες προµηθειών των σούπερ µάρκετ στις υπό ανάπτυξη περιοχές και 

σε αναλογία µε την παρουσίαση των δεδοµένων της Νοτίου Αφρικής, αναδιαµορφώνουν 

µε γρήγορους ρυθµούς τον τρόπο λειτουργίας των καλλιεργητών και των πρωτογενών 

προµηθευτών. Στις συγκεκριµένες περιοχές, που λίγες µόνο αλυσίδες σούπερ µάρκετ 

ουσιαστικά αποτελούν µέχρι και το 50% των λιανοπωλητών, οι µικροκαλλιεργητές 

οφείλουν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις και βελτιώνοντας τις στρατηγικές ανάπτυξης 

τους να καταφέρουν να ενταχθούν στον πολύτιµο κύκλο των προµηθευτών των 

συγκεκριµένων αλυσίδων (Reardon 2003). 

 

 

 

4.2 Wal-Mart 

Στον αντίποδα των υπό εξέλιξη διαδικασιών προµηθειών των αναπτυσσόµενων 

χωρών, ο κολοσσός της Wal-Mart έχει ήδη εδραιώσει τις πιο σύγχρονες µεθόδου 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και κατ’ επέκταση και των διαδικασιών 

προµήθειας. Πιο συγκεκριµένα, οι διαδικασίες προµηθειών στοχεύουν στη µείωση του 

κόστους αγοράς καθώς και στην προσφορά των αγαθών στην καλύτερη δυνατής τιµή. Η 
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εταιρία προµηθεύεται τα προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς-κατασκευαστές, 

αποφεύγοντας όλους τους ενδιάµεσους µεσάζοντες. Τα κέντρα διανοµής σε διαφορετικά 

σηµεία των Ηνωµένων Πολιτειών εφοδιάζουν περίπου το 80% των απαιτούµενων 

αποθεµάτων στα καταστήµατα. 

Η διαχείριση των κέντρων διανοµών γίνεται µε οικονοµικό τρόπο µε τη χρήση 

υψηλής κλίµακας τεχνολογίας όπως barcode, υπολογιστές χειρός και RFID. Κάθε 

υπάλληλος έχει πρόσβαση στις απαιτούµενες πληροφορίες που αφορούν τα αποθέµατα 

των εµπορευµάτων. Επιπλέον υλοποιούνται λειτουργίες όπως καθορισµού του σηµείου 

στο οποίο βρίσκονται τα απαιτούµενα εµπορεύµατα καθώς και ενηµέρωση του τµήµατος 

συσκευασίας για τη φόρτωση τους. Αυτά εξοικονοµούν χρόνο από γραφειοκρατική 

δουλειά όπως επίσης βοηθούν τους επιτηρητές να ελέγχουν τους υπαλλήλους και να τους 

καθοδηγούν καλύτερα.       

Ακόµα η Wal-Mart κατέχει το “Massively Parallel Processor” (MPR) το 

µεγαλύτερο και πιο εξειδικευµένο υπολογιστικό σύστηµα στον ιδιωτικό τοµέα το οποίο 

βοηθά στον εύκολο εντοπισµό των αγαθών που διακινούνται όπως επίσης δίνει 

πληροφορίες για τα επίπεδα αποθεµάτων τόσο στα κέντρα διανοµής όσο και στα 

καταστήµατα. Οι υπάλληλοι στα κατά τόπους καταστήµατα χρησιµοποιώντας 

υπολογιστές χειρός ενηµερώνονται για τα αποθέµατα των καταστηµάτων τους καθώς και 

για τους ανεφοδιασµούς από τα κέντρα διανοµών. Η διαχείριση των παραγγελιών και ο 

ανεφοδιασµός των καταστηµάτων γίνεται εξ’ ολοκλήρου µε τη χρήση υπολογιστών µέσω 

του συστήµατος στα σηµεία πώλησης. Τέλος, εξειδικευµένοι αλγόριθµοι προβλέπουν τις 

απαιτούµενες ποσότητες που πρέπει να προµηθευτεί το κάθε κατάστηµα βασιζόµενοι στα 

αποθέµατα που αυτό διατηρεί (Angrish, 2005).  

Όσο αφορά τη στρατηγική του ανεφοδιασµού των καταστηµάτων της, η Wal-

Mart απαιτεί από τους προµηθευτές της να υλοποιούν τη CRP προκειµένου να 

επωφελούνται και οι δυο πλευρές από το διαµοιρασµό των πληροφοριών. Συγκεκριµένα 

η Procter & Gamble, µιας εκ των βασικών προµηθευτών της Wal-Mart, λαµβάνει και 

επεξεργάζεται τα δεδοµένα για τη µετακίνηση των εµπορευµάτων από τα κέντρα 

διανοµής µέσω ενοποίησης των συστηµάτων, κι έτσι προχωρά στον αποδοτικό 

ανεφοδιασµό των κέντρων διανοµής (Green, 2002).  
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4.3 Tesco 

Η δεύτερη, σε µέγεθος τζίρου, αλυσίδα καταστηµάτων λιανικής πώλησης, Tesco 

οφείλει την επιτυχία της σε µεγάλο βαθµό στο ανεπτυγµένο δίκτυο προµηθειών το οποίο 

ακολουθεί στρατηγική ορθολογιστικής και έγκαιρης (just in time) διαδικασίας διανοµής. 

Τα προφανή οφέλη της συγκεκριµένης στρατηγικής όπως είναι η µείωση του χρόνου και 

του κόστους απογραφής και καταγραφής των αποθεµάτων καθώς και ο προγραµµατισµός 

του ανεφοδιασµού βελτιώνουν σηµαντικά την απόδοση λειτουργίας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Μέσα από µια πληθώρα µεθόδων, από κλασσικές µέχρι νεωτεριστικές και από 

λιγότερο αυτοµατοποιηµένες µέχρι και πλήρως αυτοµατοποιηµένες, η Tesco επιτυγχάνει 

τους στόχους της που αφορούν τον επαρκή και αποδοτικό ανεφοδιασµό των 

καταστηµάτων της. Η χρήση ηλεκτρονικών barcodes και RFID καθώς και η ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδοµένων είναι µερικές από αυτές τις µεθόδους. Αναλυτικότερα, στη 

διαδικασία ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων, η οποία γίνεται µέσω των 

ηλεκτρονικών σηµείων πώλησης (Electronic Points of Sale, EPOS) κατά την πληρωµή 

του πελάτη, το barcode του προϊόντος σαρώνεται και µ’ αυτόν τον τρόπο καταγράφεται ο 

κωδικός του προϊόντος, η ποσότητα του και από ποιο σηµείο πώλησης του καταστήµατος 

αγοράστηκε. Όλες αυτές οι εγγραφές επεξεργάζονται από κεντρικό σύστηµα διαχείρισης 

αποθήκης κι έτσι επιλέγεται το πότε θα γίνει ανεφοδιασµός του συγκεκριµένου 

προϊόντος, βάσει των ορίων που έχουν οριστεί. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι 

περιπτώσεις εξάντλησης των αποθεµάτων στα ράφια καθώς προγραµµατίζεται σε 

πραγµατικό χρόνο η διαδικασία προµήθειας τους. Επιπλέον οι καταγραφές των σηµείων 

από τα οποία γίνονται οι αγορές µπορούν να επεξεργαστούν και να χαράξουν της 

στρατηγικές της εταιρίας για την τοποθέτηση των εµπορευµάτων προς προώθηση στα 

σηµεία που επιλέγουν οι καταναλωτές 

Οι διαδικασίες προµηθειών αποτελούν στρατηγικές αποφάσεις που τηρούνται 

συνήθως κατά τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε την αγορά αγαθών. Αυτές οι 

πρακτικές περιλαµβάνουν σχέσεις µε τους προµηθευτές, οµαδικές προσεγγίσεις στις 

διαδικασίες και κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας και των e-προµηθειών. Η υλοποίηση 

των βέλτιστων διαδικασιών προµήθειας µπορεί να βελτιώσει την επίδραση των 

αποφάσεων αγοράς. Μια από τις σηµαντικότερες πρακτικές είναι η καλυτέρευση της 

συνεργασίας µεταξύ των αγοραστών και των προµηθευτών. Η επιλογή ενός προµηθευτή 

αποκλειστικά µε γνώµονα την ανταγωνιστικότερη τιµή µπορεί συχνά να θεωρηθεί ως 
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µονόπλευρη και να αποδειχθεί  µη αποδοτική. Αντίθετα συχνά επιλέγονται προµηθευτές 

µε την καλύτερη αναλογία αξιόπιστων προϊόντων σε σωστές τιµές. Ακόµα µια 

µακροχρόνια σχέση αγοραστή µε κάποιον αξιόπιστο προµηθευτή µπορεί να οδηγήσει σε 

εξοικονόµηση πόρων αλλά και σε καλύτερη εξυπηρέτηση των τελικών πελατών. Σε 

άλλες µεθόδους, η δηµιουργία τµήµατος αρµόδιου για τις προµήθειες οδηγεί συνήθως και 

σε βελτιωµένες αποφάσεις αγορών ενώ πλέον µια από τις σηµαντικότερες πρακτικές 

προµηθειών αποτελεί η χρήση των e-προµηθειών (Bienabe, 2007). Σε έρευνα του Ingari 

(2012) αποδείχθηκε πως η εφαρµογή όλων των ανωτέρω µεθόδων αναφορικά µε τις 

διαδικασίες προµηθειών οδηγούν ουσιαστικά αφ’ ενός στη βελτίωση των κερδών, από 

πλευράς επιχειρήσεων, και αφ’ ετέρου στην ικανοποίηση των πελατών. 

