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ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι απαραίτητη η σωστή διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε οι επιχειρήσεις να βελτιώνουν συνεχώς την 

ανταγωνιστικότητά τους και να κατακτούν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Σε αυτήν τη 

μελέτη επιχειρείται η αναζήτηση και η ανάλυση των κριτήριων και των προϋποθέσεων, 

που μπορούν να οδηγήσουν την διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα στην αριστεία. 

 

 Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις προκύπτουν από την παρουσίαση και ανάλυση 

τριών μοντέλων αριστείας. Η επιλογή τους πραγματοποιήθηκε με βάση την τεκμηρίωσή 

τους στην βιβλιογραφία και στην αποδοχή που απολαμβάνουν τόσο στην επιστημονική 

κοινότητα όσο και στην αγορά. Εφαρμόζοντας το κατάλληλο μοντέλο, οι επιχειρήσεις 

είναι σε θέση να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατά τους σημεία και να τα 

βελτιώσουν, ώστε να προσεγγίσουν την αριστεία. 

 

 Τα μέτρα και οι δείκτες απόδοσης είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική 

διαχείριση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ιδιαίτερα σε μια ανταγωνιστική 

παγκόσμια οικονομία. Ένα μοντέλο μέτρησης της απόδοσης διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και δράσεων. Τα κατάλληλα μέτρα απόδοσης και 

οι δείκτες διευκολύνουν μια πιο ανοικτή και διαφανή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων 

που οδηγεί σε βελτιωμένη οργανωσιακή απόδοση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Διεθνής Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 

Αριστεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Απόδοση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
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ABSTRACT 

 

 In today's business environment, the proper supply chain management is 

necessary for enterprises to continuously improve their competitiveness and to conquer a 

larger market share. This study attempts to seek and analyze the criteria and conditions 

that can lead to the global supply chain excellence. 

 

 The criteria and requirements result from the presentation and analysis of three 

excellence models. Their selection was based on their documentation in the literature and 

the acceptance received by both the scientific community and the market. By applying 

the appropriate model, companies are able to identify their strengths and weaknesses and 

to improve in order to reach excellence. 

 

 The performance measures and indicators are necessary for the effective 

management of supply chain operations, particularly in a competitive global economy. A 

performance measurement model is a major factor in the supply chain management, 

providing the necessary information for decision making and actions. Appropriate 

performance measures and indicators facilitate a more open and transparent 

communication between people that leads to improved organizational performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Global Supply Chain, Supply Chain Management, Supply Chain Excellence, 

Supply Chain Measurement 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

SCM  = Supply Chain Management 

EFQM = European Foundation for Quality Management 

VMI  = Vendor Managed Inventory  

APS  = Advanced Planning Systems 

EQA  = European Quality Award  

SCOR = Supply Chain Operations Reference 

SCC  = Supply Chain Council 

CPFR  = Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment 

VICS  = Voluntary Inter - Industry Commerce Standards Association 

PMs  = Performance Measurements 

KPIs  = Key Performance Indicators 

KPMs  = Key Performance Measurements 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Γενικά 

 

Όλες οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της ικανοποίησης των αναγκών 

των πελατών τους, ως παράγοντα επιτυχίας σε μια ανταγωνιστική αγορά. 

Συνειδητοποιούν ότι η βελτιστοποίηση των λειτουργιών μέσα στους «τέσσερις τοίχους» 

μιας επιχείρησης δεν είναι αρκετή για την επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας. 

Καταλαβαίνουν ότι η συμμετοχή των προμηθευτών, η οποία είναι κρίσιμη για τη 

βελτίωση της ποιότητας ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του πελάτη, μπορεί να 

βελτιώσει την απόδοσή τους. Ως εκ τούτου, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

θεωρείται ότι βοηθάει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τους πόρους των προμηθευτών 

τους ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

 

Το ενδιαφέρον για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας άρχισε να 

αυξάνεται σταθερά από τη δεκαετία του ’80, όταν οι επιχειρήσεις είδαν τα 

πλεονεκτήματα των σχέσεων συνεργασίας εντός και πέρα από τη δική τους οργάνωση. 

Οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν 

αποτελεσματικά στην απομόνωση των προμηθευτών τους ή άλλων φορέων της αλυσίδα 

εφοδιασμού. 

 

Το παγκόσμιο εμπόριο έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και έχει 

τροφοδοτήσει την εξέλιξη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε αυτή την 

αύξηση έχει συμβάλλει σημαντικά η μείωση των εμπορικών φραγμών μεταξύ των 

χωρών και των περιφερειών, καθιστώντας έτσι πιο εύκολες τις εμπορικές συναλλαγές 

μεταξύ των χωρών. Όταν αναφερόμαστε στην διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, στην 

πραγματικότητα μιλάμε για διαχείριση διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας, μιας 

παγκόσμιας στρατηγικής που στηρίζει το διεθνές εμπόριο και επεκτείνεται πέρα από τα 

εθνικά σύνορα μιας χώρας (John Mangan et al., 2012). 

 

Πολυάριθμοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω της επιτυχούς διαχείρισης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως: 

• ελαχιστοποίηση αποθέματος 

• ελαχιστοποίηση κόστους 
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 • αύξηση απόδοσης επένδυσης κεφαλαίου 

• ευελιξία. 

 

Όσο περισσότερο είναι σε θέση οι εταιρείες, εντός μιας αλυσίδας εφοδιασμού, 

να ενσωματώσουν και να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους, τόσο πιο πιθανή θα 

είναι η βελτιστοποίηση της ροής των αγαθών από τον προμηθευτή στον πελάτη και η 

αποτελεσματική αντίδραση στις μεταβολές της ζήτησης. 

 

1.2 Στόχος  της μελέτης 

 

 Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τη διαρκή αύξηση 

του ανταγωνισμού, την οικονομική αστάθεια, την ποικιλία προϊόντων και τη μείωση 

του κύκλου ζωής τους. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κατέχει κομβική θέση 

στη διοίκηση ενός οργανισμού, προκείμενου να παρέχει το βέλτιστο δυνατό προϊόν ή 

υπηρεσία στον τελικό πελάτη, στο ελάχιστο δυνατό κόστος. Υπάρχει άρρηκτη σχέση 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιχείρησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κάθε κίνηση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας επηρεάζει την επιχείρηση και το αντίστροφο. Η μη σωστή 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα 

με άμεσες συνέπειες, όπως αυξημένα αποθέματα ασφαλείας ή απρόβλεπτη εξάντληση 

τους, μείωση της ευελιξίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, απώλεια πελατών και 

αποδιοργάνωση των προγραμμάτων παραγωγής, τα οποία συνεπάγονται αρνητικά 

οικονομικά αποτελέσματα. 

 

 Έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα για την αξιολόγηση μιας επιχείρησης και 

πολλοί μελετητές έχουν παραθέσει διάφορους παράγοντες και προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την αριστεία της  εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι η συγκέντρωση και η ανάλυση των κριτηρίων που οδηγούν μια 

επιχείρηση στην αριστεία μέσω της αριστείας της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Για το 

λόγο αυτό, έγινε διερεύνηση και μελέτη των κυριότερων και πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενων μοντέλων επιχειρηματικής αριστείας και αριστείας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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1.3 Δομή της Εργασίας 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται  οι ορισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, μιας και είναι μέρος του θέματος που θα 

μας απασχολήσει σε αυτή την εργασία. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε ζητήματα και 

δυσκολίες που προκύπτουν κατά την διαχείριση της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας. 

  

 Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την επιχειρηματική αριστεία. Γίνεται 

αναφορά στα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας, παρουσίαση του Ευρωπαϊκού 

Βραβείου Ποιότητας και ανάλυση του EFQM Excellence model, που είναι το πιο 

καθιερωμένο μοντέλο αριστείας στην Ευρώπη. 

 

 Προχωρώντας, το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την μέτρηση  της απόδοσης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση δύο μοντέλα αναφοράς στις διαδικασίες (SCOR 

και CPFR). Κριτήριο για την επιλογή των μοντέλων ήταν η τεκμηρίωσή τους στην 

βιβλιογραφία. 

 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας των 

Gunasekaran και Kobu (2007). Η έρευνα αφορά μελέτες και εφαρμογές της 

βιβλιογραφίας στην προσπάθεια μέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

από το 1995 έως το 2004. Επίσης, παρουσιάζονται 2 παραδείγματα αριστείας, της Dell 

και της Wal-Mart.  

 

 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

την παρούσα μελέτη καθώς και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 
 

2.1 Εισαγωγή 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα έχει παρατηρηθεί μια σημαντική 

επέκταση των αλυσίδων εφοδιασμού σε διεθνείς τοποθεσίες, ιδιαίτερα στις βιομηχανίες 

αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ένδυσης (Taylor, 1997 - Dornier et al., 

1998). Η ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης και οι πρόσθετες προκλήσεις διαχείρισης 

που φέρνει, προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο του επιχειρηματικού όσο και του 

ακαδημαϊκού κόσμου για την παγκόσμια διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι απλά ένα εγχώριο φαινόμενο. Οι 

αλυσίδες εφοδιασμού υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και θέτουν τις προκλήσεις της 

παγκοσμιοποίησης στους μάνατζερ που σχεδιάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού για 

υφιστάμενες και νέες σειρές προϊόντων. 

 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας - κάποιοι από αυτούς θα 

αναφερθούν παρακάτω - οι οποίοι περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τρεις λειτουργίες: α) 

την προμήθεια υλικών σε έναν κατασκευαστή, β) την διαδικασία παραγωγής και γ) την 

διανομή των τελικών προϊόντων μέσω ενός δικτύου διανομέων και εμπόρων λιανικής 

πώλησης προς τον τελικό καταναλωτή. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στα διάφορα 

στάδια της διαδικασίας αυτής συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας αλυσίδας εφοδιασμού. 

 

Για τη διευκόλυνση της ροής των προϊόντων, οι πληροφορίες μοιράζονται μέσα 

στην αλυσίδα εφοδιασμού, για παράδειγμα μεταξύ των προμηθευτών και των πελατών 

τους. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπει σε όλα τα μέρη να κάνουν τον σωστό 

σχεδιασμό για να καλύψουν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Η αμοιβαία 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτείται, για 

την υλοποίηση της φιλοσοφίας της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ιδίως για τις 

διαδικασίες προγραμματισμού και παρακολούθησης (Cooper et al. 1997 - Cooper, 

Lambert, and Pagh 1997 - Ellram and Cooper 1990). Επίσης, οι Cooper, Lambert, και 

Pagh τόνισαν την ανάγκη για συχνή επικαιροποίηση των πληροφοριών μεταξύ των 

μελών της αλυσίδας, για την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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2.2 Ορισμοί Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Ο La Londe και ο Masters αναφέρουν ότι η αλυσίδα εφοδιασμού είναι ένα 

σύνολο επιχειρήσεων που προωθούν τα υλικά προς τα «εμπρός». Οι πολλές και 

διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην κατασκευή ενός προϊόντος 

και τη διάθεσή του στα χέρια του τελικού καταναλωτή σε μια αλυσίδα εφοδιασμού - 

παραγωγοί πρώτων υλών και εξαρτημάτων, κατασκευαστές προϊόντων, χονδρέμποροι, 

έμποροι λιανικής πώλησης, εταιρείες μεταφορών - είναι όλες μέλη της αλυσίδας 

εφοδιασμού (La Londe and Masters 1994). 

 

Έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας τα τελευταία χρόνια. 

Το λεξικό APICS περιγράφει την αλυσίδα εφοδιασμού, ως: 

 

1. τις διαδικασίες από τις αρχικές πρώτες ύλες ως την τελική κατανάλωση του 

τελικού προϊόντος που συνδέουν προμηθευτές και πελάτες, και 

2. τις λειτουργίες στο εσωτερικό και εξωτερικό μιας επιχείρησης που επιτρέπουν 

στην αλυσίδα αξίας να παράγει προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες στον 

πελάτη (Cox et al., 1995). 

 

Μια άλλη πηγή ορίζει την αλυσίδα εφοδιασμού ως το δίκτυο των φορέων μέσω 

των οποίων επιτυγχάνεται η ροή των υλικών. Οι εν λόγω φορείς περιλαμβάνουν 

προμηθευτές, μεταφορείς, χώρους παραγωγής, κέντρα διανομής, λιανοπωλητές και 

πελάτες (Lummus και Vokurka, 1999).  

 

Το Supply Chain Council (1997) χρησιμοποιεί τον ορισμό: «Η εφοδιαστική 

αλυσίδα περιλαμβάνει κάθε προσπάθεια που αφορά στην παραγωγή και την παροχή 

ενός τελικού προϊόντος, από τον προμηθευτή του προμηθευτή στον πελάτη του πελάτη». 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Quinn (1997), η εφοδιαστική αλυσίδα 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το 

σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, τη διανομή και την 

εξυπηρέτηση πελατών που εκτελούνται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις με σκοπό 

τη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι στην 
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πραγματικότητα δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από συνδεδεμένες και 

αλληλεξαρτώμενες οργανώσεις που λειτουργούν από κοινού σε ένα κλίμα συνεργασίας, 

για να ελέγξουν, να διευθύνουν και να βελτιώσουν την ροή των υλικών και των 

πληροφοριών από τους προμηθευτές στους τελικούς χρήστες (Σχήμα 1), (Lummus και 

Vokurka, 1999).  

 

Σχήμα 1: Εφοδιαστική Αλυσίδα 

(ροές υλικών και πληροφοριών) 

 

 

 

2.3 Η διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Εκτός από τον όρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αρκετοί συγγραφείς έχουν 

αναλύσει την έννοια της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 

Management - SCM). 