 

4.4 Ηλεκτρονικές διαδικασίες προµηθειών 

Το χαρακτηριστικό των κλασσικών διαδικασιών προµηθειών στους διάφορους 

οργανισµούς και εταιρίες είναι η κατάτµηση η οποία έχει ως συνέπεια την επιβράδυνση 

και το αυξηµένο κόστος των διαδικασιών και κατά συνέπεια των τελικών προϊόντων, 

κάτι που επιδεινώνεται και από την µειωµένη και περιορισµένη αγοραστική δύναµη. Η 

επιδίωξη για αποδοτικότερη επεξεργασία µεγαλύτερου όγκου πληροφοριών που µπορεί 

να επιτευχθεί µέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και φυσικά των συστηµάτων 

βασισµένων στο Internet θα σηµατοδοτήσει σηµαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα 

των διαδικασιών και το κόστος των προϊόντων. Έτσι θα αναδιαµορφωθούν οι µέχρι 

πρότινος τυπικές και επαναλαµβανόµενες διαδικασίες προµηθειών. 

Τα συστήµατα e-προµηθειών δίνουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να 

συνδυάσουν προσφορές από διαφορετικούς προµηθευτές, να ελέγξουν τη διαθεσιµότητα 

των προϊόντων να τοποθετήσουν και να εντοπίσουν παραγγελίες και να 

πραγµατοποιήσουν πληρωµές µέσω του Internet. ∆εν αφορούν απλά την  αναγωγή της 

διαδικασίας αγοράς στο διαδίκτυο αλλά την ενοποίηση των προµηθευτών και των 

αγοραστών σε ένα αγοραστικό δίκτυο. Τα νέα συστήµατα επιτρέπουν τα τµήµατα 

προµηθειών να επικεντρώνονται σε πιο στρατηγικές και διαχειριστικές αποφάσεις όπως 

στις µακροχρόνιες εταιρικές συνεργασίες προµήθειας. Έτσι δεν χρειάζεται να 

απαρτίζονται πλέον από γραµµατειακό και υπαλληλικό προσωπικό αλλά από 

διαχειριστικά στελέχη.  Συνεπώς οι e-προµήθειες δεν αποτελούν παράδειγµα 

αυτοµατοποίησης των κλασσικών µεθόδων αλλά του εκ νέου επανασχεδιασµού τους. 

(Sheng, 2002)   
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Οι διαδικασίες e-προµηθειών έχουν µετασχηµατιστεί από την ενοποίηση του 

Internet και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διαδικτυακή ροή των πληροφοριών µεταξύ 

των επιχειρήσεων έχει αυξήσει αποφασιστικά τη σηµαντικότητα αυτής της ενοποίησης 

µέσω της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. (Johnson, 2002). Οι αγοραστές και οι 

προµηθευτές χρειάζεται να συγκλίνουν και να εργαστούν στο κοινό πλαίσιο των 

ενοποιηµένων πληροφοριακών συστηµάτων µε σκοπό µια ενοποιηµένη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Monczka, 2002). 

Ο Τάτσης (2006) ανέλυσε τους διαφορετικούς ορισµούς των e-προµηθειών και 

δηµιούργησε τον ακόλουθο πίνακα στον οποίο επιδεικνύονται οι διαφορές µεταξύ τους. 

Παρά τους κοινούς άξονες στους οποίους στηρίζονται οι ορισµοί, παρατηρείται 

ένα ευρύ πεδίο αναφορικά µε τα επιµέρους στοιχεία του κάθε ορισµού. Αυτό οφείλεται 

στην πληθώρα και την πολυµορφία των δυνατοτήτων που παρέχουν τα πληροφοριακά 

συστήµατα τόσο σε επίπεδο µεµονωµένων λογισµικών όσο και σε διαδικτυακές λύσεις. 

Σκοπός είναι ο όσο το δυνατό καλύτερος προσδιορισµός των αναγκών της κάθε 

επιχείρησης και έπειτα η προσαρµογή της αντίστοιχης λύσης στις ανάγκες της. 

 

 

Πίνακας 4.1: Ορισµοί e-προµηθειών 

Προσαρµογή από (Τάτσης, 2006) 

Συγγραφέας Ορισµός Ηλεκτρονικό 

σύστηµα 

∆ικτυακό/ 

∆ιαδικτυακό 

Τεχνολογική 

διεργασία 

Ενοποίηση 

Εφοδιαστικής 

αλυσίδας 

∆ιαχείριση 

προµηθειών 

Αυτοµατοποίηση 

προµηθειών 

Βελτιστοποίηση 

προµηθειών 

Alaniz και 

Roberts 

(1999) 

Οι e-προµήθειες 

αναφέρονται στις 

διαδικτυακές λύσεις που 

διευκολύνουν εταιρικές 

αγορές 

�  �  �   �    

 

Morris et al. 

(2000) 

Οι e-προµήθειες είναι η 

σειρά των βηµάτων της 

διαµόρφωσης της εταιρικής 

στρατηγικής αγορών στην 

πραγµατική στρατηγική 

υλοποίησης ενός 

διαδικτυακού συστήµατος 

αγορών. 

 �  �   �    

Aberdeen 

Group, 

2001a, b 

Οι e-προµήθειες είναι η 

δηµιουργία ιδιωτικών 

διαδικτυακών αγορών όπου 

αυτοµατοποιούνται οι 

επικοινωνίες, οι συναλλαγές 

και η συνεργασία µεταξύ 

 �  �  �  �  �  �  
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των µελών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας.  Πρόκειται για τη 

βελτίωση των συνεργασιών, 

τον εξορθολογισµό των 

διαδικασιών, τον έλεγχο του 

κόστους και τη βελτίωση 

στην ανταλλαγή 

πληροφοριών εντός κι εκτός 

των ορίων της επιχείρησης.  

Chaffey 

(2002) 

Οι e-προµήθειες θα πρέπει 

να κατευθύνονται στη 

βελτίωση της απόδοσης των 

πέντε σωστών βηµάτων της 

διαδικασίας αγορών: σωστή 

τιµή, σωστός χρόνος 

παράδοσης, σωστή 

ποιότητα, σωστή ποσότητα 

και από το σωστό 

προµηθευτή. 

    �  �  �  

Davila et al. 

(2003) 

Οι e-προµήθειες αφορούν 

κάθε τεχνολογία 

σχεδιασµένη για να 

εξυπηρετήσει την απόκτηση 

αγαθών από εµπορικό ή 

κυβερνητικό οργανισµό 

µέσω του Internet 

�  �    �  �   

Gunasekaran 

et al. (2009) 

Οι e-προµήθειες 

χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές 

διαδικασίες αγορών που 

υλοποιούνται µέσω 

διαδικτυακής επικοινωνίας 

και εφαρµογών βασισµένων 

στο διαδίκτυο. 

�  �  �      

 

 Σε αντίθεση µε την έµφαση που δίδεται στη χρήση του Internet οι τεχνολογίες e-

προµηθειών δεν είναι συνώνυµες µε τις διαδικτυακές προµήθειες. Σε σχετική µελέτη οι 

Ordarini και Rubera (2008) σηµειώνουν πως το διαδίκτυο είναι χρήσιµο κυρίως όταν 

χρησιµοποιείται ως συµπληρωµατικό εργαλείο και σε συνδυασµό µε άλλες πρακτικές e-

προµηθειών. Άλλοι ερευνητές αποσαφήνισαν το συγκεκριµένο θέµα ορίζοντας τις 

διαδικτυακές B2B προµήθειες ως συγκεκριµένες διαδικασίες προµηθειών που γίνονται 

µέσω του Internet (Candrasekar και Shaw, 2002; Lindskog και Wennberg, 2002). 

Ο Davila (2003) συνόψισε τα µοντέλα εφαρµογής διαδικασιών e-προµηθειών και 

έδωσε τους ακόλουθους ορισµούς ανά µοντέλο: 
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Λογισµικό e-προµηθειών: Κάθε διαδικτυακή εφαρµογή λογισµικού που επιτρέπει στους 

υπαλλήλους να αγοράσουν αγαθά από εγκεκριµένους ηλεκτρονικούς καταλόγους σε 

συµφωνία πάντα µε τους κανονισµούς της εταιρίας. Η επιλογή του υπαλλήλου που αφορά 

κάποιο αγαθό επιλεγµένο από τον κατάλογο του προµηθευτή δροµολογείται αυτόµατα 

µέσα από τις απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισής. Μια επένδυση σε 

λογισµικό e-προµηθειών µπορεί να λάβει διαφορετικές µορφές όπως αγορά ενός πακέτου 

λογισµικού από αντίστοιχη εταιρία, χρήση ενός λογισµικού ενσωµατωµένο σε κάποια 

υπάρχουσα διαδικτυακή αγορά, εγγραφή σε λογισµικό που φιλοξενείται και 

υποστηρίζεται από κάποιον πάροχο  και φυσικά ανάπτυξη µιας ενδό -εταιρικής 

εφαρµογής. 