 

Σύμφωνα με τον Ellram (1991), η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια 

ενοποιημένη προσέγγιση που ασχολείται με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο της ροής 

υλικών από τους προμηθευτές στους τελικούς πελάτες. Πρόκειται για μια προσέγγιση 

που στοχεύει στη διαχείριση και στον έλεγχο των σχέσεων των καναλιών διανομής, 

μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών, για να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων που θα οδηγήσει στην επίτευξη 

των στόχων εξυπηρέτησης των πελατών της αλυσίδας εφοδιασμού. 
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Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους Giunipero και Brand (1996), η SCM 

έχει εξελιχθεί σε τρεις προσεγγίσεις, εκπροσωπούμενη από διαφορετικούς συγγραφείς 

(Kanji and Wong, 1999): 

 ροή αγαθών 

 ροή αγαθών και πληροφοριών και  

 προστιθέμενη αξία. 

 

Η ενοποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων δείχνει ότι η SCM υιοθετεί μία 

ολοκληρωμένη και ενιαία προσέγγιση στη διαχείριση των διεργασιών και των σχέσεων 

μεταξύ των διαφόρων μερών της αλυσίδας εφοδιασμού. Η SCM δεν περιορίζεται στην 

διαχείριση της συνολικής ροής των αγαθών και των πληροφοριών από τον προμηθευτή 

στον τελικό χρήστη, περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που 

προσθέτουν αξία από τον προμηθευτή μέχρι τον τελικό πελάτη έτσι ώστε να παρέχουν 

μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη. Η υιοθέτηση της SCM συχνά οδηγεί στη διαμόρφωση 

των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των προμηθευτών τους. 

 

Όπως ορίζεται από τους Ellram και Cooper (1993) η διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι «μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία για τη διαχείριση των 

συνολικών ροών ενός καναλιού διανομής από τον προμηθευτή στον τελικό πελάτη». 

 

Οι Monczka και Morgan (1997) αναφέρουν ότι «η ολοκληρωμένη διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας ξεκινάει από τον εξωτερικό πελάτη και στη συνέχεια 

καθορίζεται η διαχείριση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για να παρέχει στον 

πελάτη αξία». Πιστεύουν ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού, και όχι οι επιχειρήσεις, είναι 

αυτές που ανταγωνίζονται και ότι εκείνοι που θα είναι οι ισχυρότεροι ανταγωνιστές 

είναι εκείνοι που «μπορούν να παρέχουν, να διαχειριστούν και να ηγηθούν μίας πλήρως 

ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 

πελατών τους, καθώς επίσης και των κύριων προμηθευτών τους, των προμηθευτών και 

των προμηθευτών των προμηθευτών τους». 

 

Σύμφωνα με τον Groosse (2000), η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 

ο σχεδιασμός και ο έλεγχος ολόκληρου του συστήματος των σχέσεων προμηθειών, 

logistics και προμηθευτών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που 

ασχολείται με το σχεδιασμό και τον έλεγχο των υλικών και των πληροφοριών από τους 
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προμηθευτές στους τελικούς πελάτες. Ο κατασκευαστής, οι προμηθευτές και οι πελάτες 

- δηλαδή, όλοι οι σύνδεσμοι στη διευρυμένη επιχείρηση - εργάζονται μαζί για να 

παρέχουν ένα κοινό προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά που επιθυμούν οι πελάτες και είναι 

πρόθυμοι να πληρώνουν για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας . Αυτή η ομάδα πολυ-εταιρεία, λειτουργώντας ως μια εκτεταμένη επιχείρηση, 

κάνει βέλτιστη χρήση των κοινών πόρων (άνθρωποι, διαδικασίες, τεχνολογία και 

δείκτες απόδοσης) για την επίτευξη λειτουργικών συνεργιών. Το αποτέλεσμα είναι ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία που είναι υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους, παραδίδεται 

γρήγορα στην αγορά και επιτυγχάνει την ικανοποίηση του πελάτη. 

 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως αναφέρουν οι Poirer και Bauer 

(2000), αναφέρεται στις μεθόδους, στα συστήματα, και στην ηγεσία που βελτιώνουν 

συνεχώς τις ολοκληρωμένες διαδικασίες ενός οργανισμού για τον σχεδιασμό του 

προϊόντος και της υπηρεσίας, την πρόβλεψη των πωλήσεων, την αγορά, την διαχείριση 

αποθεμάτων, την κατασκευή ή την παραγωγή, τη διαχείριση των παραγγελιών, τα 

logistics, την διανομή και την ικανοποίηση των πελατών. Η SCM περιλαμβάνει τη 

βελτιστοποίηση της δημιουργίας και της παράδοσης των εμπορευμάτων, των 

υπηρεσιών και των πληροφοριών από τους προμηθευτές προς τους πελάτες των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Είναι ένα μέσο για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης στην αγορά που εξυπηρετείται από τον εαυτό 

της και τα συστατικά μέλη του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας της. Συνήθως, οι 

προηγούμενες προσπάθειες της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

επικεντρώνονταν στο εσωτερικό της επιχείρησης και αφιερώνονταν στην μείωση του 

κόστους και την αύξηση των κερδών μόνο για την επιχείρηση. 

 

Από τους παραπάνω ορισμούς αυτούς, μπορεί να διατυπωθεί ένας συνοπτικός 

ορισμός της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας ως εξής: Η διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι όλες οι δραστηριότητες που εμπλέκονται στην παροχή 

ενός προϊόντος από την αρχική πρώτη ύλη μέχρι να φτάσει στον πελάτη, 

συμπεριλαμβάνοντας την προμήθεια πρώτων υλών και εξαρτημάτων, την κατασκευή 

και την συναρμολόγηση, την αποθήκευση και την παρακολούθηση των αποθεμάτων, 

την παραγγελία και την διεκπεραίωση της παραγγελίας, την διανομή σε όλα τα κανάλια, 

την παράδοση στον πελάτη, καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα που είναι 
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απαραίτητα για την παρακολούθηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων (James R. Stock 

and Stefanie L. Boyer, 2009). 

 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας συντονίζει και ενσωματώνει όλες 

αυτές τις δραστηριότητες σε μια αδιάλειπτη διαδικασία. Συνδέει όλους τους εταίρους 

στην αλυσίδα, δηλαδή τα τμήματα στο εσωτερικό μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού 

με τους εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είναι οι προμηθευτές, οι μεταφορείς και οι 

πάροχοι πληροφοριακών συστημάτων. Οι διευθυντές των επιχειρήσεων που υπάγονται 

σε μια αλυσίδα εφοδιασμού ενδιαφέρονται και για την επιτυχία των υπόλοιπων 

εταιρειών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εργάζονται μαζί για να κάνουν το σύνολο της 

αλυσίδας εφοδιασμού ανταγωνιστικό. Είναι ενήμεροι για τα δεδομένα της αγοράς, 

ξέρουν πολλά για τον ανταγωνισμό και συντονίζουν τις δραστηριότητές τους με αυτές 

των εμπορικών εταίρων τους. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να συγκεντρώσουν 

πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της αγοράς και την ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των επιχειρήσεων που υπάγονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ένα σημείο κλειδί 

στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ότι η όλη διαδικασία πρέπει να 

θεωρηθεί ως ένα σύστημα. 

 

Οποιεσδήποτε αδυναμίες προκύπτουν σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (προμηθευτές, εργοστάσια, αποθήκες, πελάτες, κλπ.) πρέπει να αξιολογούνται 

για να καθορίζονται οι πραγματικές δυνατότητες της διαδικασίας. Στο Σχήμα 2 

περιγράφεται η συνολική ενοποίηση που απαιτείται στο πλαίσιο της αλυσίδας 

εφοδιασμού (Lummus και Vokurka, 1999). 

 

 

 

Σχήμα 2: Ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας 
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2.4 Θέματα που προκύπτουν στην Διαχείριση της Διεθνούς Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

 

 Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς εγκαταστάσεις παραγωγής, είτε ανήκουν στην 

εταιρεία είτε σε εξωτερικούς προμηθευτές, αναζητούνται από τους μάνατζερ, λόγω του 

μειωμένου κόστους, της αύξησης των εσόδων και της βελτιωμένης αξιοπιστίας. Οι 

κατασκευαστές συνήθως συστήνουν εργοστάσια στο εξωτερικό για να επωφεληθούν 

από δασμολογικά, εμπορικά και φορολογικά καθεστώτα, χαμηλό κόστος εργασίας, 

επιδοτήσεις κεφαλαίου, καθώς και χαμηλά κόστη εφοδιαστικής αλυσίδας στις αγορές 

του εξωτερικού (Ferdows, 1997). Ομοίως, οφέλη προκύπτουν από την πρόσβαση σε 

αγορές του εξωτερικού, την οργανωσιακή μάθηση, καθώς και την βελτιωμένη 

αξιοπιστία, λόγω της εγγύτητας στους προμηθευτές (MacCormack et al., 1994). 

 

 Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού είναι 

πιο δύσκολο να διαχειριστούν από τις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού (Dornier et al., 

1998 - MacCarthy and Atthirawong, 2003). Οι σημαντικές γεωγραφικές αποστάσεις σε 

αυτές τις παγκόσμιες καταστάσεις, όχι μόνο αυξάνουν το κόστος μεταφοράς, αλλά 

περιπλέκουν τις αποφάσεις λόγω της αντιστάθμισης του κόστους των αποθεμάτων και 

των αυξημένων χρόνων ανταπόκρισης στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

 

 Οι διαφορετικές τοπικές κουλτούρες, γλώσσες και πρακτικές μειώνουν την 

αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως η πρόβλεψη της ζήτησης 

και ο σχεδιασμός απαιτήσεων υλικού. Ακόμα, οι ελλείψεις υποδομών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, οι 

ανεπαρκείς δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, η διαθεσιμότητα κατάλληλων 

προμηθευτών με την απαιτούμενη ποιότητα, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, είναι 

κάποιες από τις προκλήσεις που συνήθως δεν συναντώνται στις ανεπτυγμένες χώρες. Οι 

δυσκολίες αυτές αναστέλλουν το βαθμό στον οποίο μια παγκόσμια αλυσίδα 

εφοδιασμού παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

 Επιπλέον, οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού φέρουν μοναδικούς κινδύνους που 

επηρεάζουν την απόδοση.  Τέτοιοι κίνδυνοι είναι η μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η οικονομική και πολιτική αστάθεια και οι αλλαγές 
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του ρυθμιστικού περιβάλλοντος (Dornier et al., 1998). Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

επηρεάζουν την τιμή που καταβλήθηκε για τα αγαθά που αγοράζονται στο νόμισμα των 

προμηθευτών και έτσι επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα και ο όγκος των αγορών, καθώς 

και η οικονομική απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Carter and Vickery, 1988, 

1989). Συνεπώς, οι μάνατζερ συνίσταται να λαμβάνουν υπόψη τους παραπάνω 

κινδύνους στις αποφάσεις τους σχετικά με τον σχεδιασμό διεθνών εφοδιαστικών 

αλυσίδων. 

 

 Η ερευνητική κοινότητα έχει αναπτύξει πολλά μοντέλα σχεδιασμού 

παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων για να βοηθήσει τους μάνατζερ στην επίλυση 

αυτών των προβλημάτων. Το επιχειρηματικό περιβάλλον που περιβάλλει το παγκόσμιο 

πρόβλημα της αλυσίδας εφοδιασμού αλλάζει συνεχώς, καθώς έρχονται στην επιφάνεια 

νέα ζητήματα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην παγκοσμιοποίηση. 

Πρώτον, οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο αναθέτουν εργασίες σε εξωτερικούς  

συνεργάτες (outsourcing) τόσο στις εγχώριες όσο και σε παγκόσμιες αγορές. Δεύτερον, 

πολλές επιχειρήσεις που είχαν δει τα προβλήματα εφοδιασμού τους μυωπικά, ως 

πρόβλημα που αφορά ενδοεπιχειρησιακή διαχείριση, προσπαθούν τώρα να 

ενσωματώσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλες τις βαθμίδες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένα τρίτο ζήτημα είναι ο διευρυμένος ορισμός της απόδοσης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς η αποστολή, η στρατηγική και οι στόχοι μπορεί να 

διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με την αξία του προϊόντος για τον πελάτη (Keeney, 

1994). 

 

 Η εξωτερική ανάθεση παραγωγής σε υπεράκτιες τοποθεσίες του προμηθευτή 

είναι μια πρακτική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο ώστε οι διαχειριστές 

συνεχώς σχεδιάζουν εφοδιαστικές αλυσίδες που περιλαμβάνουν όχι μόνο τις εταιρικές 

εγκαταστάσεις αλλά και τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Οι αποφάσεις επιλογής 

προμηθευτών μεταβάλλουν ριζικά το παγκόσμιο πρόβλημα του σχεδιασμού της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, κυρίως επειδή βασίζονται σε ευρύτερα καθορισμένα κριτήρια. 

Οι προμηθευτές συνήθως επιλέγονται με βάση την αντίληψη που έχει ο αγοραστής για 

την ικανότητα του προμηθευτή να ανταποκριθεί στην ποιότητα, την ποσότητα, την 

παράδοση, την τιμή και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι διευθυντές αγορών λαμβάνουν υπόψη ένα ακόμη ευρύτερο σύνολο 

κριτηρίων, πέρα από το καθορισμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Εξετάζουν το 
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κόστος για τη διεξαγωγή απογραφής, την επισκευή, την κατάρτιση, τη διανομή, κλπ. 