∆ιαδικτυακές αγορές: Ιστοσελίδες που φέρνουν σε επαφή πολλαπλούς πωλητές και 

αγοραστές στο πλαίσιο µιας εικονικής αγοράς και τους δίνουν τη δυνατότητα 

συναλλαγών σε δυναµικές τιµές που καθορίζονται από τους κανόνες που ορίζονται. 

∆ιαδικτυακές Β2Β δηµοπρασίες: Οι διαδικτυακές Β2Β δηµοπρασίες είναι γεγονότα στα 

οποία πολλαπλοί αγοραστές τοποθετούν προσφορές για να αποκτήσουν αγαθά ή 

υπηρεσίες σε κάποιο δικτυακό τόπο. Υπάρχουν διαφορετικά είδη ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών. Τα δύο πιο συνηθισµένα είδη δηµοπρασίας είναι η Ολλανδική δηµοπρασία 

(Dutch auction), στην οποία οι πωλητές ορίζουν την ελάχιστη τιµή και οι προσφορές 

ακολουθούν ανοδική πορεία, και η αντίστροφη δηµοπρασία (reverse auction) στην οποία 

οι αγοραστές κοινοποιούν «αιτήσεις για προσφορές» (request for quotations) και οι 

πωλητές προσπαθούν να µειοδοτήσουν µε τις προσφορές που κάνουν. Ένα βασικό 

πλεονέκτηµα των δηµοπρασιών είναι ότι επιτρέπουν στους αγοραστές να επωφεληθούν 

από την πιο συµφέρουσα προσφορά µέσα από µια διευρυµένη γκάµα πιθανών 

προµηθευτών. Τα πλεονεκτήµατα των πωλητών είναι ότι αποκτούν εύκολα πρόσβαση σε 

ένα µεγάλο πεδίο πιθανών πελατών χωρίς να περιορίζονται σε συνεργασίες βασισµένες 

στο δίκτυο τους ή στις διαπροσωπικές και πελατειακές σχέσεις. 

Κοινοπραξίες διαδικτυακών αγορών: Είναι διαδικτυακές υπηρεσίες µέσω των οποίων 

πολλοί αγοραστές από κοινού διαπραγµατεύονται τις καλύτερες δυνατές τιµές 

βασισµένοι στη µαζική αγοραστική τους δύναµη. Ορισµένες εταιρίες συγκεντρώνουν 

αυτή τη δύναµη για την απόκτηση πρώτων υλών ενώ άλλες για έµµεσες προµήθειες. 

Σε ακόµα λεπτοµερέστερη ανάλυση οι διαδικασίες e-προµηθειών 

συµπεριλαµβάνουν λειτουργίες όπως: 

o ∆ιαφηµιστικές προσφορές 



35 

o Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

o Ηλεκτρονικές παραγγελίες 

o ∆ιαδικτυακές προµήθειες µέσω τρίτων 

o Ηλεκτρονική αλληλογραφία µεταξύ αγοραστών και πωλητών 

o Ηλεκτρονική αλληλογραφία για τη διαχείριση συµβολαίων 

o ∆ιερεύνηση για  προµηθευτές 

o Ενοποίηση των προµηθειών µέσω των συστηµάτων διαχείρισης αποθεµάτων και 

λογιστικών.(Hawking, 2004) 

Ένας άλλος διαχωρισµός των e-προµηθειών σύµφωνα µε τους Minahan και Degnan 

(2001) είναι στις παρακάτω τρείς κατηγορίες: 

Έµµεσες προµήθειες: Συµπεριλαµβάνονται οι προµήθειες των µη παραγωγικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Άµεσες προµήθειες: Συµπεριλαµβάνονται οι προµήθειες των πρώτων υλών και των προς 

εµπορία αγαθών. 

Sourcing: Συµπεριλαµβάνει τον εντοπισµό, την αξιολόγηση και τη διαπραγµάτευση 

προϊόντων και προµηθειών, τόσο για τις άµεσες όσο και για τις έµµεσες προµήθειες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Πιο συγκεκριµένα στον τοµέα του λιανεµπορίου απαιτείται ακριβής πρόβλεψη 

πωλήσεων, αυξηµένη ενοποίηση µε τα δίκτυα µεταφορών, ενοποίηση πραγµατικού 

χρόνου µε τα συστήµατα υποστήριξης, εντοπισµός φορτίων σε πραγµατικό χρόνο, 

συγχρονισµός τιµολογίων και συνδιαλλαγών και διαχείριση της απόδοσης. Είναι φανερό 

δηλαδή, πως ο κλάδος του λιανεµπορίου προσπαθεί να διευρύνει τις δυνατότητες των 

πληροφοριακών συστηµάτων και του Internet στο µέγιστο δυνατό βαθµό. (Wagner, 

2003) 

Επιπλέον οι Chang και Wong (2010) σε ανάλογη έρευνα εξέτασαν τα κίνητρα 

των εταιριών για την υιοθέτηση µεθόδων e-προµηθειών για τις λειτουργίες τους στις 

αγορές και µέτρησαν την απόδοση τους αξιολογώντας τα οφέλη. Οι εταιρίες που 

υιοθέτησαν διαδικασίες e-προµηθειών συγκεντρώνουν αυξηµένες πιθανότητες αφ’ ενός 

να συµµετάσχουν και στο χώρο των ηλεκτρονικών αγορών και αφ’ ετέρου να βελτιώσουν 

την απόδοση τους. 

Σε ποσοτική έρευνα αναφορικά µε την  υιοθέτηση των διαδικασιών e-

προµηθειών, ο Batenburg (2007) έδειξε πως το επίπεδο εισχώρησης τέτοιων πρακτικών 

στις εταιρίες εξαρτάται από την αβεβαιότητα στα οικονοµικά δεδοµένα της κάθε χώρας. 
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Προφανώς σε χώρες όπως η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχει ευκολότερη και 

γρηγορότερη εφαρµογή τέτοιων πρακτικών σε αντίθεση µε χώρες όπως η Εσθονία, η 

Πολωνία ή οι µεσογειακές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία). Σε ενδεικτικά συµπεράσµατα 

της έρευνας ενώ το 50% των εταιριών χρησιµοποιούν το Internet ή άλλες διαδικτυακές 

υπηρεσίες για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών µόνο το 22% τοποθετούν παραγγελίες σε 

ειδικές ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρµες. Επιπλέον, µόνο το 15% των εταιριών 

έχουν πληροφοριακό σύστηµα συνδεδεµένο µε κάποιον προµηθευτή για την τοποθέτηση 

παραγγελιών ενώ οι µισές επιχειρήσεις έχουν ποσοστό διαδικτυακών προµηθειών που 

δεν ξεπερνάει το 5%. Παρατηρείται λοιπόν πως ενώ καταγράφεται σηµαντική εισχώρηση 

των πρακτικών e-προµηθειών, τα πρακτικά αποτελέσµατα δεν θεωρούνται 

ικανοποιητικά.  

Παρά το γεγονός πως οι ρυθµοί εισχώρησης των τεχνολογιών e-προµηθειών 

παραµένουν σχετικά απροσδιόριστοι (Pearcy, 2008) οι περισσότεροι ερευνητές 

συµφωνούν πως η πλήρης επίδραση των e-προµηθειών δεν έχει ακόµα διαπιστωθεί και η 

υιοθέτηση και ενοποίηση τέτοιων τεχνολογιών πραγµατοποιείται µε πολύ χαµηλότερο 

ρυθµό από τον αναµενόµενο (Davila, 2003). Επιπλέον ο Davila (2003) στην έρευνα του 

διαχωρίζει δύο κατηγορίες εταιριών. Αυτές που κινούνται επιθετικά προς την υιοθέτηση 

τέτοιων πρακτικών πειραµατιζόµενες συχνά µε διαφορετικές υλοποιήσεις και αυτές που 

ακολουθούν µια πιο συντηρητική τακτική δοκιµάζοντας σε µικρή κλίµακα ένα µόνο είδος 

υλοποίησης. Οι τελευταίες βασίζονται στην περιορισµένη αυτή εµπειρία προκειµένου να 

προχωρήσουν σε µια πιο ολοκληρωµένη υλοποίηση τέτοιων πρακτικών. Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν πως οι πρακτικές e-προµηθειών θα παίξουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο ρυθµός 

υιοθέτησης τους θα αυξηθεί καθώς οι εταιρίες µε αυξηµένο ποσοστό χρήσης τους θα 

κοινοποιήσουν τις ωφέλειες προς την υπόλοιπη αγορά. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω πρέπει να αναφερθεί πως οι εταιρίες εφαρµόζουν 

πρακτικές e-προµηθειών χωρίς να κατανοούν πλήρως την απαιτούµενη διεπιχειρησιακή 

συνεργασία, την επένδυση που απαιτείται για να µεταδοθούν οι σωστές πληροφορίες από 

τους προµηθευτές στους υπαλλήλους και τις πολυπλοκότητες της ενοποίησης των 

τεχνολογιών αυτών µε τα υπάρχοντα ERP (Quesada, 2010). 
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4.5 Πλεονεκτήµατα των e-προµηθειών 

Μείωση τιµών: Τα παραδοσιακά συστήµατα προµηθειών βάσει των οποίων οι 

αγορές πραγµατοποιούνται από, µη δεσµευµένους µε συµβόλαια, προµηθευτές γνωστές 

και ως ανορθόδοξες αγορές (maverick buying) έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της 

αγοραστικής δύναµης των εταιριών. (Boer, 2002; Morris, 2000). Οι διαδικασίες e-

προµηθειών µπορούν να αυξήσουν την αγοραστική δύναµη των εταιριών µέσω της 

υπογραφής συµβολαίων µε προτιµώµενους προµηθευτές που συνήθως οδηγούν και σε 

µειωµένες τιµές (Venkatesan, 1992). Μελέτες έδειξαν πως οι πιθανές µειώσεις στις τιµές 

µπορούν να φτάσουν έως 20% (Morris, 2000; Smart, 2003). 

Μείωση των διαχειριστικών εξόδων:  Οι εταιρίες εκτελούν µεγάλο αριθµό 

αγορών σε καθηµερινή βάση και πολλές από αυτές αφορούν αγαθά µικρής αξίας. 

Παραδοσιακά αυτές οι διαδικασίες γίνονταν µε έντυπα έγγραφα και απαιτούσαν 

σηµαντική γραµµατειακή ενασχόληση και άλλα κόστη όπως ενδοεταιρική αλληλογραφία, 

τηλεφωνικές χρεώσεις, ταχυδροµείο, φωτοαντίγραφα και αποθήκευση. Οι e-προµήθειες 

αυτοµατοποιούν όλα τα βήµατα της απαιτούµενης αλληλουχίας εργασιών που 

απαιτούνται αυξάνοντας τα επίπεδα απόδοσης και ελαχιστοποιώντας τα αχρείαστα έξοδα. 

Επιπλέον τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα µπορούν να ελαττώσουν τα κόστη που 

σχετίζονται µε λάθη δεδοµένων και µε ανακρίβειες που συνήθως εµπεριέχουν οι µη 

αυτόµατες διαδικασίες (Morris, 2000; Rayport, 2001).    

Μείωση των αποθεµάτων: Ο µικρότερος κύκλος του προϊόντος ελαττώνει τα 

απαιτούµενα αποθέµατα επιφέροντας εκτός από τη µείωση τω απαιτούµενων 

αποθεµάτων και ελάττωση του κόστους που σχετίζεται µε αυτά. Κατ’ επέκταση και οι 

χρηµατικοί πόροι που απαιτούνταν για τη διαχείριση µεγάλων αποθεµάτων µπορούν να 

διατεθούν για άλλους σκοπούς (Morris, 2000). 

Μικρότερος κύκλος παραγγελίας προϊόντων: Η αυτοµατοποίηση και η ροή των 

εργασιών στις εφαρµογές e-προµηθειών επιτρέπουν στις εταιρίες να µειώσουν το ρυθµό 

αγορών, εκµεταλλευόµενες έτσι τη γενικότερη ευελιξία και το βαθµό ανταπόκρισης του 

συστήµατος (Morris, 2000). 

Βελτιωµένη επικοινωνία και ροή πληροφοριών: Σύµφωνα µε τον Croom (2000) 

το 46% των συµµετεχόντων στην έρευνα του πιστεύει πως οι e-προµήθειες θα βοηθήσουν 

στη βελτίωση της ροής πληροφοριών και το 41% απάντησαν πως µε τη χρήση τέτοιων 

τεχνολογιών θα επιτευχθεί καλύτερη τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική επικοινωνία. 
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Βελτιωµένος σχεδιασµός και έλεγχος: Τα συστήµατα e-προµηθειών παρέχουν 

ενοποιηµένες πληροφορίες των πραγµατικών συναλλαγών µε τον εκάστοτε προµηθευτή 

σε κάθε µια από τις κατηγορίες προϊόντων κάτι που αποτελεί το βασικό δεδοµένο 

εισόδου αναφορικά µε το σχεδιασµό και τον έλεγχο των προµηθειών. Επιπλέον 

αποδείχθηκε ότι στις εταιρίες που υλοποιούν διαδικασίες e-προµηθειών το αντίστοιχο 

προσωπικό ξοδεύει λιγότερο χρόνο σε λειτουργικές διαδικασίες και περισσότερο χρόνο 

στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Flicker, 2000). Σε άλλη έρευνα (Croom, 2000) το 

40% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως η εφαρµογή e-προµηθειών οδηγεί σε βελτιώσεις 

στον προγραµµατισµό των παραγγελιών. 

Βελτιωµένη συνεργασία µε τους προµηθευτές: Σύµφωνα µε τον Hoque (2000) οι 

εφαρµογές e-προµηθειών βοηθούν τις επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν και να 

διαχειριστούν µακροχρόνιες σχέσεις µε τους προµηθευτές τους. Αυτό µπορεί να οδηγήσει 

σε περαιτέρω βελτίωση των ορών συνεργασίας καθώς και στην αποφυγή λαθών (Fisher, 

2000). 

 Σε µια προσπάθεια ποσοτικοποίησης των πλεονεκτηµάτων των e-προµηθειών οι 

Flicker και Holler το 2000 σε µια ευρωπαϊκή έρευνα διαπίστωσαν µείωση στα κόστη 

µεταφορών έως 90% και µείωση στα κόστη επεξεργασίας της τάξης του 60-80%. Ωστόσο 

η µείωση στις τελικές τιµές των προϊόντων ελαττώθηκε µόνο κατά 10%. 

Αναφορικά µε την επίδραση των e-προµηθειών στις εταιρίες που εφαρµόζονται, 

οι Ασλάνη, Λάιος και Μοσχούρης (2008) σε έρευνα τους διαπίστωσαν πως υπάρχει 

θετική επίδραση των εφαρµογών e-προµηθειών στους τοµείς της ικανοποίησης των 

υπαλλήλων, της τυπικότητας των διαδικασιών καθώς και των σχέσεων µεταξύ των 

εταιριών. Φυσικά, η επίδραση στους τοµείς αυτούς διαφέρει από εταιρία σε εταιρία κι 

εξαρτάται από παραµέτρους όπως η χώρα, το εργατικό δυναµικό και ο κύκλος εργασιών 

της καθεµιάς χωρίς ωστόσο να επισκιάζεται από την κλίµακα εφαρµογής των 

τεχνολογιών πληροφορικής που η κάθε εταιρία επιλέγει να υλοποιήσει. 

 Σε άλλη έρευνα (Trkman, 2010) χρησιµοποιήθηκαν προσοµοιώσεις εταιρικών 

διαδικασιών έτσι ώστε να προσδιοριστούν τόσο οι τεχνολογικές όσο και οι οργανωτικές 

αλλαγές που σχετίζονται µε τις e-προµήθειες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µείωση στα 

κόστη και στους χρόνους εκτέλεσης των παραγγελιών δε συµβαίνουν απαραίτητα 

ταυτόχρονα ενώ οι αλλαγές ή οι βελτιώσεις στη δοµή των οργανωτικών διαδικασιών 

µπορεί να επιφέρουν ακόµα µεγαλύτερη εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων. Τα 
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αποτελέσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βασικοί δείκτες απόδοσης για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης εφαρµογών e-προµηθειών. 

 Επιπλέον, η γενικότερη επίδραση των τεχνολογιών e-προµηθειών στις πρακτικές 

προµηθειών αλλά και στην απόδοση των προµηθειών χαρακτηρίζεται θετική. Σε σχετική 

έρευνα της Quesada (2010) σηµειώνεται πως οι υπεύθυνοι προµηθειών οφείλουν να 

χρησιµοποιήσουν εκτενώς τις τεχνολογίες e-προµηθειών προκειµένου να επιτύχουν 

συνεχή βελτίωση των συλλεγόµενων πληροφοριών οι οποίες µε τη σειρά τους 

βελτιώνουν την επικοινωνία µε τους προµηθευτές καθώς και την ανάλυση των πρακτικών 

προµηθειών. Συνεπώς η χρήση αντίστοιχων πρακτικών έχει θετικό αντίκτυπο στην 

γενικότερη απόδοση των προµηθειών.  

 Ο κατ’ εξοχήν σηµαντικός ρόλος της ποιότητας στις διαδικασίες προµηθειών 

επισηµάνθηκε πρώτα από τον Garvin (1983) ο οποίος δήλωσε πως τα τµήµατα αγορών 

των καλύτερων επιχειρήσεων θέτουν την ποιότητα ως τον πρωταρχικό τους στόχο. 

Περαιτέρω σχολιασµός σ’ αυτό αποτελεί η έρευνα της Kerney (2005) όπου το 62% των 

ερωτηθέντων απάντησαν πως η βασική επιδίωξη στις διαδικασίες e-προµηθειών είναι η 

επίτευξη υψηλής ποιότητας. Τα αποτελέσµατα έρευνας των Vaidyanathan και Devaraj 

(2007) έδειξαν πως υπάρχει αυξηµένη συσχέτιση µεταξύ της ποιότητας των διαδικασιών 

ροής της πληροφορίας, της ποιότητας εκπλήρωσης των διαδικασιών logistics και της 

ικανοποίησης από την απόδοση των e-προµηθειών. Μια από τις ενδιαφέρουσες 

διαπιστώσεις της έρευνας αποτελεί το γεγονός πως η έγκυρη ολοκλήρωση των 

παραγγελιών αποτελεί σηµαντικότερο παράγοντα ικανοποίησης συγκριτικά µε την 

ακρίβεια της παραγγελίας. Έτσι γίνεται αντιληπτό το πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει ο 

χρόνος στις εµπορικές συναλλαγές στο ανταγωνιστικό υπόβαθρο που αυτές 

πραγµατοποιούνται. 