(Ellram, 1995 - Degraeve and Roodhooft, 1999). Σε τελική ανάλυση, η διευθυντές 

αγορών συνοψίζουν τους παράγοντες αυτούς, έτσι ώστε να μπορούν να βαθμολογηθούν 

και να επιλεγούν οι υποψήφιοι προμηθευτές. Οι συμβάσεις με προμηθευτές 

παρουσιάζουν επίσης οργανωσιακά ζητήματα με πρόσθετους παράγοντες, όπως 

ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας, περιορισμούς στον αριθμό των πωλητών, 

γεωγραφικές προτιμήσεις και περιορισμούς σχετικά με τις δυνατότητες του προμηθευτή 

(Pan, 1989). 

 

 Ένα άλλο αναδυόμενο ζήτημα είναι ότι η ενοποίηση των αποφάσεων σε 

ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζει και τον σχεδιασμό της διεθνούς 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών αποτελεί 

βέλτιστη πρακτική στον τομέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, που 

περιλαμβάνει το συντονισμό των αποφάσεων σε πολλαπλές εγκαταστάσεις και 

βαθμίδες. Στην πράξη, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με μεθόδους διαχείρισης 

αποθεμάτων (VMI - Vendor Managed Inventory και CPFR - Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment) ενσωματώνουν τον σχεδιασμό ανεφοδιασμού μεταξύ 

των επιχειρήσεων με την ανταλλαγή πληροφοριών (Sherman, 1998). Ομοίως, οι 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προηγμένα συστήματα σχεδιασμού (APS - Advanced 

Planning Systems) μπορούν να ενοποιήσουν τις αποφάσεις παραγωγής σε ολόκληρη 

την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβάνοντας τα αποθέματα και την δυναμικότητα 

των προμηθευτών στον προγραμματισμό λειτουργίας τους, σε μια προσπάθεια να 

αποφευχθούν προβλήματα εφοδιασμού προτού εμφανιστούν (Bowersox et al., 2002). 

Αυτές οι πρακτικές ενοποίησης επηρεάζουν επίσης τον παγκόσμιο σχεδιασμό της 

διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας. Αρκετοί συγγραφείς (Dornier et al., 1998 - Brush et al, 

1999 - Trent και Monczka, 2003) συζητούν την σημασία και την ανάγκη για την 

ενοποίηση μεταξύ των δραστηριοτήτων στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Μια 

ολοκληρωμένη, καλά συντονισμένη διεθνής αλυσίδα εφοδιασμού είναι δύσκολο να 

αντιγραφεί, γεγονός που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστική στρατηγική. 

 

 Μέχρι σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της έμφασης στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας δίνεται στη μείωση του κόστους, αλλά η απόδοση στις αλυσίδες εφοδιασμού 

του πραγματικού κόσμου έχει πολλαπλά χαρακτηριστικά. Όπως ορίζεται στο μοντέλο 

SCOR , η απόδοση μετριέται με όρους αξιοπιστίας, υπευθυνότητας, ευελιξίας, κόστους, 
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και περιουσιακών στοιχείων (Supply Chain Council, 2010). Επιπλέον, ο Handfield 

(1994) αναφέρει πέντε οφέλη για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν διεθνείς αλυσίδες 

εφοδιασμού: (1) βελτίωση της ποιότητας, (2) εκπλήρωση των απαιτήσεων του 

χρονοδιαγράμματος, (3) μείωση του κόστους, (4) πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και (5) 

διεύρυνση της βάσης εφοδιασμού. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

‘90, κάποιες εταιρείες υιοθέτησαν μια στρατηγική ταχείας ανταπόκρισης για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Συγγραφείς όπως ο Bozarth et al. (1998) προτείνουν 

τον χρόνο παράδοσης και την ποιότητα ως σημαντικά μέτρα στην παγκόσμια 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις που είχαν προηγουμένως 

εστιάσει σε εθνικές εγκαταστάσεις παραγωγής ως πλεονέκτημα χαμηλού κόστους, 

βασίζονται πλέον σε παγκόσμιες εγκαταστάσεις παραγωγής για την βελτίωση της 

πρόσβασης σε πελάτες, προμηθευτές και εξειδικευμένους υπαλλήλους (Ferdows, 1997). 

Οι διαχειριστές που σχεδιάζουν διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού πρέπει να 

ευθυγραμμίσουν τις αποφάσεις τους με την αποστολή, τους στόχους και την 

στρατηγική της εταιρείας τους, τα οποία είναι σαφώς ευρύτερα πεδία εφαρμογής από τη 

μείωση του κόστους (Meixell and Gargeya, 2005).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ 
 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στην εποχή μας, οι επιχειρήσεις θέλουν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τα 

ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και για να το πετύχουν χρησιμοποιούν μέτρα 

απόδοσης για να αξιολογήσουν, να ελέγξουν και να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές 

τους διαδικασίες (Ghalayini και Noble, 1996). Σύμφωνα με τους Ghalayini και Noble 

(1996), καινούριες έρευνες δείχνουν ότι τα παραδοσιακά μέτρα απόδοσης, που 

βασίζονται στη διαχείριση χρηματοοικονομικών συστημάτων είναι ακατάλληλα, καθώς 

έχουν κάποιους περιορισμούς. Τα παραδοσιακά μέτρα απόδοσης, που βασίζονται σε 

παραδοσιακό σύστημα διαχείρισης κόστους, υστερούν σε μετρήσεις, δεν 

ενσωματώνουν κάποια στρατηγική, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη, 

τείνουν να μην είναι ευέλικτα, έρχονται σε αντίθεση με τις ιδέες βελτίωσης και αμελούν 

τις απαιτήσεις των πελατών. Επίσης, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά 

στην παραδοσιακή διαχείριση παραγωγής και της δυνατότητας εστίασης στην αύξηση 

της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους και αύξηση του κέρδους, τα οποία μειώνουν 

την σημασία της βελτίωσης της ποιότητας, της  αξιοπιστίας  και διανομής, της ευελιξίας 

και αποδοτικής ανάπτυξης κεφαλαίου. 

 

Ως αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών, τα χαρακτηριστικά των αναδυόμενων 

μέτρων απόδοσης σχετίζονται κυρίως με στρατηγικές της επιχείρησης και με μη-

χρηματοοικονομικά στοιχεία. Έτσι, διάφορα ενοποιημένα και πολύ-διάστατα μοντέλα 

μέτρησης απόδοσης έχουν αναπτυχθεί από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Τα νέα 

συστήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διακριτές κατηγορίες: αυτά που έχουν 

να κάνουν με την αυτό-αξιολόγηση για παράδειγμα το Deming Prize (Ιαπωνία, Ασία), 

το Baldrige Award (Η.Π.Α.), το European Quality Award (Ευρώπη) και αυτά που έχουν 

σχεδιαστεί για να βοηθούν τους μάνατζερ να μετρήσουν και να βελτιώσουν τις 

διαδικασίες της επιχείρησής τους, όπως είναι το Capability Maturity Matrices (Crosby, 

1980), το Performance Pyramid (Mc Nair et al.,1990), το Effective Progress and 

Performance Measurement (EP
2
M) (Adams and Roberts, 1993) και το Balance 

Scorecard Framework (Kaplan and Norton, 1992). 
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3.2 Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας 

 

Από τα μέσα του 1980 ως τις αρχές του 1990 άρχισαν να δημιουργούνται τα 

πρώτα εθνικά βραβεία ποιότητας στις δυτικές χώρες, όπως το Malcolm Baldridge 

National Quality Award (MBNQA) το 1987 και το European Quality Award (EQA) το 

1991. Το πρώτο βραβείο ποιότητας παγκόσμια ήταν το Deming Prize, το οποίο 

ανέπτυξαν και εγκαθίδρυσαν οι Ιάπωνες το 1951. Από τα μέσα του 1990 ως σήμερα 

παρατηρείται ευρεία εφαρμογή της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και εξέλιξή της 

σε φιλοσοφία διοίκησης που καλύπτει όλες τις περιοχές μιας επιχείρησης, με την 

εισαγωγή για πρώτη φορά από τον EFQM το 1997, της έννοιας της επιχειρηματικής 

τελειότητας (“business excellence”). 

 

Μερικά από τα πιο σημαντικά βραβεία είναι τα ακόλουθα: 

 

 Το Αμερικανικό Εθνικό Βραβείο Ποιότητας – Malcolm Baldrige National 

Quality Award, 1987. 

 Το Αυστραλιανό Βραβείο Ποιότητας – Australian Business Excellence Award,  

1988. 

  Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας – European Quality Award, 1992. 

 Το Ινδικό Βραβείο Ποιότητας – CII-EXIM Bank Business Excellence Award, 

1994. 

 Το Βραβείο Ποιότητας της Σιγκαπούρης – Singapore Quality Award, 1994. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής 

Αριστείας το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο στην Ευρώπη. 

 

3.3 Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαχείρισης Ποιότητας (European Foundation for 

Quality Management - EFQM) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989 με σκοπό την 

ενίσχυση των προσπαθειών των μελών του στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και την 

προώθηση της στην Ευρώπη. Ο οργανισμός ιδρύθηκε από μία ομάδα 14 προέδρων 
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ηγετικών ευρωπαϊκών εταιρειών της Ευρώπης
1
. Σήμερα περιλαμβάνει περισσότερα από 

800 μέλη στην Ευρώπη. Το όραμά του είναι ένας κόσμος που αγωνίζεται για την 

επίτευξη βιώσιμης τελειότητας (http://www.efqm.org/about-us/our-mission-vision-

values). Ο όρος επιχειρηματική τελειότητα διευκρινίζεται από τον EFQM ως «η 

εξέχουσα πρακτική για την επίτευξη αριθμητικών αποτελεσμάτων και τη διοίκηση ενός 

οργανισμού». 

 

Ο EFQM είναι ο δημιουργός του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (European 

Quality Award - EQA), το οποίο αναγνωρίζει τις κορυφαίες εταιρείες κάθε χρόνο. 

Ταυτόχρονα προσπαθεί να ενθαρρύνει και να βοηθήσει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να συμμετάσχουν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη βελτίωση 

της ποιότητας καθώς επίσης και να ενισχύσουν το γενικότερο κλίμα ποιότητας. Ο 

EFQM, στο πλαίσιο αυτής της ενιαίας πολιτικής της ποιότητας, ανέπτυξε και εφάρμοσε 

από το 1990 το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ποιότητας. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί 

ένα πρότυπο αυτό-αξιολόγησης των ευρωπαϊκών οργανισμών και επιχειρήσεων. Το 

ευρωπαϊκό μοντέλο συνδέει την εξυπηρέτηση του πελάτη με οκτώ κριτήρια - 

προϋποθέσεις οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχημένη οργάνωση της 

επιχείρησης, καθώς επίσης και για την επίτευξη των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. 

Θα πρέπει δε να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μοντέλου ιδιαίτερη 

βαρύτητα έχει ο ανθρώπινος παράγοντας (http://www.eede.gr/eede/international-

collaborations/european-foundation-for-quality management-efqm). 

 

3.3.1 Τα επίπεδα αναγνώρισης επιχειρηματικής αριστείας 

 

Α. Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία  

(“Committed to Excellence”) 

 

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο, το οποίο έχει σχεδιαστεί 

για οργανισμούς ή επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ξεκίνημα 

                                                                 
1 1. Umberto Agnelli - Fiat Auto SpA, 2. Carlo De Benedetti - Ing. C. Ollivetti & C., 3. SpA, Carl Horst Hahn -

Volkswagen AG, 4. A. Scharp - AB Electrolux, 5. Jan F.A. de Soet - Koninklijke Luchvaart Maatschappij N.V. 

(KLM), 6. Cornelis Johannes van der Klugt - N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, 7. Serge Dassault - Avions Marcel 

Dassault-Breguet Aviation, 8. Heini Lippuner - Ciba-Geigy AG, 9. Raymond H. Lévy - Régie Nationale des Usines 

Renault, 10. Francis Lorentz - Bull SA, 11. Konrad Eckert - Robert Bosch GmbH (attending on behalf of Marcus 

Bierich), 12. Iain David Thomas Vallance - British Telecommunications plc, 13. Fritz Fahrni - Gebr. Sulzer AG, 14. 

R. Morf - Nestlé SA (attending on behalf of Helmut Oswald Maucher). 
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της πορείας τους προς την επιχειρηματική αριστεία. Τα οφέλη που προκύπτουν από την 

συμμετοχή σε μια τέτοια  διαδικασία είναι η απόκτηση του τίτλου και η επιβεβαίωση 

της προόδου σε τρίτους, με τη χρησιμοποίηση του ανάλογου εμβλήματος σε 

διαφημιστικές και εμπορικές προσπάθειες. Πολύ πιο σπουδαίο όφελος είναι η ευκαιρία 

που δίνεται στον οργανισμό να κατανοήσει το τωρινό επίπεδό του και να θέσει 

προτεραιότητες βελτίωσης. Στην περίπτωση αυτή η έμφαση δίνεται στην δημιουργία 

πάθους και δέσμευσης μεταξύ των εσωτερικών συμμετοχών, προκειμένου να 

αξιοποιηθεί η ευκαιρία για την έναρξη δραστηριοτήτων βελτίωσης. Το συγκεκριμένο 

επίπεδο βοηθά τις επιχειρήσεις να διευρύνουν με απλό και πρακτικό τρόπο τη γνώση 

και την εμπειρία τους, βάσει του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM και της 

λογικής RADAR. 

 

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία που ακολουθείται στο επίπεδο αυτό αποτελείται 

από δύο στάδια, την αυτό-αξιολόγηση και την επιτόπια επίσκεψη. Στο πρώτο στάδιο οι 

αιτούμενοι πραγματοποιούν αυτό-αξιολόγηση χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο, 

το οποίο βασίζεται στα εννέα κριτήρια του μοντέλου EFQM. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 

οργανισμοί μπορούν να συγκρίνουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται με αυτό των 

πρότυπων οργανισμών (role models) και να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τις 

περιοχές που επιδέχονται βελτίωση. Στο δεύτερο στάδιο αποδεικνύεται ότι πράγματι οι 

αιτούμενοι οργανισμοί ανέπτυξαν και υλοποίησαν σχέδια βελτίωσης σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο στάδιο 

με βάση τα εννέα κριτήρια. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται με μονοήμερη ή διήμερη 

επίσκεψη αξιολογητών του EFQM, καθώς επίσης και μέσα από συναντήσεις, 

συζητήσεις και επιθεωρήσεις των κατάλληλων εγγράφων (http://www.efqm.org/what-

we-do/assessment/efqm-committed-to-excellence-project-validation-or-assessment). 

 

Β. Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία  

(“Recognized for Excellence”) 

 

Το δεύτερο επίπεδο έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις, 

οργανισμούς ή επιχειρησιακές μονάδες που διαθέτουν εμπειρία 

στην αυτό-αξιολόγηση βάσει του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM. 

Βασίζεται στο ολοκληρωμένο μοντέλο του EFQM, που περιλαμβάνει εννέα κριτήρια 

και τριάντα δύο υπο-κριτήρια. Προσφέρει στις υποψήφιες επιχειρήσεις τα 
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πλεονεκτήματα μιας δομημένης προσέγγισης για τον εντοπισμό των δυνατών και 

αδύνατων σημείων, καθώς και των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση. 

Η διαδικασία που ακολουθείται από τους υποψήφιους είναι παρόμοια με αυτήν 

για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, με τη διαφορά ότι η έκθεση αυτό-αξιολόγησης 

που υποχρεούνται να ετοιμάσουν είναι μικρότερη σε έκταση (52 σελίδες), βασισμένη 

σε προκαθορισμένο σχήμα. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε ομάδα 2-5 εκπαιδευμένων 

από τον EFQM αξιολογητών για μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του οργανισμού 

(“site visit”) διάρκειας 2-4 ημερών. Οι αξιολογητές αξιολογούν την εταιρεία αρχικά 

ατομικά και στη συγκεντρώνονται για να συμφωνήσουν σε μία κοινή βαθμολογία και 

να προετοιμάσουν ερωτήσεις για το site visit. Η βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με το 

σύστημα RADAR και κυμαίνεται σε κλίμακα 0-1000 βαθμών. Μετά την 

πραγματοποίηση της επίσκεψης η βαθμολογία αναθεωρείται. Αν η εταιρεία 

συγκεντρώσει 400 βαθμούς αποκτά και τον τίτλο της «Αναγνώρισης στην 

Επιχειρηματική Αριστεία». Στην αντίθετη περίπτωση, οι αξιολογητές κρίνουν αν η 

εταιρεία συγκεντρώνει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ώστε να της αποδοθεί ο τίτλος της 

«Δέσμευσης στην Επιχειρηματική Αριστεία» (http://www.efqm.org/what-we-

do/assessment/efqm-recognised-for-excellence-assessment). 

 

Γ. Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας  

(“European Quality Award”) 

 

Το τρίτο επίπεδο είναι 

ένας αυστηρός και απαιτητικός διαγωνισμός σχεδιασμένος για επιχειρήσεις και 

επιχειρησιακές μονάδες, που φιλοδοξούν να κατακτήσουν τα ανώτερα Ευρωπαϊκά ή 

Παγκόσμια επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας και που αντιμετωπίζονται ως εθνικά 

και ευρωπαϊκά πρότυπα με μία πεντάχρονη τουλάχιστον πορεία συνεχούς βελτίωσης . 

Το Βραβείο EQA βασίζεται στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM το οποίο 

χρησιμοποιείται ως η βάση για πολλά εθνικά και περιφερειακά Βραβεία Ποιότητας σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.  

 

Η διαδικασία συμμετοχής είναι η εξής: Οι υποψήφιοι συντάσσουν και 

υποβάλλουν στους αξιολογητές μία λεπτομερή έκθεση αυτό-αξιολόγησης 75 σελίδων 

και μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με βάση το μοντέλο EFQΜ. Η ομάδα 
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αξιολόγησης συγκροτείται από ανεξάρτητους αξιολογητές του βραβείου, οι οποίοι είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Συμμετέχουν στη διαδικασία εθελοντικά και χωρίς πληρωμή 

και είναι ανώτατα διοικητικά στελέχη προερχόμενα από διάφορες χώρες και 

βιομηχανίες. Ο αριθμός των αξιολογητών κυμαίνεται από 4-8, ανάλογα με το μέγεθος 

και την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Εάν η έκθεση αυτό-αξιολόγησης πετύχει 

βαθμολογία ανώτερη του ορίου που έχει θέσει η Επιτροπή Βραβείων, τότε η ομάδα των 

αξιολογητών θα επισκεφτεί τον οργανισμό για περισσότερο από μια εβδομάδα, έτσι 

ώστε να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητες αποδείξεις όλα όσα αναφέρονται στην έκθεση 

και να επαληθευτεί η βαθμολογία. Η ίδια ομάδα μετά την πραγματοποίηση της 

επιτόπιας επίσκεψης συντάσσει ένα “feedback report” το οποίο και καταθέτει σε ειδική 

επιτροπή, η οποία αποφασίζει και τα επίπεδα αναγνώρισης για τους υποψηφίους. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναγνωριστούν ως: 

 

 «Φιναλίστ» (“Finalists”), το οποίο δηλώνει έναν υψηλό βαθμό τελειότητας στη 

διοίκηση ποιότητας και συστηματική επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης. 

 «Βραβευμένοι Διαγωνιζόμενοι» (“Prize Winners”), δηλαδή οργανισμοί οι 

οποίοι υπερέχουν σε κάποια βασική έννοια επιχειρηματικής τελειότητας. 

Τέτοιες βασικές έννοιες, οι οποίες τέθηκαν για το διαγωνισμό του 2003 είναι 

για παράδειγμα η ηγεσία και συνέπεια σκοπού, η επικέντρωση στον πελάτη, η 

ενσωματωμένη κοινωνική ευθύνη, η ανάπτυξη και ενδυνάμωση του 

προσωπικού και ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα. 

 «Νικητές βραβείου» (“Award winners”), είναι εξέχοντες οργανισμοί τιμώμενοι 

με την ανώτατη διάκριση και θεωρούμενοι ως πρότυποι (“role models”). 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του βραβείου ακολουθεί η περιγραφή του 

μοντέλου EFQM, στο οποίο και βασίζεται. 

 

3.4 Παρουσίαση του EFQM Excellence model 

 

 Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM παρουσιάστηκε στις αρχές 

του 1992 με τις ιδιότητες: (1) εργαλείου self-assessment για το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας, (2) εργαλείου benchmark με άλλους οργανισμούς, (3) οδηγός για 
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αναγνώριση τομέων βελτίωσης, (4) βάση για κοινό λεξιλόγιο και τρόπο σκέψης και (5) 

βασική δομή για το σύστημα διοίκησης κάθε οργανισμού. Το EFQM Excellence Model 

επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοήσουν τις σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος 

μεταξύ του αυτών που πράττει η οργάνωσή τους και των αποτελεσμάτων που 

επιτυγχάνει. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα από το 

μέγεθος, τον τομέα ή την ωριμότητα (EFQM, 2012). 

 

 Το μοντέλο αποτελείται από ένα σύνολο τριών ολοκληρωμένων στοιχείων: 

 

 Τις θεμελιώδεις έννοιες της αριστείας 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης 

 Την λογική RADAR. 

 

3.4.1 Οι έννοιες της αριστείας 

 

 Οι θεμελιώδεις έννοιες της αριστείας περιγράφουν τις προϋποθέσεις για την 

επίτευξη βιώσιμης αριστείας σε οποιαδήποτε οργάνωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως βάση για   να   περιγράψουν  τα  χαρακτηριστικά  μιας    εξαιρετικής   οργανωσιακής 

κουλτούρας και ενός κορυφαίου μάνατζμεντ.   

 

 

 

Σχήμα 3: Μοντέλο EFQM  

(έννοιες της αριστείας) 
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Σύμφωνα με τον EFQM (2012) υπάρχουν 8 θεμελιώδεις έννοιες (Σχήμα 3): 

 

1. Προστιθέμενη αξία για τους πελάτες. 

2. Δημιουργία βιωσιμότητας 

3. Ανάπτυξη οργανωσιακής ικανότητας 

4. Αξιοποίηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 

5. Ηγεσία με όραμα, έμπνευση και ακεραιότητα 

6. Διαχείριση ευελιξίας 

7. Επιτυχία μέσω του ταλέντου των ανθρώπων 

8. Διατήρηση άριστων αποτελεσμάτων. 

 

3.4.2 Τα κριτήρια αξιολόγησης 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του EFQM παρέχουν ένα πλαίσιο για να βοηθήσουν 

τους οργανισμούς να κάνουν πράξη τις θεμελιώδεις έννοιες της αριστείας και τη λογική 

RADAR. Το μοντέλο ποιότητας EFQM είναι ένα πρακτικό εργαλείο το οποίο βοηθά τις 

επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) να αξιολογούν την ίδια την επιχείρηση σε όλους τους  

                                                             Σχήμα 4: Μοντέλο EFQM  

(κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας) 

 

σημαντικούς τομείς ή κριτήρια, όπως καθορίζονται από το Μοντέλο Επιχειρηματικής 

Αριστείας (Σχήμα 4) και να εντοπίζουν τις δυνάμεις και αδυναμίες τους.  
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 Αποτελείται από εννέα κριτήρια και τριάντα δύο υπο-κριτήρια. Τα πρώτα πέντε 

κριτήρια είναι οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες- «προϋποθέσεις» που πρέπει να 

πληροί μια επιχείρηση για να επιτευχθούν τα άλλα τέσσερα που είναι τα 

«αποτελέσματα». Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις προϋποθέσεις, οι οποίες 

βελτιώνονται βάσει των αποτελεσμάτων. Όσο πιο καλά πληρούνται τα πέντε πρώτα 

κριτήρια τόσο πιο αποτελεσματική είναι μια επιχείρηση. Σε κάθε κριτήριο αντιστοιχεί 

ένας συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τη σημαντικότητά του για την πορεία προς 

την επιχειρηματική τελειότητα, όπως αυτοί τέθηκαν από τον EFQM. Τόσο οι 

προϋποθέσεις όσο και τα αποτελέσματα συγκεντρώνουν το 50% της βαθμολογίας ώστε 

συνολικά το άθροισμά τους να είναι το 100% (Jacob K. Eskildsen Kai Kristensen Hans 

Jørn Juhl, 2001). Τα κριτήρια και η βαρύτητά τους, παριστάνονται στο Σχήμα 3. 

Προκειμένου, ωστόσο να διατηρείται ή να ενισχύεται η επιτυχημένη πορεία ενός 

οργανισμού, πρέπει να γίνεται συνεχής ανασκόπηση, βελτιώνοντας τον τρόπο 

λειτουργίας και στοχεύοντας σε καλύτερη απόδοση όπως αυτή μετράται μέσα από τα 

αποτελέσματα. Τα εννέα κριτήρια-προϋποθέσεις αξιολόγησης του Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας, είναι (S. WongrassameeJ.E.L. SimmonsP.D. Gardiner, 

2003): 

 

1. Ηγεσία 

2. Πολιτική και Στρατηγική 

3. Ανθρώπινο Δυναμικό 

4. Συνεργασίες και Πόροι 

5. Διαδικασίες 

6. Αποτελέσματα Πελατών 

7. Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού 

8. Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου 

9. Κρίσιμα Αποτελέσματα. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική ανάλυση των κριτηρίων. 

 

3.4.2.1 Προϋποθέσεις 

 

Ηγεσία (συντελεστής βαρύτητας 10%): Εξετάζει πώς αναπτύσσονται και 

γίνονται πράξη η αποστολή, το όραμα και οι αξίες, από τα ηγετικά στελέχη μέσα στον 



  

23 

οργανισμό και πώς αυτά διασφαλίζουν με ενέργειές τους την υλοποίηση του 

συστήματος διοίκησης. 

 

Πολιτική και Στρατηγική (συντελεστής βαρύτητας 8%): Αναθεωρεί την 

αποστολή, τις αξίες, το όραμα και την στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού. 

Εξετάζει τον τρόπο που η στρατηγική του οργανισμού, υποστηριζόμενη από πολιτικές, 

σχέδια και διεργασίες, προωθεί την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής του 

οργανισμού, μέσω της έννοιας της ολικής ποιότητας και συνεχούς βελτίωσης. 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό (συντελεστής βαρύτητας 9%): Εξετάζει πώς διοικείται και 

σχεδιάζεται η ανάπτυξη των γνώσεων και δυνατοτήτων του προσωπικού μέσα στον 

οργανισμό και η αξιοποίησή του για την υποστήριξη και βελτίωση της πολιτικής και 

στρατηγικής και την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών. 

 

Συνεργασίες και Πόροι (συντελεστής βαρύτητας 9%): Εξετάζει πώς ο 

οργανισμός διαχειρίζεται και αξιοποιεί  τις εξωτερικές συνεργασίες και εσωτερικούς 

πόρους, προκειμένου να υποστηριχτεί η πολιτική και στρατηγική και να είναι 

αποτελεσματική η λειτουργία των διαδικασιών. 