 Σε µελέτη των Ronchi el al. (2010) παρουσιάστηκε µια µεθοδολογία, βασισµένη 

σε έξι παραµέτρους, σύµφωνα µε την οποία γίνεται αποτίµηση της αξίας εφαρµογής 

µεθόδων e-προµηθειών. Από τα έξι πλεονεκτήµατα των e-προµηθειών και βασικά 

στοιχεία της µεθοδολογίας τους η αποδοτικότητα αναλύεται µέσω ποσοτικού σχεδιασµού 

και αντιπροσωπεύεται από οικονοµικούς δείκτες κόστους και χρόνου ενώ τα υπόλοιπα 

πέντε (αποκεντροποίηση, διαφάνεια, έλεγχος, ελάττωση ανορθόδοξων αγορών, 

εξορθολογισµός της βάσης εφοδιασµού) σχετίζονται µε την εταιρική οργάνωση και 

αποτιµούνται ποιοτικά. 
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4.6 Μειονεκτήµατα των e-προµηθειών 

 

Τεχνολογική αβεβαιότητα: Ένα συνηθισµένο εµπόδιο είναι η µη ετοιµότητα της 

τεχνολογίας έτσι ώστε να υποστηρίξει σε µεγάλη κλίµακα τις εφαρµογές των e-

προµηθειών. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο µεγάλο βαθµό αµφιβολιών σχετικά µε την 

ασφάλεια, την εµπιστοσύνη, τη διαλειτουργικότητα και την ενοποίηση µε άλλα 

πληροφοριακά συστήµατα (Pastore, 2002; Chaffey, 2002; Segev, 1998). 

Αλλαγή ιδιοτροπίας: Η µετάβαση από το τηλέφωνο, το fax και την έντυπη πληροφόρηση 

απαιτεί µια σηµαντική αλλαγή στη συµπεριφορά και τον τρόπο εργασίας των ατόµων στα 

τµήµατα προµηθειών. Έτσι η υιοθέτηση πρακτικών e-προµηθειών ενδέχεται να 

αντιµετωπίσει διαφορετικά επίπεδα αντίδρασης (Chaffey, 2002; Segev, 1998). 

Επιπρόσθετα οι εταιρίες πιθανότατα να αντιµετωπίσουν και δυσκολίες µε τις 

συνεργαζόµενες εταιρίες όταν οι τελευταίες δεν έχουν τη δυνατότητα ένταξης τέτοιων 

πρακτικών στα συστήµατα τους ή όταν αδυνατούν ή είναι απρόθυµες στο να 

ικανοποιήσουν τις τεχνολογικές απαιτήσεις των συστηµάτων αυτών (Pastore, 2002; 

Attaran, 2001). 

Ανεπαρκείς υποδοµές στον τοµέα των logistics: Οι διαδικασίες e-προµηθειών απαιτούν 

ευελιξία και ανταπόκριση από το τµήµα των logistics της κάθε εταιρίας. Τα παραδοσιακά 

συστήµατα µπορεί να µην είναι έτοιµα να διαχειριστούν τον αυξηµένο ρυθµό εισροής 

των προϊόντων καθώς και µικρό µέγεθος των παραγγελιών και γι’ αυτό να απαιτείται 

ένας εκ νέου σχεδιασµός προκειµένου να υλοποιηθούν σωστά οι διαδικασίες e-

προµηθειών (Chaffey, 2002; Alaniz, 1999). 

∆υσκολίες στις διεθνείς συναλλαγές: Αρκετοί αγοραστές και πωλητές δεν διαθέτουν τις 

ικανότητες διεθνών συναλλαγών. Τα προβλήµατα που προκύπτουν είτε λόγω της 

γλώσσας, είτε λόγω των διαφορετικών εµπορικών χαρακτηριστικών, είτε λόγω των 

κανονισµών δεν επιτρέπουν στις εταιρίες να καρπωθούν όλα τα οφέλη των e-προµηθειών 

(Alaniz, 1999). 

Αξία: Οι Van-Wassenhove και Yusecan (2002) συµφώνησαν πως οι τεχνολογίες του 

διαδικτύου παρέχουν µεγάλη πρόσβαση σε µια ευρεία γκάµα πιθανών προµηθευτών. 

Ωστόσο, οι δυνατότητες των προµηθευτών που σχετίζονται µε τις τρέχουσες τεχνολογίες 

µπορεί να είναι ανεπαρκείς κι έτσι να παρουσιάζονται µεγάλες δυσκολίες σχετικά µε την 

υλοποίηση διαδικασιών e-προµηθειών.  
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5 Μελέτη περίπτωσης: Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. 

 

5.1 Σκοπός µελέτης- Πηγή πληροφοριών 

Στο κεφάλαιο αυτό µελετάται η περίπτωση της Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. 

µιας εκ των µεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής πώλησης στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα 

µελετάται ο τρόπος προµηθειών τόσο των άµεσων όσο και των έµµεσων αγαθών. Η 

µελέτη γίνεται προκειµένου να αναδειχθούν αφ’ ενός τα οφέλη και αφ’ ετέρου οι 

αδυναµίες των διαδικασιών προµηθειών που ακολουθεί η συγκεκριµένη αλυσίδα. Οι 

πληροφορίες έχουν συλλεχθεί µετά από συνεντεύξεις  µε τους κυρίους Χατζηθεοδώρου 

Άγγελο (περιφερειακός διευθυντής βορείου Ελλάδος) και Κανακάκη Νικόλαο (στελέχος 

του τµήµατος προµηθειών). 

  

5.2 Στοιχεία για την εταιρία 

Ο κλάδος των λιανικών πωλήσεων στην Ελλάδα υπέστη σηµαντικές 

τροποποιήσεις µε την πάροδο του χρόνου. Οι ελληνικές επιχειρήσεις µε οδηγό πάντα τις 

στρατηγικές και τον τρόπο λειτουργίας επιχειρήσεων του εξωτερικού προσπαθούσαν να 

επεκταθούν και να βρεθούν σε κατάσταση κερδοφορίας. 

Ο Όµιλος Carrefour Μαρινόπουλος δραστηριοποιείται στον κλάδο του 

λιανεµπορίου και των υπηρεσιών. Η εµπορική πολιτική του οµίλου εστιάζεται στην 

παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές, καθώς 

και στην ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων καινοτόµων δραστηριοτήτων. Η Carrefour 

Μαρινόπουλος σέβεται την ελευθερία επιλογής του πελάτη, µέσω της ποικιλίας των 

προϊόντων που προσφέρει, ενώ παράλληλα προτρέπει θετικά τους συνεργάτες της να 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, ενθαρρύνοντας τη λειτουργία της επιχειρηµατικής δράσης 

και ευνοώντας την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.  

Η Carrefour στην Ελλάδα κάνει την εµφάνισή της το 2000 µε τη συγχώνευση της 

γαλλικής εταιρίας Carrefour µε την ελληνική Μαρινόπουλος, όπου σε λιγότερο από δύο 

χρόνια γίνεται ο πρώτος όµιλος διανοµής σε εθνικό επίπεδο. Σήµερα ο όµιλος Carrefour 

Mαρινόπουλος απασχολεί πάνω από 14.000 εργαζόµενους και ένα τεράστιο δίκτυο 

καταστηµάτων. 33 υπερµάρκετ Carrefour, 1 Carrefour Planet (Γέρακας), 276 σούπερ 

µάρκετ Carrefour Mαρινόπουλος, 225 Carrefour Express, 28 5' Mαρινόπουλος, 92 OK 

Anytime και 96 Smile. Οι διαφορές των διαφορετικών κατηγοριών των καταστηµάτων 
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εντοπίζονται στο µέγεθος του κάθε χώρου καθώς και στα είδη των παρεχόµενων 

προϊόντων.   

Το 2011 αποτέλεσε για την Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. µια χρονιά απώλειας 

τζίρου και µεριδίων, αλλά και σηµαντικών αλλαγών στη διοίκησή του.  Μέσα σε 

διάστηµα λίγων µόνο µηνών η εταιρία προχώρησε σε αλλαγή διευθύνοντος συµβούλου 

δύο φορές, κάτι που σίγουρα δεν ευνόησε τη σταθερότητα της επιχείρησης. Το 

Σεπτέµβριο του ίδιου χρόνου η αλυσίδα ενισχύθηκε, µέσω της αύξησης του µετοχικού 

κεφαλαίου της, κατά 50 εκατ. ευρώ, ενώ συνέχισε τη διαδικασία µετατροπής των 

καταστηµάτων Dia σε Carrefour Μαρινόπουλος και Carrefour Express. Η εταιρεία 

δέχθηκε ισχυρότερες πιέσεις από τους προµηθευτές για τις καθυστερήσεις πληρωµών 

(http://www.selfservice.gr/default.asp?pid=9&la=1&arId=4121&pg=2&ss=). Τον Ιούνιο 

του 2012 η «Αφοι Μαρινόπουλοι Α.Ε.» εξαγοράζει το ποσοστό της Carrefour και αποκτά 

τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας χωρίς ωστόσο την αλλαγή ούτε της ονοµασίας των 

καταστηµάτων αλλά ούτε και του προϊόντικού µείγµατος.  