 

Διαδικασίες (συντελεστής βαρύτητας 14%): Εξετάζει πώς σχεδιάζονται, 

διαχειρίζονται και βελτιώνονται οι διαδικασίες και οι λειτουργίες, ώστε να 

υποστηρίζεται η πολιτική και στρατηγική και να δημιουργείται αυξανόμενη 

προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

3.4.2.2 Αποτελέσματα 

 

Αποτελέσματα Πελατών (συντελεστής βαρύτητας 20%): Αφορά στο τι 

πετυχαίνει ο οργανισμός σχετικά με τους εξωτερικούς πελάτες. Είναι το κριτήριο με το 

μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. 

 

Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού (συντελεστής βαρύτητας 9%): Αφορά 

στο τι πετυχαίνει ο οργανισμός σχετικά με το προσωπικό του. 
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Αποτελέσματα Κοινωνικού Συνόλου (συντελεστής βαρύτητας 6%): Αφορά στο 

τι πετυχαίνει ο οργανισμός σχετικά με το τοπικό, εθνικό και διεθνές κοινωνικό 

περιβάλλον του. Είναι το κριτήριο με το μικρότερο συντελεστή βαρύτητας. 

 

Κρίσιμα Αποτελέσματα (συντελεστής βαρύτητας 15%): Αφορά στο τι 

πετυχαίνει ο οργανισμός σχετικά με τη σχεδιασμένη απόδοσή του και την ικανοποίηση 

των μετόχων. 

 

Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM, οδηγεί στην επιμέτρηση 

της ικανοποίησης των πελατών (απευθείας ερωτηματολόγια, έρευνες, παράπονα, κλπ.) 

και αναθεώρηση ή βελτίωση των βασικών προϋποθέσεων (Διαδικασίες, Προσωπικό, 

Ηγεσία) για αύξηση της ικανοποίησης. Σημαντικό στοιχείο του Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας είναι η συνεχής μέτρηση, αναθεώρηση και βελτίωση με 

στόχο τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης αλλά και της επιχειρηματικής αριστείας. 

 

3.4.3 Η λογική RADAR 

 

Η λογική RADAR είναι ένα δυναμικό πλαίσιο αξιολόγησης και ένα ισχυρό 

εργαλείο διαχείρισης και συστηματικής βελτίωσης, που παρέχει μια δομημένη 

προσέγγιση για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός οργανισμού. 

 

 

Σχήμα 5: Το πλαίσιο RADAR 
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Η συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση των προϋποθέσεων των κριτηρίων 

αξιολόγησης, που αναλύθηκαν παραπάνω, επιτυγχάνονται με την χρήση του RADAR. 

Αυτό το πλαίσιο αποτελείται από τέσσερα στοιχεία (Σχήμα 5): 

 

 Results (Αποτελέσματα) 

 Approaches (Προσεγγίσεις) 

 Deploy (Ανάπτυξη) 

 Asses (Αξιολόγηση) 

 Refine (Αναθεώρηση) 

 

Με βάση τη λογική RADAR, ένας άριστος οργανισμός θα πρέπει: 

 

 Να προσδιορίζει τα αποτελέσματα που έχει ως στόχο να πετύχει, βάσει της 

στρατηγικής του (Results), 

 Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ολοκληρωμένες μεθόδους για να φτάνει στα 

απαιτούμενα αποτελέσματα (Approaches), 

 Να αναπτύσσει τις προσεγγίσεις με συστηματικό τρόπο για να εξασφαλίζει 

την εφαρμογή (Deploy) και 

 Να αξιολογεί και να βελτιώνει τις παραπάνω προσεγγίσεις, βασιζόμενος  

στην παρακολούθηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί 

και της συνεχούς μάθησης (Asses and Refine). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 

 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
 

4.1 Εισαγωγή 

 

Την τελευταία δεκαετία μια νέα γενιά μοντέλων αναφοράς έχει αναπτυχθεί ως 

απάντηση στις εξελίξεις στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέτοια μοντέλα 

έχουν επινοηθεί για την τυποποίηση των σχέσεων μεταξύ των εταιρειών και τη μέτρηση 

της επίδοσης των εφοδιαστικών αλυσίδων. Έχουν γίνει πολλές μελέτες για την εύρεση 

κατάλληλων μοντέλων. Δύο από αυτά είναι το Supply Chain Operations Reference 

model (SCOR) και το Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment initiative 

(CPFR), τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο. 

 

4.2 Παρουσίαση του SCOR model 

 

Το Supply Chain Operations Reference model (SCOR model) είναι ένα μοντέλο 

αναφοράς σε διαδικασίες (process reference model)  που βοηθάει στη μέτρηση της 

επίδοσης εφοδιαστικών αλυσίδων. Προτάθηκε το 1996 από τον διεθνή οργανισμό 

Supply Chain Council
2
 και χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ανά τον 

κόσμο. Το μοντέλο SCOR συνδυάζει σχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών 

(business process engineering), μετρήσεις (metrics), επιδόσεις (benchmarking), 

βέλτιστες πρακτικές (leading practices) και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με 

δραστηριότητες ανθρώπων (people skills), σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Επίσης, το μοντέλο 

υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, της 

τεχνολογίας και των συναφών δραστηριοτήτων βελτίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Το μοντέλο SCOR δίνει την δυνατότητα στους οργανισμούς να προσδιορίσουν 

γρήγορα και να συγκρίνουν την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας και συναφείς 

δραστηριότητες εντός του οργανισμού τους και ενάντια σε άλλους οργανισμούς. Το 

SCC και οι εθελοντές-μέλη του προάγουν συνεχώς αυτά τα εργαλεία και παρέχουν 

                                                                 
2
 Το Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Council - SCC) είναι ένας παγκόσμιος μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος βοηθάει τις οργανώσεις-μέλη να κάνουν δραματική και ραγδαία 

βελτίωση της απόδοσης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας μέσω μοντέλων, μεθοδολογιών βελτίωσης και 

εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης. 
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εκπαίδευση για το πώς να τα αξιοποιήσουν για την επίτευξη ανώτερης απόδοσης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Τα οργανωτικά οφέλη από την υιοθέτηση αυτού του μοντέλου περιλαμβάνουν: 

 

 Ταχεία αξιολόγηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Σαφή προσδιορισμό των κενών της απόδοσης. 

 Αποτελεσματικό ανασχεδιασμό και βελτιστοποίηση του δικτύου της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Βελτιωμένο λειτουργικό έλεγχο από συνήθεις βασικές διαδικασίες. 

 Βελτιωμένη έκθεση διαχείρισης και οργανωτική δομή. 

 Ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων της ομάδας της εφοδιαστικής αλυσίδας με τους 

στρατηγικούς στόχους. 

 Λεπτομερές σχέδιο για την έναρξη νέων επιχειρήσεων και προϊόντων. 

 Συστηματικές συγχωνεύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, που αιχμαλωτίζουν 

προβλεπόμενη εξοικονόμηση πόρων. 

 

Οι διαδικασίες που καλύπτει το SCOR περιλαμβάνουν κάθε αλληλεπίδραση 

μιας επιχείρησης με τους πελάτες της, από την στιγμή της παραγγελίας μέχρι την 

εξόφληση του τιμολογίου. Περιλαμβάνουν όλες τις συναλλαγές προϊόντων ή 

υπηρεσιών από τον προμηθευτή του προμηθευτή έως τον πελάτη του πελάτη μιας 

επιχείρησης. Επίσης, οι διαδικασίες αφορούν όλες τις μεταφορές εξοπλισμού, 

προμηθειών, πρώτων υλών, έτοιμων προϊόντων, ελαττωματικών προϊόντων, κτλ. Το 

SCOR καλύπτει ακόμα όλες τις αλληλεπιδράσεις μιας επιχείρησης με την αγορά, από 

την ανίχνευση του επιπέδου συνολικής ζήτησης μέχρι την διεκπεραίωση της κάθε 

παραγγελίας. Βεβαίως, ως εργαλείο για τη μελέτη εφοδιαστικών αλυσίδων, το SCOR 

δεν καλύπτει πεδία όπως οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ και η ανάπτυξη νέων προϊόντων 

και τεχνολογιών. 
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Σύμφωνα με το μοντέλο, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ορίζεται ως οι 

ολοκληρωμένες διαδικασίες σχεδιασμού (plan), προμηθειών (source), παραγωγής 

(make), παραδόσεων (deliver) και επιστροφής (return) από τον προμηθευτή του 

προμηθευτή στον πελάτη του πελάτη (Peter Bolstorff and Robert Rosenbaum, 2012). Η 

σύνδεσή τους παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.   

 

Σχήμα 6: Μοντέλο SCOR 

 

4.2.1 Οι διαδικασίες του SCOR model 

 

Το μοντέλο προσδιορίζει τις μοναδικές διαδικασίες που απαιτούνται σε μια 

αλυσίδα εφοδιασμού για να επιτευχθεί ο στόχος της εκπλήρωσης των παραγγελιών των 

πελατών. Εξ ορισμού, μια διαδικασία είναι μια μοναδική δραστηριότητα που 

πραγματοποιείται αποσκοπώντας σε προκαθορισμένα αποτελέσματα. 

 

Σχεδιασμός: Προγραμματισμός και διαχείριση της ζήτησης. Εξισορρόπηση των 

πόρων και των απαιτήσεων των πελατών, συγκέντρωση και προγραμματισμός 

αποθεμάτων για τις απαιτήσεις της διανομής, παραγωγής και πρώτων υλών. 

Καθορισμός  παραγωγικότητας και ελλείψεων σε πόρους για όλα τα προϊόντα και όλα 

τα κανάλια. Ευθυγράμμιση του πλάνου της εφοδιαστικής αλυσίδας με αυτό του 

χρηματοοικονομικού τμήματος της επιχείρησης. 

 

Προμήθεια: Παραγγελία και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων υλικών ή 

χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιθεώρηση των παραλαβών και χρονικός 

προγραμματισμός των παραγγελιών. Διαχείριση πληρωμών των προμηθευτών.  
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Παραγωγή: Μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα ή δημιουργία υπηρεσιών. 

Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται όλοι οι τρόποι μετατροπής πρώτων υλών σε προϊόντα, 

όπως η συναρμολόγηση, η χημική επεξεργασία, η συντήρηση, η επισκευή, η 

ανακύκλωση, η δοκιμή και η μεταφορά των προϊόντων. 

 

Παράδοση: Αφορά όλες τις διαδικασίες από την δημιουργία παραγγελίας μέχρι 

την παραλαβή της από τον πελάτη. Εκτέλεση παραγγελιών πελατών, δημιουργία 

προσφορών, διαμόρφωση προϊόντος, διαχείριση πιστώσεων, έκδοση τιμολογίου, 

διαχείριση διαδικασιών μεταφοράς και εισαγωγής/εξαγωγής και επαλήθευση σωστής 

διεκπεραίωσης της παραγγελίας. 

 

Επιστροφές: Αφορά τις περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων που 

παραλαμβάνει ο πελάτης, είναι η αντίστροφη ροή αγαθών δηλαδή από τον πελάτη προς 

τον προμηθευτή. Περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την επιθεώρηση, τη μεταφορά 

και την έγκριση της εγγύησης, την λήψη και την επαλήθευση ελαττωματικών 

προϊόντων και την αντικατάστασή τους. 

 

4.2.2 Τα επίπεδα διαχείρισης του SCOR model 

 

Οι πέντε διαδικασίες υλοποιούνται σε τέσσερα επίπεδα διαχείρισης, όπου τα 

τρία πρώτα περιγράφουν τυποποιημένα - πρότυπα στοιχεία του μοντέλου, ανάλογα με 

τις ανάγκες του οργανισμού (γενικές διαδικασίες) ενώ το τέταρτο περιγράφει την 

εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών. 

 

Στο πρώτο επίπεδο ορίζεται ένα ευρύ πλάνο του μάνατζμεντ για τον 

προγραμματισμό των διαδικασιών σχεδιασμού, προμήθειας, παραγωγής, παράδοσης 

και επιστροφών, το οποίο χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ανταγωνιστικών στόχων. 

 

Στο δεύτερο επίπεδο διαμορφώνεται η εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης 

από τις βασικές κατηγορίες διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν την στρατηγική 

λειτουργιών τους, μέσω της επιλογής συγκεκριμένης διαμόρφωσης για την εφοδιαστική 

τους αλυσίδα (πχ. παραγωγή προς αποθήκευση, παραγωγή κατά παραγγελία, 

σχεδιασμός κατά παραγγελία). 
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Το τρίτο επίπεδο καθορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταγωνίζεται 

επιτυχώς στις αγορές. Περιλαμβάνει τους ορισμούς των στοιχείων, τις εισόδους και 

εξόδους τους, τις μετρήσεις απόδοσης των διαδικασιών και τις ανάγκες του συστήματος 

για την υποστήριξη των βέλτιστων πρακτικών.  

 

Στο τέταρτο επίπεδο καθορίζονται πρακτικές για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και την προσαρμογή του οργανισμού στις μεταβολές του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Δε βρίσκεται εντός του μοντέλου SCOR καθόσον είναι 

προφανές ότι δεν είναι δυνατόν το εξεταζόμενο μοντέλο να παρέχει πρότυπες 

διαδικασίες σε αυτό το επίπεδο, λόγω της μεγάλης διαφοροποίησης τόσο των 

επιχειρησιακών κλάδων όσο και των οργανισμών μέσα στον ίδιο κλάδο.  

 

4.2.3 Η μέτρηση της απόδοσης 

 

Η μέτρηση της απόδοσης στο μοντέλο εκτελείται μέσω δυο στοιχείων, από τη 

μια υπάρχουν τα γνωρίσματα απόδοσης (Performance Attributes) και από την άλλη οι 

δείκτες απόδοσης (Metrics). 

 

4.2.3.1 Τα γνωρίσματα της απόδοσης 

 

Το χαρακτηριστικό ή γνώρισμα των επιδόσεων είναι μια ομάδα δεικτών που 

χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν μια στρατηγική. Το ίδιο το γνώρισμα δεν μπορεί 

να μετρηθεί, αλλά χρησιμοποιείται για να θέσει την στρατηγική κατεύθυνση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, το προϊόν X πρέπει να είναι το καλύτερο στην 

κατηγορία για την αξιοπιστία του και η αγορά Y απαιτεί από την επιχείρηση να είναι 

μεταξύ των κορυφαίων πέντε πιο ευέλικτων κατασκευαστών. Οι δείκτες μετρούν την 

ικανότητα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας για την επίτευξη αυτών των στρατηγικών 

γνωρισμάτων. 

 

Το μοντέλο SCOR εντοπίζει πέντε βασικά γνωρίσματα των επιδόσεων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας: αξιοπιστία (reliability), ανταπόκριση (responsiveness), ευελιξία 

(agility), κόστη (costs) και διαχείριση κεφαλαίων (asset management). Στο Σχήμα 7 

γίνεται περιγραφή αυτών των πέντε γνωρισμάτων. Η εξέταση αυτών των ιδιοτήτων 
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καθιστά δυνατή τη σύγκριση ενός οργανισμού που επιλέγει στρατηγικά να είναι ο 

φορέας παροχής χαμηλού κόστους εναντίον ενός οργανισμού που επιλέγει να 

ανταγωνίζεται για την αξιοπιστία και την απόδοση. 

 

Πίνακας 1: Τα γνωρίσματα της απόδοσης του μοντέλου SCOR 

 

4.2.3.2 Οι δείκτες της απόδοσης 

 

Ένας δείκτης είναι ένα πρότυπο για τη μέτρηση της απόδοσης μιας διαδικασίας. 

Οι δείκτες του μοντέλου SCOR είναι διαγνωστικοί δείκτες. Το μοντέλο περιλαμβάνει 

προκαθορισμένους δείκτες που κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα: 

 

 Επίπεδο 1: Οι δείκτες του πρώτου επιπέδου αφορούν τη συνολική υγεία της 

αλυσίδας εφοδιασμού και είναι γνωστοί ως «δείκτες στρατηγικής». Η 

συγκριτική αξιολόγηση του δεικτών του πρώτου επιπέδου βοηθά στην 
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καθιέρωση ρεαλιστικών επιδιώξεων που υποστηρίζουν τους στρατηγικούς 

στόχους. 

 Επίπεδο 2: Οι δείκτες του δεύτερου επιπέδου χρησιμεύουν ως διαγνωστικοί για 

τους δείκτες του πρώτου επιπέδου. Η διαγνωστική σχέση βοηθά να 

προσδιοριστεί η αιτία ή οι αιτίες του χάσματος των επιδόσεων για τους δείκτες 

του πρώτου επιπέδου. 

 Επίπεδο 3: Οι δείκτες του τρίτου επιπέδου χρησιμεύουν ως διαγνωστικοί για 

τους δείκτες του δεύτερου επιπέδου. 

 

Η ανάλυση της απόδοσης των δεικτών των επιπέδων 1 έως 3 αναφέρεται ως 

διάσπαση (decomposition). Η διάσπαση βοηθά στον εντοπισμό των διαδικασιών που 

πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω. (Οι διαδικασίες συνδέονται με τους δείκτες του 

επιπέδου 1 και του επιπέδου 2). Ακολουθεί ένα σχηματικό παράδειγμα (Σχήμα 8) της 

ανάλυσης σε δείκτες του γνωρίσματος αξιοπιστία (reliability). Ο δείκτης του επιπέδου 1 

είναι η άριστη εκτέλεση παραγγελίας (RL.1.1 - Perfect Order Fulfillment). Αναλύεται 

περαιτέρω σε διαγνωστικούς δείκτες που ανήκουν στο επίπεδο 2 (RL.2…), οι οποίοι 

αναλύονται σε δείκτες του επιπέδου 3 (RL.3…). Για παράδειγμα, η απόδοση 

παράδοσης (RL.2.2) υπολογίζεται ως ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που 

παραδίδονται στην ώρα τους την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί (RL.3.32) και στον 

τόπο που έχει συμφωνηθεί (RL.3.34).  

 

Πίνακας 2: Δείκτες αξιοπιστίας εφοδιαστικής αλυσίδας 
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Το Supply Chain Council συνιστά, οι κάρτες βαθμολογίας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας να περιέχουν τουλάχιστον ένα δείκτη για κάθε γνώρισμα της απόδοσης, για 

την εξασφάλιση ισόρροπης λήψης αποφάσεων και διαχείρισης. Επίσης αναφέρεται ότι 

στο μοντέλο ορίζονται 59 δείκτες για την αξιοπιστία, 142 για την αποκρισιμότητα, 81 

για την ευελιξία, 199 για τα κόστη και 45 για την διαχείριση κεφαλαίων. 

 

4.3 Παρουσίαση του CPFR model 

 

Οι πρακτικές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω συνεργασίας έχουν 

αποδειχθεί ότι εξασφαλίζουν επιτυχείς και βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η 

έλλειψη συμφωνιών συνεργασίας έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Οι εταίροι εφοδιαστικών αλυσίδων αναφέρουν την βελτίωση στην ακρίβεια 

πρόβλεψης ως σημαντικό παράγοντα για την υιοθέτηση συνεργατικών πρακτικών. Μια 

πρόσφατη μελέτη της AMA (American Marketing Association) δείχνει ότι η 

συνεργασία μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να προσθέσει όσο τρεις 

ποσοστιαίες μονάδες στα περιθώρια κέρδους για όλους τους τύπους των εταίρων μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Mohsen Attaran, Sharmin Attaran, 2007). 

 

 Η ανάπτυξη και η εξέλιξη αυτού του νέου μοντέλου, ξεκίνησε από το 1995 από 

τις εταιρείες Wal-Mart, Warner-Lambert, Benchmarking Partenrs και τις εταιρείες 

λογισμικού SAP και Manugistics (A. Harrison & R van Hoek, σελ 248, 2008). Σκοπός 

ήταν να αναπτυχθεί ένα επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο μέσα από συνεργασία θα 

προβλέπει και θα αναπληρώνει τα αποθέματα. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που 

σχεδιάστηκε μετά την έναρξη των εμπορικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου και αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να αντικαταστήσει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και τα 

μικρά ιδιωτικά δίκτυα με την διαδικτυακή επικοινωνία. Το πρόγραμμα CPFR 

στηρίζεται σε εξελιγμένα, διαδικτυακά εργαλεία συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά 

με τη ζήτηση και την προσφορά, που επιτρέπει στους εμπορικούς εταίρους να 

συντονίζουν την αποθεματική πολιτική τους και να εξομαλύνουν τη ροή αγαθών στην 

αλυσίδα. 
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 Το μοντέλο CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) 

είναι περισσότερο μια πρωτοβουλία για την εφαρμογή μια σειράς επιχειρησιακών 

πρακτικών, παρά μοντέλο αναφοράς (Ponis et al. 2013). Ωστόσο, συμπεριλαμβάνεται  

στην παρούσα μελέτη, λόγω της ευρείας αποδοχής που έχει στην αγορά και της 

έμφασης στη διαχείριση της ζήτησης. Αναπτύχθηκε το 1998 από τον οργανισμό VICS 

(Voluntary Inter - Industry Commerce Standards Association) και περιγράφεται ως μία 

δικτυακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για να συντονίζει διάφορες δραστηριότητες 

των συμμετεχόντων σε μία εφοδιαστική αλυσίδα. Το μοντέλο αυτό αποτελεί τη τρίτη 

πιο χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία για τη βελτίωση της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Mohsen Attaran, Sharmin Attaran, 2007). 

 

 Το 1998, ο οργανισμός VICS δημιούργησε μια επιτροπή με σκοπό την 

αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών και το σχεδιασμό ενός πλαισίου για το μοντέλο. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μεγάλοι έμποροι λιανικής πώλησης, κατασκευαστές 

συσκευασμένων καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και εταιρείες παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και λογισμικού. Με τη συμμετοχή και την υποστήριξη του 

VICKS περισσότερες εταιρείες ήταν πρόθυμες να συμμετέχουν στην επικύρωση και 

τον έλεγχο του CPFR. 

 

 Βάση του μοντέλου είναι η συνεργασία και σκοπός του είναι η ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα, αναπτύσσοντας 

από κοινού προβλέψεις ζήτησης, σχέδια παραγωγής και αγορών, καθώς και 

αναπληρώσεις αποθεμάτων. Το μοντέλο χαρακτηρίζεται ως μοντέλο διαδικασιών και έχει 

εφαρμογή σε οποιαδήποτε βιομηχανία και σε οποιοδήποτε σημείο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Οι διαδικασίες δεν βασίζονται θεμελιωδώς στην τεχνολογία, ωστόσο η χρήση 

της τεχνολογίας κάνει τα αποτελέσματα της χρήσης του μοντέλου εμφανέστερα. Σε τακτικό 

επίπεδο το μοντέλο προτείνει εβδομαδιαίες ή μηνιαίες συναντήσεις όπου θα αναλύονται τα 

αποτελέσματα των αποφάσεων που ελήφθησαν, ενώ σε στρατηγικό επίπεδο απαιτούνται 

τριμηνιαίες ή περιοδικές συναντήσεις για το σχεδιασμό και τη βελτίωση των συνεργατικών 

ενεργειών.  

 

 Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την υιοθέτηση αυτού το μοντέλου, 

σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία που προκύπτουν από τα διάφορα πιλοτικά προγράμματα 

είναι (Gene Fliedner, 2003):  
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1. Οφέλη για τον έμπορο: 

 αύξηση των πωλήσεων 

 υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών 

 ταχύτεροι χρόνοι απόκρισης 

 χαμηλότερα αποθέματα προϊόντος. 

 

2. Οφέλη για τον κατασκευαστή: 

 αύξηση των πωλήσεων 

 υψηλότερα ποσοστά πλήρωσης  

 χαμηλότερα αποθέματα προϊόντος 

 ταχύτεροι χρόνοι κύκλου 

 μειωμένες απαιτήσεις δυναμικότητας. 

 

3. Κοινά οφέλη για τον  έμπορο και τον κατασκευαστή: 

 άμεση ροή υλικών (μείωση του αριθμού των μονάδων αποθέματος) 

 ακρίβεια στις προβλέψεις  

 χαμηλότερες δαπάνες. 

 

4.3.1 Τα στάδια συνεργασίας του CPFR model 

 

 Το μοντέλο CPFR είναι μια πρωτοβουλία που διευκολύνει την αναδιοργάνωση 

της αναπλήρωσης μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Μια σημαντική διαβεβαίωση του 

CPFR είναι ότι η ακρίβεια των προβλέψεων (ζήτησης και πωλήσεων) μπορεί να 

βελτιωθεί, εφόσον συμμετέχει ο πελάτης και ο προμηθευτής στην πρόβλεψη. Ο 

αγοραστής και ο πωλητής οφείλουν να συνεργαστούν για να ικανοποιήσουν τις 

απαιτήσεις του τελικού πελάτη ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του μοντέλου (VICS, 

2004). Το Σχήμα 7 δείχνει το μοντέλο αυτό, το οποίο εφαρμόζεται σε πολλές 

βιομηχανίες. Αν προκύψει πρόβλημα, οι εμπορικοί εταίροι μπορούν να αποφασίσουν 

σχετικά με την ποσότητα αναπλήρωσης για να διορθωθεί το πρόβλημα. Αυτό το είδος 

της συνεργασίας προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για να βελτιωθεί δραστικά η απόδοση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω του συνεργατικού προγραμματισμού της ζήτησης, του 

συγχρονισμένου προγραμματισμού της παραγωγής, του σχεδιασμού των logistics και 

της ανάπτυξης νέων προϊόντων. 
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 Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, ο κατασκευαστής ως πωλητής και ο 

έμπορος 

 

ως αγοραστής
3
 συμμετέχουν σε τέσσερις συνεργατικές δραστηριότητες για τη βελτίωση 

της απόδοσής τους: 

 

 Στρατηγική και σχεδιασμός (strategy and planning)  

 Διαχείριση προσφοράς και ζήτησης (demand and supply management)  

 Εκτέλεση (execution)  

 Ανάλυση (analysis). 

 

Σχήμα 7: CPFR model 

 

Στρατηγική και Σχεδιασμός  

 

 Προσδιορισμός βασικών κανόνων για τη σχέση συνεργασίας (επιχειρησιακοί 

στόχοι, καθορισμός ρόλων, ευθυνών, σημείων ελέγχου και διαδικασιών κλιμάκωσης), 

καθορισμός σύνθεσης των προϊόντων και ανάπτυξη σχεδιασμού για την υπό μελέτη 

περίοδο. Καθορισμός κοινού επιχειρησιακού σχεδίου, αναγνώριση σημαντικών 

γεγονότων που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση, όπως προωθήσεις, αλλαγές 

στην πολιτική αποθεματοποίησης, άνοιγμα/κλείσιμο καταστημάτων και προώθηση 

                                                                 
3
 Οι διανομείς μπορούν επίσης να είναι να συμμετέχουν στην διαδικασία στο ρόλο του αγοραστή, του 

πωλητή ή και των δύο. 