 Έχοντας πολυετή πείρα, άριστη οργανωτική δοµή και σύγχρονο τεχνολογικό 

εξοπλισµό, η Carrefour Μαρινόπουλος, προσφέρει άρτιες υπηρεσίες και προϊόντα 

υψηλής ποιότητας, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των πελατών. Η φιλοσοφία της 

εταιρίας τοποθετεί στο επίκεντρο τον καταναλωτή, διατηρώντας µια στάση ευθύνης και 

σεβασµού απέναντί του. 

(http://www.carrefour.gr/media/HOME/ETAIRIKH_YPEYTHINOTITA/APOLOGISM

OS_2009/CR_Report_Carrefour_2009_Greek.pdf).  

 

5.3 Λειτουργία τµήµατος προµηθειών 

Το τµήµα προµηθειών της εταιρίας βασίζεται στη διαφοροποίηση των έµµεσων 

και των άµεσων αγαθών και αποτελείται από τα αντίστοιχα τµήµατα (τµήµα αγοραστών 

έµµεσων αγαθών και τµήµα αγοραστών άµεσων αγαθών). Ιεραρχικά το τµήµα 

αγοραστών άµεσων αγαθών χωρίζεται περαιτέρω σε τµήµα αγοράς φρέσκων προϊόντων, 

κρεατικών, λαχανικών κ.ο.κ. Αντιθέτως το τµήµα των έµµεσων προµηθειών δεν 

διαχωρίζεται σε περαιτέρω τµήµατα λόγω µικρής κατηγοριοποίησης των 

δραστηριοτήτων. 

Η εταιρία, τα τελευταία πέντε χρόνια, σε µια προσπάθεια αυτοµατοποίησης, 

βελτίωσης της απόδοσης και εξασφάλισης διαφάνειας χρησιµοποιεί για τις διαδικασίες 

προµηθειών ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήµατα e-προµηθειών. Μέχρι το Νοέµβριο 
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του 2011 χρησιµοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρµα Agentrics, ενώ από το τότε και 

στο εξής οι διαδικασίες e-προµηθειών υλοποιούνται µέσω της πλατφόρµας SynerTrade. 

Παρά τα εµφανή πλεονεκτήµατα που προαναφέρθηκαν σχετικά µε τη χρήση των 

e-προµηθειών στις διαδικασίες ανεφοδιασµού η Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. 

ακολούθησε µια συντηρητική τακτική όσο αφορά την υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών. Πιο 

συγκεκριµένα, µέχρι τους πρώτους µήνες του 2012, µόνο οι έµµεσες προµήθειες 

υλοποιούνταν µέσω των πλατφορµών e-προµηθειών ενώ από εκείνο το σηµείο κι έπειτα 

η εταιρία υποχρεώθηκε να συµµορφωθεί µε τις εντολές των στελεχών του κεντρικού 

επιτελείου του οµίλου Carrefour οι οποίες όριζαν πως οποιαδήποτε προµήθεια θα πρέπει 

να πραγµατοποιείται µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. 

 

5.4 ∆ιαδικασία προµήθειας άµεσων αγαθών 

 Οι ποσότητες αγαθών που απαιτούνται για τις προµήθειες των καταστηµάτων 

µιας τόσο µεγάλης αλυσίδας όπως η Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. είναι τόσο µεγάλες 

που οι προµηθευτές δεσµεύονται µε συµβόλαια µακροχρόνιας συνεργασίας, από ένα έως 

και τέσσερα έτη, προκειµένου να έχουν οφέλη και οι δυο συναλλασσόµενοι. Ωστόσο ένα 

µεγάλο ποσοστό των αγαθών που εµπορεύεται η αλυσίδα προέρχεται από οµίλους 

εταιριών οι οποίοι µε τη σειρά τους έχουν συνάψει συµφωνίες µε τις πολυεθνικές εταιρίες 

που κατασκευάζουν τα προϊόντα. Η διαδικασία προµήθειας των αγαθών ξεκινάει από το 

τµήµα ανάπτυξης πωλήσεων (Sales Development Department) στα κεντρικά γραφεία της 

Carrefour στη Γαλλία όπου για κάθε εταιρία – προµηθευτή αντιστοιχεί κι ένας υπεύθυνος 

αγοραστής αρµόδιος αποκλειστικά για τη συγκεκριµένη φίρµα και τα προϊόντα που αυτή 

κατασκευάζει. Τα προϊόντα της κάθε εταιρίας αφού παρουσιαστούν στο Carrefour World 

Trade που ουσιαστικά αποτελεί συνέδριο συνάντησης αγοραστών και προµηθευτών, 

περνούν διάφορους ποιοτικούς ελέγχους και επιλέγονται οι εταιρίες των οποίων τα 

προϊόντα θα καταλήξουν στα ράφια των καταστηµάτων παγκοσµίως. 

Η πρακτική µε την οποία υλοποιείται η προµήθεια είναι η Vendor Managed 

Inventory. Πιο συγκεκριµένα, οι προµηθευτές έχοντας υπογράψει συµφωνίες δέσµευσης 

αποθεµάτων κι έχοντας πιστοποιηθεί ως επίσηµοι προµηθευτές της εταιρίας αποκτούν 

πρόσβαση στο σύστηµα παραγγελιών της εταιρίας και παρακολουθώντας τη ροή των 

αγαθών προβαίνουν στις κατάλληλες παραγγελίες όταν αυτό απαιτείται. Σύµφωνα µε τον 

Χατζηθεοδώρου (2013) η µείωση των λειτουργικών εξόδων της Carrefour από την 

υλοποίηση των προµηθειών της µέσω της µεθόδου VMI ανέρχεται στο 40%. 
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Αναφορικά µε την τήρηση των συµφωνηµένων όρων µεταξύ Carrefour και 

προµηθευτών πραγµατοποιούνται έλεγχοι από αρµόδιους πωλητές της κάθε εταιρίας στα 

καταστήµατα της αλυσίδας προκειµένου να επαληθευτούν οι υλοποιήσεις των διαφόρων 

προωθητικών ενεργειών αλλά και οι συµφωνίες προβολής των προϊόντων σε 

συγκεκριµένες θέσεις στα ράφια του καταστήµατος. 

 Τα δεδοµένα στον Ελληνικό χώρο, όπου εκτός από τις προµήθειες οι οποίες έχουν 

συµφωνηθεί στη Γαλλία πραγµατοποιούνται και προµήθειες αγαθών τοπικών 

κατασκευαστών. Έτσι, στο αντίστοιχο ελληνικό τµήµα ανάπτυξης πωλήσεων η επιλογή 

των προµηθευτών, οι αιτήσεις για προσφορές καθώς και η ανάθεση των έργων γίνονται 

ναι µεν µε ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά όχι µε τη χρήση των συστηµάτων e-προµηθειών που 

διαθέτει η εταιρία. Πιο συγκεκριµένα, για κάθε ανάγκη που προκύπτει, το αντίστοιχο 

τµήµα αγοραστών προκηρύσσει διαγωνισµό µέσω αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στους υποψήφιους προµηθευτές ορίζοντας τους όρους συνεργασίας. Οι 

σηµαντικότεροι εξ’ αυτών είναι οι προδιαγραφές των προϊόντων, η διάρκεια σύµβασης, ο 

τρόπος πληρωµής και τα σηµεία παράδοσης. Τα σηµεία παράδοσης συνήθως είναι οι 

τρείς κεντρικές αποθήκες της εταιρίας σε Σπάτα, Μάνδρα Αττικής και ∆ρυµό και από 

εκεί γίνεται η διανοµή στα κατά τόπους καταστήµατα. Όσον αφορά τα φρέσκα προϊόντα 

επειδή το κόστος συντήρησης τους στις κεντρικές αποθήκες είναι ασύµφορο, γίνεται η 

διανοµή τους κατευθείαν από τους προµηθευτές στα κατά τόπους καταστήµατα. 

 Λεπτοµερέστερα η διαδικασία προµηθειών ξεκινάει όταν ο συνεχής 

ανεφοδιασµός των ραφιών του καταστήµατος οδηγεί σε µείωση των αποθεµάτων στην 

αποθήκη κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο. Τότε ο διευθυντής του καταστήµατος 

αποστέλλει email στο αντίστοιχο τµήµα αγοραστών, κοινοποιώντας παράλληλα το 

µήνυµα τόσο στον περιφερειακό όσο και στον εµπορικό διευθυντή, ενηµερώνοντας τους 

έτσι για την ανάγκη ανεφοδιασµού για το συγκεκριµένο προϊόν. Το τµήµα αγοραστών µε 

τη σειρά του ενηµερώνει τον προµηθευτή ο οποίος έχει επικρατήσει στον αντίστοιχο 

διαγωνισµό προκειµένου ο τελευταίος να ανεφοδιάσει µε την κατάλληλη ποσότητα που η 

εταιρία ορίζει την αντίστοιχη κεντρική αποθήκη. 

 Στην περίπτωση που πρόκειται για την ανάγκη προµήθειας νέου προϊόντος το 

τµήµα αγοραστών προκηρύσσει διαγωνισµό καλώντας τους υποψήφιους προµηθευτές 

µέσω email να καταθέσουν τις προσφορές τους και να συναφθεί συµφωνία συνεργασίας 

µε το µειοδότη. Όσον αφορά τα άµεσα αγαθά των καταστηµάτων τα πράγµατα είναι  

σαφώς πιο απλά σε σχέση µε την προµήθεια των έµµεσων αγαθών. Αυτό οφείλεται στο 



45 

γεγονός ότι το κάθε κατάστηµα οφείλει να έχει αποθέµατα από τις περισσότερες µάρκες 

προϊόντων και φυσικά από τους επικεφαλείς (leader) της αγοράς. Έτσι όταν υπάρχει 

ανάγκη για προµήθεια γαλακτοκοµικών συγκεκριµένης φίρµας, προφανώς η προµήθεια 

θα γίνει άµεσα από την εταιρία ή τον όµιλο εταιριών στον οποίο ανήκει η εταιρία 

παραγωγής. Αντιθέτως όταν δεν ορίζεται σαφώς ο παραγωγός αλλά µόνο τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, τότε η προµήθεια γίνεται µέσω αιτήσεων για προσφορές.  

 Σε κάθε περίπτωση αυτό που ενδιαφέρει την εταιρία και κατά συνέπεια και το 

τµήµα αγοραστών είναι η όσο το δυνατόν φθηνότερη αγορά των προϊόντων από τους 

προµηθευτές σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες εταιρίες. Ωστόσο η αναµφισβήτητη ύπαρξη 

συµφωνιών κοινής στρατηγικής τιµών από τους προµηθευτές προς τους αγοραστές 

καθιστά πρακτικά αδύνατη την ύπαρξη ενός τέτοιου πλεονεκτήµατος.  

 

5.5 ∆ιαδικασία προµήθειας έµµεσων αγαθών 

 Αναφορικά µε τις προµήθειες έµµεσων αγαθών οι διαδικασίες ήταν και 

παραµένουν, ακόµα και µετά την αποχώρηση της Carrefour, πιο αυτοµατοποιηµένες, σε 

σχέση µε τις προµήθειες άµεσων αγαθών, καθώς γίνονται µέσω των ηλεκτρονικών 

πλατφορµών που χρησιµοποιεί η εταιρία. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που προκύψει 

κάποια ανάγκη για προµήθεια οποιουδήποτε έµµεσου αγαθού (π.χ. εξοπλισµός, 

συντήρηση, επιδιόρθωση, υπηρεσίες) ενηµερώνεται το τµήµα αγοραστών έµµεσων 

αγαθών και είτε προκηρύσσει διαγωνισµό είτε ενηµερώνει τον προµηθευτή που έχει ήδη 

αναλάβει την προµήθεια ή την παροχή της υπηρεσίας προκειµένου να προβεί στις 

ανάλογες ενέργειες.    

 

5.6 Πλατφόρµα Agentrics 

 Η πλατφόρµα Agentrics χρησιµοποιήθηκε µέχρι τον Οκτώβρη του 2011 και ήταν 

µια διαδικτυακή εφαρµογή µέσω της οποίας υλοποιούνταν οι αιτήσεις για προσφορά 

(Request For Quotation) οποιωνδήποτε έµµεσων αγαθών. Η κάθε εταιρία που είχε 

ενταχθεί στο σύνολο των πιθανών προµηθευτών, έχοντας έτσι στοιχεία πρόσβασης στο 

σύστηµα, ενηµερωνόταν µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε το άνοιγµα 

κάποιου διαγωνισµού. Κάνοντας login στο σύστηµα εµφανίζεται το περιβάλλον στο 

οποίο υπάρχουν οι γενικές λεπτοµέρειες που αφορούσαν την προσφορά. Αυτές αφορούν: 

Το όνοµα του διαγωνισµού, το ID του, , την επιλογή απόκρισης στην αίτηση προσφοράς, 

τον τύπο του διαγωνισµού ο οποίος πάντα ήταν RFQ, την κατάσταση του (new, closed ή 
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awarded ανάλογα µε το ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαγωνισµός) και φυσικά το χρόνο που 

αποµένει µέχρι το κλείσιµο του διαγωνισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2: Στοιχειά διαγωνισµού Agentrics (2) 

 

Επιλέγοντας απόκριση στην αίτηση ο χρήστης µεταφέρεται στην οθόνη µε τις επί µέρους 

προσφορές από τις οποίες αποτελείται ο διαγωνισµός (όποτε συµβαίνει αυτό). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.3: Επί µέρους προσφορές διαγωνισµού 

Εικόνα 5.1: Στοιχεία διαγωνισµού Agentrics (1) 
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Στο επάνω µέρος υπάρχει η επιλογή µε τα µηνύµατα που συνοδεύουν το διαγωνισµό  τα 

οποία αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη και τη λήξη του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.4: Μηνύµατα διαγωνισµού 

 

Με επιλογή του ονόµατος της κάθε προσφοράς εµφανίζεται η καρτέλα µε περαιτέρω 

λεπτοµέρειες σχετικά µε το έργο καθώς και µηνύµατα τα οποία ενδεχοµένως να 

αποτελούν κι αυτά συµπληρωµατικές προσφορές. Επίσης εδώ εµφανίζονται και τα 

επισυναπτόµενα αρχεία που συνοδεύουν την αίτηση για προσφορά µε τις συγκεκριµένες 

προδιαγραφές που πρέπει να λάβει υπόψη του ο προµηθευτής για την υποβολή της 

προσφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.4: Στοιχεία επί µέρους προσφοράς 
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Με την επιλογή του χρήστη για τοποθέτηση νέας προσφοράς εµφανίζεται η οθόνη στην 

οποία συµπληρώνεται η τιµή για όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει η κάθε αίτηση καθώς 

και η επιλογή για υποβολή του αρχείου προσφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.6: Συµπλήρωση τιµής προσφοράς 

 

 

Εικόνα 5.5: Επισυναπτόµενα αρχεία προσφοράς 
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Εικόνα 5.7:Υποβολή αρχείων προσφοράς 

 

 

Τέλος, µε την ολοκλήρωση της υποβολής των αρχείων υπήρχε η οθόνη της σύνοψη των 

στοιχείων της προσφοράς στην οποία ο χρήστης µπορούσε να δει συγκεντρωτικά της 

πληροφορίες της προσφοράς που υπέβαλε καθώς και να αναθεωρήσει την προσφορά του. 

 

Εικόνα 5.8: Σύνοψη στοιχείων προσφοράς 
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5.7 Πλατφόρµα Synertrade 

Η πλατφόρµα Synertrade χρησιµοποιείται από το Νοέµβρη του 2011 και είναι 

επίσης διαδικτυακή εφαρµογή µέσω της οποίας υλοποιούνται οι αιτήσεις για προσφορά 

(Request For Quotation) οποιωνδήποτε έµµεσων αγαθών. Η Synertrade, σε αντίθεση µε 

την πλατφόρµα Agentrics, διαθέτει και λειτουργία δηµοπρασίας η οποία ωστόσο 

παραµένει ανενεργή επειδή τόσο τα έµµεσα όσο και τα άµεσα αγαθά διέπονται από 

εµπιστευτικότητα όσον αφορά τις τιµές του ανταγωνισµού και σε καµία περίπτωση δε θα 

ήταν επιθυµητό από τους προµηθευτές να επιδείξουν τα περιθώρια διαµόρφωσης των 

τιµών των αγαθών τους. Η λογική και ο τρόπος λειτουργίας είναι πανοµοιότυπος µε 

αυτόν του Agentrics και ο κάθε προµηθευτής που έχει πρόσβαση στο σύστηµα 

ενηµερώνεται µέσω email για την έναρξη διαγωνισµών. Ωστόσο υπάρχουν ορισµένες 

διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την προηγούµενη πλατφόρµα. 

Με την είσοδο του χρήστη στο σύστηµα εµφανίζονται οι τελευταίοι χρονολογικά 

διαγωνισµοί και συνοπτικές πληροφορίες όπως, το όνοµα του διαγωνισµού, το ID του, το 

στέλεχος που είναι υπεύθυνο για το διαγωνισµό, η φάση στην οποία βρίσκεται καθώς και 

οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην καρτέλα του κάθε διαγωνισµού υπάρχουν τέσσερις υποενότητες οι οποίες αφορούν: 

τις λεπτοµέρειες του διαγωνισµού, τα στοιχεία του προµηθευτή, τα σχετικά έγγραφα µε 

τις προδιαγραφές του διαγωνισµού και τα έγγραφα της προσφοράς που θα υποβάλει ο 

προµηθευτής. Στις λεπτοµέρειες συµπεριλαµβάνονται: µια γενική περιγραφή του 

Εικόνα 5.9: Αρχική οθόνη Synertrade 
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διαγωνισµού (προαιρετικά), η ακριβής ώρα έναρξης και λήξης του διαγωνισµού καθώς 

και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρµόδιου στελέχους του τµήµατος αγοραστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.10: Λεπτοµέρειες διαγωνισµού 

Εικόνα 5.11: Στοιχεία προµηθευτή 
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Εικόνα 5.12: Επισυναπτόµενα αρχεία προσφοράς Synertrade 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5.13: Ενέργειες υποβολής προσφοράς 
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Με την επιλογή του σχετικού εικονιδίου στην ενότητα Actions ο χρήστης 

µεταφέρεται στη φόρµα συµπλήρωσης της τιµής καθώς και στη λειτουργία ανεβάσµατος 

των σχετικών εγγράφων της προσφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σηµαντική διαφορά µε την προηγούµενη πλατφόρµα έγκειται στο γεγονός πως 

ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλους τους προηγούµενους διαγωνισµούς στους οποίους 

έχει κληθεί να συµµετάσχει. Αντιθέτως ενώ στην πλατφόρµα Agentrics ο χρήστης είχε τη 

δυνατότητα να επιλέξει να µη συµµετάσχει στο διαγωνισµό, στο σύστηµα Synertrade δεν 

παρέχεται τέτοια δυνατότητα. Έτσι σε περίπτωση που ο προµηθευτής για κάποιους 

λόγους δεν επιθυµεί να συµµετάσχει σε κάποιον διαγωνισµό, οι αγοραστές δεν 

ενηµερώνονται σχετικά κι έτσι δεν αντιλαµβάνονται αν ο προµηθευτής πραγµατικά δε 

θέλει να συµµετάσχει στο διαγωνισµό ή απλά δεν πρόλαβε τη προθεσµία υποβολής. 