  

37 

νέων προϊόντων στην αγορά. Αντιμετώπιση αποκλίσεων που εμφανίζονται ανάμεσα 

στο σχεδιασμό των εταίρων ή ανάμεσα στο σχεδιασμό και στην πραγματικότητα.  

 

Διαχείριση Προσφοράς και Ζήτησης  

 

 Προβολή της ζήτησης, των παραγγελιών και των μεταφορικών αναγκών στον 

χρονικό ορίζοντα σχεδιασμού. Η ζήτηση στα σημεία πώλησης καθορίζεται από την 

πρόβλεψη των πωλήσεων, ενώ οι μελλοντικές απαιτήσεις για παραγγελίες και 

παραδόσεις καθορίζονται από τον σχεδιασμό και την πρόβλεψη των παραγγελιών. 

Επίσης λαμβάνει υπόψη την τοποθεσία των αποθεμάτων και τους χρόνους μεταφοράς. 

Για την πρόβλεψη των πωλήσεων αρχικά χρησιμοποιούνται δεδομένα κατανάλωσης, 

που διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη βιομηχανία και τους συνεργάτες. Η ακρίβεια 

των προβλέψεων του μοντέλου αυξάνεται μέσω της συνεργασίας αγοραστών και 

προμηθευτών.  

 

Εκτέλεση  

 

 Τοποθέτηση παραγγελιών, παράδοση εμπορευμάτων, παραλαβή και 

τοποθέτηση προϊόντων στο ράφι, καταγραφή των συναλλαγών πώλησης και πληρωμές. 

Δημιουργία των παραγγελιών, με μετάβαση από την πρόβλεψη παραγγελιών στη 

ζήτηση και στην υλοποίηση τους με την παραγωγή, την αποστολή, την παράδοση και 

την αποθήκευση των προϊόντων. Ο πωλητής ή ο αγοραστής είναι σε θέση να 

διαχειρίζεται τη δημιουργία παραγγελιών σύμφωνα με τις ικανότητές, τα συστήματα 

και τους πόρους που διαθέτει. 

 

Ανάλυση  

 

 Παρακολούθηση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων για 

τον εντοπισμό συνθηκών που αποτελούν εξαίρεση. Η ανάλυση αποτελείται από δύο 

μέρη, την διαχείριση των εξαιρέσεων (Exception Management) και την αξιολόγηση της 

απόδοσης (Exception Management). Η διαχείριση των εξαιρέσεων ενδέχεται να 

αποτελέσει μία χρονοβόρα διαδικασία για τον ορισμό των κριτηρίων. Τα αποτελέσματα 

της διαχείρισης των εξαιρέσεων είναι η σύνταξη λίστας εξαιρέσεων στις προβλέψεις 

της ζήτησης και των παραγγελιών, η αντιμετώπισή τους και η προσαρμογή των 
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προβλέψεων. Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι καίριας σημασίας για την κατανόηση 

των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας. Οι δείκτες απόδοσης γενικά χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, τους λειτουργικούς (επίπεδα εξυπηρέτησης, ακρίβεια πρόβλεψης, χρόνοι 

αναμονής) και τους οικονομικούς (κόστη, κερδοφορία κατηγοριών ή αντικειμένων). 

 

 Μολονότι τα παραπάνω στάδια περιγράφονται με λογική σειρά, οι περισσότεροι 

οργανισμοί εμπλέκονται ταυτόχρονα σε όλα χωρίς να ακολουθούν προκαθορισμένη 

αλληλουχία βημάτων.  

 

4.3.2 Οι διαδικασίες του CPFR model 

 

 Η συνεργασία είναι η ουσία του CPFR. Η συνεχής και μακροχρόνια συνεργασία 

μεταξύ των κατασκευαστών και των εμπόρων λιανικής πώλησης προσφέρει αξία στους 

πελάτες και κερδοφορία σε όλους τους συνεργαζόμενους εταίρους. Σύμφωνα με τον 

οργανισμό VICS, το μοντέλο υλοποιείται με μια προσέγγιση εννέα βημάτων (Mohsen 

Attaran, Sharmin Attaran, 2007):  

 

1. Ανάπτυξη συμφωνίας συνεργασίας (develop collaboration agreement)  

2. Δημιουργία κοινού επιχειρηματικού σχεδίου (create joint business plan)  

3. Δημιουργία πρόβλεψης πωλήσεων (create sales forecast)  

4. Εντοπισμός εξαιρέσεων στην πρόβλεψη της ζήτησης (identify exceptions for 

sales forecast)  

5. Ανάλυση/συνεργασία για τα υπό εξαίρεση αντικείμενα 

(resolving/collaborating on exception items)  

6. Δημιουργία πρόβλεψης παραγγελιών (creating order forecast)  

7. Αναγνώριση εξαιρέσεων για την πρόβλεψη παραγγελιών (identifying 

exceptions for order forecast)  

8. Ανάλυση/συνεργασία για τα υπό εξαίρεση αντικείμενα 

(resolving/collaborating on exception items)  

9. Δημιουργία παραγγελιών (generating orders).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 
 

5.1 Εισαγωγή 

 

 Τα μέτρα και οι δείκτες απόδοσης είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική 

διαχείριση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ιδιαίτερα σε μια 

ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία χαρακτηρίζεται από 

διεθνείς δραστηριότητες, outsourcing και εφοδιαστικές αλυσίδες και ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Η πραγματική πρόκληση για τους μάνατζερ αυτού του νέου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος είναι να αναπτύξουν τα κατάλληλα μέτρα και δείκτες απόδοσης για τη 

λήψη σωστών αποφάσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

του οργανισμού. 

 

 Ο σκοπός της μέτρησης της οργανωσιακής απόδοσης είναι: α) να αναγνωρίσει 

την επιτυχία, β) να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο οι ανάγκες των πελατών 

ικανοποιούνται, γ) να βοηθήσει τον οργανισμό να κατανοήσει τις διαδικασίες του και 

να επιβεβαιώσει αυτό που γνωρίζει ή να αποκαλύψει ό,τι δεν ξέρει, δ) να εντοπίσει πού 

βρίσκονται τα προβλήματα, τα σημεία συμφόρησης, οι σπατάλες, κλπ. και πού 

απαιτούνται βελτιώσεις, ε) να εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις βασίζονται σε γεγονότα και 

όχι σε εικασίες, συναίσθημα, πίστη ή διαίσθηση και στ) να δείξει εάν οι 

προγραμματισμένες βελτιώσεις πραγματοποιήθηκαν (Parker 2000). 

 

5.2 Συμπεράσματα και εφαρμογές των Βασικών Μέτρων Απόδοσης 

 

 Η ανασκόπηση πρόσφατα δημοσιευμένων άρθρων (1995-2004) που 

επικεντρώνονται σε Μετρήσεις Επιδόσεων (PMs - Performance Measurements) πάνω 

σε συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων έδειξε περίπου 80-90 δείκτες 

απόδοσης (Gunasekaran and Kobu, 2007). Μετά από την αλφαβητική ταξινόμηση  

όλων αυτών των δεικτών, παρατηρείται ότι, ενώ ορισμένοι δείκτες είναι ακριβώς ίδιοι, 

κάποιοι άλλοι είναι σχεδόν ίδιοι με διαφορετικούς τίτλους. Μια περαιτέρω επανεξέταση 

των υπόλοιπων δεικτών έδειξε σημαντική επικάλυψη με τους άλλους. Μετά από την 

αφαίρεση όλων των μέτρων που επαναλαμβάνονταν ή επικαλύπτονταν, έμειναν 27 

δείκτες που ονομάζονται «Βασικοί Δείκτες Απόδοσης» (KPI - Key Performance 
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Indicators). Τα «Βασικά Μέτρα Απόδοσης» (KPMs - Key Performance Measurements) 

στη συνέχεια κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας 

και σε σχέση με οικονομικές και μη οικονομικές βάσεις (Πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3: Βασικοί δείκτες απόδοσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έχοντας προσεγγίσει τις βασικές PMs στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, η πρόκληση τώρα είναι να αναλύσουμε τα διαχειριστικά ζητήματα ως προς 

την επιλογή και την εφαρμογή τους. Παρακάτω, εξετάζονται ορισμένα από τα 

διαχειριστικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την εφαρμογή των KPMs 

στην αλυσίδα εφοδιασμού (Gunasekaran and Kobu, 2007). 

 

 Ο καθορισμός των KPMs (Πίνακας 3) θα πρέπει να προσαρμόζεται στον κάθε 

οργανισμό ξεχωριστά. Ακόμα, μπορεί κανείς να επιλέξει ή να προσδιορίσει 

ποια από τα 27 μέτρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε ποια επίπεδα 

λήψης αποφάσεων (τακτικής ή λειτουργικής). Οι αποφάσεις λειτουργικού 

επιπέδου περιλαμβάνουν κυρίως τις οικονομικές PMs (ποσοστό απόδοσης της 

επένδυσης, πωλήσεις, κέρδη, κλπ.) και ορισμένα μη οικονομικά μέτρα (όπως η 

εικόνα της εταιρείας, το όνομα της μάρκας, κλπ.). 
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 Τα περισσότερα από τα μέτρα και τους δείκτες που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3 καλύπτουν το τακτικό και λειτουργικό επίπεδο απόδοσης στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Μεσαίου και κατώτερου επίπεδου μάνατζερ θα πρέπει 

να είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του τακτικού και λειτουργικού επιπέδου 

PMs. Οι ανώτερου επιπέδου μάνατζερ είναι υπεύθυνοι για τη στρατηγική 

διαχείρισης της απόδοσης. 

 Κατά την επιλογή των ΚPMs για μία συγκεκριμένη εφοδιαστική αλυσίδα, είτε 

ένας οργανισμός είναι στον τομέα της μεταποίησης είτε της παροχής 

υπηρεσιών, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους στρατηγικούς σκοπούς και 

στόχους, το είδος της επιχείρησης, τη φύση της αγοράς και την τεχνολογική 

επάρκεια. Για παράδειγμα, η απόδοση μιας εταιρεία αυτοκινήτων εξαρτάται 

από την ακρίβεια της πρόβλεψης (ως σύστημα make-to-stock) και αυτό απαιτεί 

τη μέτρηση της ακρίβειας των προβλέψεων. Μία από τις μετρήσεις ακρίβειας 

πρόβλεψης θα μπορούσε να είναι ο κύκλος εργασιών των αποθεμάτων. 

 Η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων είναι ένα σημαντικό έργο για την 

παρακολούθηση της απόδοσης, με τη χρήση των KPMs. Αυτό γίνεται πιο 

δύσκολο όταν οι εργασίες είναι διεθνείς και απαιτείται η επίτευξη της 

ισοτιμίας μεταξύ των δεδομένων που συλλέγονται και αναλύονται. Αυτό 

δημιουργεί την ανάγκη για ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών, όπως τα 

συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP), για την αποτελεσματική 

συλλογή των σωστών δεδομένων που θα είναι χρήσιμα για τη μέτρηση της 

απόδοσης. 

 Υπάρχει μια ισχυρή επιρροή ζητημάτων συμπεριφοράς κατά τη θέσπιση και 

εφαρμογή των ΚPMs. Πολιτιστικοί και πολιτικοί παράγοντες διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των σωστών PMs. Αυτές οι περιπλοκές 

μπορούν να ξεπεραστούν με τη συμμετοχή των ανώτερων στελεχών στον 

καθορισμό των PMs, επισημαίνοντας τους στρατηγικούς στόχους και σκοπούς 

και την ανάγκη για την ευθυγράμμιση των στόχων σε όλα τα επίπεδα. 

 Οι ΚPMs (27 δείκτες) θα εξοικονομήσουν χρόνο για τη συλλογή και ανάλυση 

των δεδομένων και στη συνέχεια τη μετατροπή τους σε χρήσιμες πληροφορίες 

για τη λήψη αποφάσεων. Οι έλεγχοι ενός τέτοιου συστήματος θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται τακτικά για να επιβεβαιώνεται ότι τα απαραίτητα 

δεδομένα συλλέγονται και τεκμηριώνονται. 
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 Στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν υπάρχει καμία έλλειψη των μέτρων και 

δεικτών απόδοσης, αλλά το θέμα εδώ είναι ο καθορισμός των σωστών μέτρων 

και δεικτών απόδοσης για τις δεδομένες αλυσίδες εφοδιασμού και στη 

συνέχεια η εφαρμογή τους στην πράξη με σύνεση, για συνεχή βελτίωση. Οι 

δείκτες οικονομικού επιπέδου μπορούν κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιηθούν 

σε στρατηγικό επίπεδο και οι μη οικονομικού επιπέδου δείκτες σε λειτουργικό 

επίπεδο. Ένας συνδυασμός οικονομικών και μη οικονομικών δεικτών μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε τακτικό επίπεδο. 

 Οι KPMs θα πρέπει να υιοθετούν μια προληπτική παρά μια αντιδραστική 

προσέγγιση. Η τεχνολογία της πληροφορίας και τα πληροφοριακά συστήματα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί 

μεταξύ της μέτρησης της απόδοσης και της εφαρμογής τους για τυχόν 

διορθωτικές ενέργειες. 

 Οι συχνές συναντήσεις και το διάφανο σύστημα επικοινωνίας, όπως τα 

διαδικτυακά συστήματα πληροφοριών, θα είναι χρήσιμα για να ξεπεραστούν 

τα εμπόδια που προκύπτουν λόγω συμπεριφορικών και πολιτικών παραγόντων. 