Ωστόσο το βασικό πλεονέκτηµα που επιθυµεί η εταιρία να επιτύχει µέσω της 

υλοποίησης των διαγωνισµών µέσω των συγκεκριµένων συστηµάτων e-προµηθειών είναι 

η διαφάνεια. Το σκεπτικό αφορά την αποδοχή των προσφορών από τους υποψήφιους 

προµηθευτές, τη σύγκριση των προσφερόµενων αγαθών σε αναλογία µε την 

προσφερόµενη τιµή και την ανάθεση του έργου στον προµηθευτή που µειοδότησε. 

Εντούτοις, οι αγοραστές έχουν πρόσβαση στις υποβαλλόµενες προσφορές προτού 

ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός κι αυτό είναι κάτι που οι προµηθευτές βλέπουν µε 

σκεπτικισµό µιας και µπορεί να οδηγήσει σε διαρροή πληροφοριών των προσφορών τους 

σε ανταγωνιστές πριν υποβάλλουν οι τελευταίοι τη δική τους προσφορά. Αυτό είναι κάτι 

που κατά καιρούς είχε ζητηθεί από στελέχη του τµήµατος προµηθειών αλλά δεν είχε 

υλοποιηθεί από τα ανώτερα κλιµάκια της εταιρίας. 

 

Εικόνα 5.14: Εισαγωγή τιµής 
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6 Επίλογος 

6.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

 Οι διαδικασίες προµηθειών των σούπερ µάρκετ αποτελούν ένα µεγάλο κοµµάτι 

της συνολικής λειτουργίας τους και συνεπώς έχουν καταλυτικό ρόλο στη γενική απόδοση 

της επιχείρησης. Η διεύρυνση των αλυσίδων σούπερ µάρκετ και ταυτόχρονα η αύξηση 

στην προσφορά προϊόντων από διάφορους προµηθευτές οδήγησαν στην αναδιάρθρωση 

των διαδικασιών προµήθειας έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που ολοένα 

προέκυπταν. Ανάγκες όπως ο ορισµός της κατάλληλης χρονικής στιγµής για την υποβολή 

παραγγελίας, ο καθορισµός των αναγκαίων ποσοτήτων που πρέπει να παραγγελθούν, η 

συνέπεια στην παράδοση των παραγγελιών από τους προµηθευτές και ο σωστός 

οικονοµικός διακανονισµός αποτελούν τις βασικές γραµµές πάνω στις οποίες 

σχεδιάζονται οι νέες πρακτικές προµηθειών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή 

υλοποίηση τέτοιων µεθόδων είναι ο διαµοιρασµός των πληροφοριών και των δεδοµένων 

πώλησης µεταξύ πελάτη και προµηθευτή. Με αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασµό µε τα 

µοντέλα πρόβλεψης και τα ενοποιηµένα πληροφοριακά συστήµατα καθίσταται 

ρεαλιστικός ένας αποδοτικός τρόπος προµήθειας των εµπορευµάτων και των 

απαιτούµενων υπηρεσιών. 

   Οι πρακτικές e-προµηθειών επιφέρουν οφέλη όπως η µείωση των αποθεµάτων, η 

µείωση των διαχειριστικών εξόδων, η µείωση των τιµών των προσφεροµένων αγαθών 

αλλά και η καλύτερη και αποδοτικότερη επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ αγοραστή 

και προµηθευτή. Ωστόσο, όπως οποιαδήποτε καινοτόµος τεχνολογία δεν επέρχεται χωρίς 

κινδύνους, έτσι και οι e-προµήθειες απαιτούν σηµαντικό επενδυτικό κόστος για την 

υλοποίηση τους επειδή προϋποθέτουν την ενοποίηση συστηµάτων προµηθευτών και 

αγοραστών, αλλαγή στην ιδιοτροπία και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και 

συµβατότητα στον τρόπο αντιµετώπισης των προµηθειών από όλους τους συµµετέχοντες 

στην αλυσίδα προµηθειών. Είναι σαφές, ότι η εφαρµογή πρακτικών e-προµηθειών δεν 

είναι απλά µια αναβάθµιση ή βελτίωση των διαδικασιών προµήθειας των εταιριών αλλά 

µια εξ’ αρχής αναδιάρθρωση και επανασχεδιασµός της όλης διαδικασίας. 

Έτσι λοιπόν, ο βαθµός υιοθέτησης τέτοιων τακτικών από τις επιχειρήσεις 

διαφοροποιείται σηµαντικά και επηρεάζεται κυρίως από τη γενική οικονοµική 

κατάσταση της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η εκάστοτε επιχείρηση. Επιπλέον, 
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ενώ οι επιδράσεις σε τοµείς όπως η βελτίωση της διαχείρισης των αποθεµάτων, οι χρόνοι 

εκτέλεσης των παραγγελιών και η επικοινωνία µεταξύ προµηθευτών και αγοραστών 

χαρακτηρίζονται θετικές η ικανοποίηση των τελικών πελατών από την εφαρµογή τέτοιων 

πρακτικών δεν είναι η αναµενόµενη. 

Αναφορικά µε τη µελέτη περίπτωσης της εταιρίας Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. 

η εφαρµογή των νέων πρακτικών προµήθειας και µεθόδων e-προµηθειών γίνεται σε 

µερικό βαθµό και µε σοβαρές ελλείψεις στον τρόπο υλοποίησης τους. Εκτός από το 

γεγονός ότι το υπάρχον σύστηµα e-προµηθειών χρησιµοποιείται µόνο για τις έµµεσες 

προµήθειες δεν εφαρµόζονται και οι σύγχρονες πρακτικές προµηθειών. Με αυτόν τον 

τρόπο δεν υπάρχει προγραµµατισµός έστω και µακροχρόνιων αναγκών κάτι που θα 

διευκόλυνε τους προµηθευτές να προετοιµάσουν καλύτερα µια οικονοµική προσφορά 

τόσο από πλευράς προµήθειας πρώτων υλών όσο και οργάνωσης της παραγωγής τους. 

6.2 Όρια και περιορισµοί της έρευνας 

Η παρούσα µελέτη αφορά κατά κύριο λόγο τις διαδικασίες προµηθειών των 

σούπερ µάρκετ και σε µικρότερο βαθµό τις διαδικασίες ανεφοδιασµού των 

καταστηµάτων. Οι περιορισµοί που παρουσιαστήκαν αφορούν τη δυσκολία για την 

εύρεση πληροφοριών σχετικά µε τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται από µεγάλες ελληνικές αλυσίδες µιας και ουσιαστικά αυτές οι µέθοδοι 

αποτελούν και τα στρατηγικά τους πλεονεκτήµατα έναντι του ανταγωνισµού.  

6.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Ο τοµέας µελέτης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα µπορούσε µελλοντικά 

να διευρυνθεί µε την αποτίµηση της εφαρµογής των νέων πρακτικών προµηθειών και της 

συµβολής των πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα των έµµεσων προµηθειών των 

ελληνικών σούπερ µάρκετ. Αξίζει να µελετηθεί εάν η εφαρµογή τους παρουσιάζει θετικό 

αποτέλεσµα για την εταιρία όπως και στις άµεσες προµήθειες. Επιπλέον προτείνεται η 

µελέτη της διαδικασίας προµηθειών σε αναπτυσσόµενες αλυσίδες του ελλαδικού χώρου. 

Ένας άλλος τοµέας που συµπληρώνει τη γενική διαδικασία προµηθειών των 

σούπερ µάρκετ είναι οι πρακτικές ανεφοδιασµού των επί µέρους καταστηµάτων µιας 

αλυσίδας. Έτσι ο τοµέας του ανεφοδιασµού, στον οποίο επίσης τα πληροφοριακά 

συστήµατα έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές και βελτιώσεις, µπορεί να αποτελέσει 

πεδίο για επιπρόσθετη µελέτη και εξαγωγή περαιτέρω συµπερασµάτων αναφορικά µε τη 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών προµήθειας.   
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