 Οι KPMs που αναφέρονται στον πίνακα 3 μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στην 

παραγωγή όσο και στις υπηρεσίες. Ωστόσο, όταν πρόκειται για ιδιάζουσες 

εταιρείες, όπως χάλυβα, μεταφορών και αυτοκινήτων, μπορεί να απαιτούνται 

ορισμένα πρόσθετα μέτρα.  

 Ένα απλό σύστημα PMs μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χαμηλότερο επίπεδο 

ενός οργανισμού, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν εύκολα να το 

κατανοήσουν και να το ακολουθήσουν. Στο υψηλότερο επίπεδο, το σύστημα 

μέτρων απόδοσης μπορεί να είναι ολοκληρωμένο, λόγω του στρατηγικού 

χαρακτήρα των αποφάσεων. Πάντως, η δομή αναφοράς θα πρέπει να είναι 

απλή σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Το πληροφοριακό σύστημα παίζει 

σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της συλλογής και ανάκτησης δεδομένων και 

ως εκ τούτου, επηρεάζει τις PMs που χρησιμοποιούνται στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

 Η συνεχής αναβάθμιση τέτοιων ΚPMs αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη συνεχή βελτίωση ανάλογα με την εξέλιξη της επιχείρησης. Οι περισσότεροι 

οργανισμοί υποθέτουν ότι οι PMS είναι μόνιμοι εφόσον επιλεγούν και 

συμφωνηθούν. Από τη στιγμή που η ανταγωνιστική επιχειρηματική 
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στρατηγική και η τεχνολογία αλλάζουν συνεχώς, οι ΚPMs στην εφοδιαστική 

αλυσίδα αλλάζουν αναλόγως. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο εάν οι εταιρείες 

οργάνωναν τις  ΚPMs σε ταξινόμηση ABC (στρατηγικό, τακτικό και 

λειτουργικό επίπεδο). 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, η 

παραγωγικότητα των πληροφοριών θα πρέπει να μετρηθεί. Το ζήτημα είναι με 

ποιόν τρόπο θα το μετρήσουμε και ποιός θα είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση της απόδοσης. Η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνη για τη λήψη των αποφάσεων και των επιδόσεών τους σε στρατηγικό 

επίπεδο. Οι μεσαίου επιπέδου μάνατζερ θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την 

απόδοση σε τακτικό επίπεδο. Οι χαμηλού επιπέδου μάνατζερ θα πρέπει να 

είναι υπεύθυνοι για τις επιδόσεις σε λειτουργικό επίπεδο σε ένα σύστημα 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι χρήσιμες οι συχνές συναντήσεις για τα μέτρα 

απόδοσης με σκοπό την αναθεώρηση των μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη 

δυναμική των επιχειρήσεων. 

 Έχουμε τρία βασικά είδη περιβάλλοντος παραγωγής, δηλαδή make-to-order, 

make-to-stock, και συστήματα σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα βασικά 

μέτρα και δείκτες απόδοσης θα διαφέρουν ανάλογα με τη φύση των 

συστημάτων. Για παράδειγμα, οι προθεσμίες θα πρέπει να είναι ένα βασικό 

μέτρο των επιδόσεων στο make-to-order σύστημα, αλλά στην περίπτωση του 

make-to-stock θα πρέπει να είναι ο κύκλος εργασιών των αποθεμάτων. 

 

5.3 Παραδείγματα αριστείας 

 

 Στη σημερινή παγκόσμια αγορά, η αλληλεξάρτηση των οργανισμών 

αποδεικνύει ότι ένας οργανισμός από μόνος του δεν μπορεί να φτάσει το απαιτούμενο 

επίπεδο της επιτυχίας. Η επιτυχία αυτή επηρεάζεται από την επιτυχία όλων των ανάντη 

και κατάντη οργανισμών και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρατηρείται ότι 

μια νέα μορφή ανταγωνισμού διαμορφώνεται και είναι ο «πόλεμος» μεταξύ των 

εφοδιαστικών αλυσίδων και όχι μεταξύ των επιχειρήσεων (Boyer και Lewis, 2002 - 

Cleveland et al, 1989). Κορυφαίες εταιρείες με αποτελεσματικές αλυσίδες εφοδιασμού, 

όπως είναι η Wal-Mart, η Dell και η Toyota επιμένουν στην διαχείριση της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας τους ως «όπλο» για να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν 

πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους. 

 

 Στον αγώνα για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι οργανισμοί καθώς και οι 

επαγγελματίες έχουν προσπαθήσει να βρουν έναν νέο τρόπο για να αποκτήσουν 

προβάδισμα στον ανταγωνισμό. Για να το πετύχουν αυτό, έχει αποδειχθεί ότι δεν αρκεί 

μια ολοκαίνουργια αλυσίδα εφοδιασμού από μόνη της για  να θέσει την εταιρεία στην 

πρώτη θέση. Είναι απαραίτητο να εξεταστούν λύσεις που θα οδηγήσουν τον οργανισμό 

στην κορυφή. Η επιτυχία στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει 

προκλήσεις, όπως η ανάπτυξη εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

 Καλά εδραιωμένες εταιρείες με αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης 

εφοδιαστικών αλυσίδων, όπως η Wal-Mart και οι εταιρείες υπολογιστών Dell έχουν 

ενοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες για να κάνουν αποτελεσματική χρήση των 

τεχνολογιών και των πληροφοριών (Hult et al, 2004). Ο Πίνακας 4 παραθέτει την 

αριστεία στην διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας αυτών των δύο γνωστών εταιρειών. 

Οι εκτιμήσεις είναι για έξι λειτουργίες διαχείρισης: των αποθεμάτων, των προμηθευτών, 

της παραγωγής, των πληροφοριών, της τεχνολογίας και της ποιότητας (Zare Mehrjerdi, 

2009).  

 

Πίνακας 4: Αριστεία στην SCM (Dell και Wal-Mart) 

 

  Dell Computer Wal-Mart 

Διαχείριση 

Αποθεμάτων 

Η Dell κατασκευάζει περισσότερους 

από 50.000 υπολογιστές κάθε μέρα, 

αλλά κρατάει απόθεμα ασφαλείας 

μόνο τεσσάρων ημερών (ενώ ο 

ανταγωνισμός κρατάει 20-30 ημερών). 

Η Wal-Mart χρησιμοποιεί cross-docking 

και hub-and-spoke κέντρα διανομής για 

την εξάλειψη της περιττής διαχείρισης και 

αποθήκευσης του προϊόντος, ενώ 

ταυτόχρονα στοχεύει σε μια μεγάλη 

γεωγραφική περιοχή. 

Διαχείριση 

Προμηθευτών 

Περίπου 30 προμηθευτές της Dell 

παρέχουν το 75% των άμεσων υλικών 

που αγοράζονται. Αν τα επίπεδα 

αποθεμάτων του προμηθευτή 

υπερβούν τις δέκα ημέρες, η Dell 

συνεργάζεται με τον προμηθευτή για 

τη μείωσή τους. 

Η Wal-Mart δίνει καλύτερους όρους 

πληρωμής στους προμηθευτές για την 

χρήση ηλεκτρονικών παραγγελιών και 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 

Wal-Mart και των προμηθευτών (π.χ. 

Procter & Gamble). 
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Διαχείριση 

Παραγωγής 

Η Dell ξεκίνησε με τακτική make-to-

stock και άλλαξε σε make-to order. 

Η Wal-Mart ξεκίνησε την στρατηγική 

«καθημερινά χαμηλές τιμές», στην οποία 

δεν υπάρχει καμία ανάγκη για 

εβδομαδιαίες πωλήσεις ή ειδικές 

προσφορές. 

Διαχείριση 

Πληροφοριών 

Περισσότερες από 50.000 παραγγελίες 

πραγματοποιούνται μέσω ίντερνετ. Το 

σύστημα διαχείρισης παραγγελιών της 

Dell καταγράφει όλες τις παραγγελίες 

και τις προωθεί στην παραγωγική 

διαδικασία. Οι γραμμές παραγωγής 

προγραμματίζονται κάθε 2 ώρες. 

H Wal-Mart χρησιμοποίησε το δικό της 

δορυφόρο της για τη δημιουργία ενός 

δικτύου επικοινωνίας για την 

παρακολούθηση των παραγγελιών και 

των αποστολών με όλα τα καταστήματα 

και τους προμηθευτές της 

διασφαλίζοντας την ποιότητα των 

δεδομένων. 

Διαχείριση 

Τεχνολογίας 

H τεχνολογία στη διαδικασία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της Dell 

παρέχει αποδοτικότητα, άμεση 

επικοινωνία με τους προμηθευτές και 

βελτιωμένες εσωτερικές λειτουργίες. 

Η Wal-mart εξέδωσε εντολή χρήσης της 

τεχνολογίας RFID 4  στους 100 

κορυφαίους προμηθευτές της από το 

2005. 

Διαχείριση 

Ποιότητας 

Για την αντιμετώπιση θεμάτων 

ποιότητας η Dell ξεκίνησε το 

πρόγραμμα "Critical Supplier 

Partnership Program" με αποτέλεσμα 

την βελτίωση των δεικτών ποιότητας 

και την συνέχεια του εφοδιασμού. 

Η Wal-Mart επιτυγχάνει πολύ υψηλό 

βαθμό ποιότητας με την φόρτωση των 

εμπορευμάτων στην σωστή κατάσταση 

στα φορτηγά της. Με διαδικασίες 

υψηλής ποιότητας  ελαχιστοποιεί την 

απώλειας ή ζημία κατά τη διάρκεια 

χειρισμού υλικών εντός των αποθηκών 

και κατά τη μεταφορά. 

  

 Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρεται στο συγχρονισμό των 

διαφόρων τμημάτων των αλυσίδων αξίας (τυπικά ανήκουν σε διαφορετικούς 

οργανισμούς) με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί το «ευρύ κόστος του συστήματος». Η 

επιτυχημένη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού αποδίδεται στην επίτευξη υψηλής 

ευελιξίας, στην ικανότητα να μειώσει το χρόνο σχεδιασμού του προϊόντος και στην 

μεγαλύτερη ικανοποίηση του καταναλωτή (Deepak Subedi, 2013). 

  

                                                                 
4
 Το RFID είναι τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification. Λειτουργεί ως γενικός όρος των 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να προσδιορίσουν αυτόματα ανθρώπους ή αντικείμενα 

και αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη των ραβδωτών κωδίκων (barcode). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B2%CE%B4%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

6.1 Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

 Ένα μοντέλο μέτρησης της απόδοσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαχείριση μιας επιχείρησης, καθώς παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη 

αποφάσεων και δράσεων. Όπως αναφέρει ο Kaplan (1990), “No measures, no 

improvement” (“Κανένα μέτρο, καμία βελτίωση”), είναι σημαντικό να μετρηθούν τα 

σωστά πράγματα στο σωστό χρόνο σε μια αλυσίδα εφοδιασμού και εικονικά 

περιβάλλοντα επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Τα 

μοντέλα μέτρησης της απόδοσης και οι δείκτες δεν αφορούν μόνο τη μέτρηση της 

απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ενσωματώνονται επίσης με την πολιτική, τα 

συναισθήματα και διάφορα άλλα θέματα συμπεριφοράς. Τα κατάλληλα μέτρα 

απόδοσης και οι δείκτες διευκολύνουν μια πιο ανοικτή και διαφανή επικοινωνία μεταξύ 

των ανθρώπων που οδηγεί σε μια υποστηριζόμενη συνεργατική εργασία και ως εκ 

τούτου, σε βελτιωμένη οργανωσιακή απόδοση. 

 

 Για να είναι επιτυχής η διαχείριση της  εφοδιαστικής αλυσίδας, θα πρέπει η 

διοίκηση της επιχείρησης να δεσμευτεί για την υψηλή ποιότητα των αποδόσεων, 

συμπεριλαμβάνοντας ανταγωνιστικούς χρόνους παράδοσης σε πελάτες, σημαντική 

μείωση αποθεμάτων, ποιότητα των προϊόντων και μείωση της διαδικασίας και της 

πολυπλοκότητας των προϊόντων. Η επιχείρηση θα πρέπει να δεσμευτεί για τη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνει την 

ικανοποίηση των πελατών της και να ωφελεί τους εταίρους στην αλυσίδα αξίας. Θα 

πρέπει επίσης να δεσμευτεί για ένα συνεπές και υψηλό επίπεδο απόδοσης.  

 

 Πριν από τη χρήση κάποιου μοντέλου, η επιχείρηση πρέπει να καθορίζει τη 

βάση του ανταγωνισμού και να βεβαιώνεται ότι είναι πλήρως κατανοητή από όλη την 

ομάδα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, η στρατηγική των 

λειτουργιών πρέπει να είναι συνεπής με την συνολική επιχειρηματική στρατηγική της 

εταιρείας. Μόλις η στρατηγική των λειτουργιών καθοριστεί, οι κατηγορίες της 

διαδικασίας της αλυσίδας εφοδιασμού ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική αυτή ως 

πρότυπο. Όταν η βασική μοντελοποίηση έχει ολοκληρωθεί, η εταιρεία μπορεί να 

αρχίσει τη σύγκριση των αποδόσεων και των πρακτικών της με το αντίστοιχο μοντέλο 
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αναφοράς. Οι βασικοί δείκτες συγκρίνονται σε σχέση με τους «καλύτερους της 

κατηγορίας τους» στόχους και οι πρακτικές διαχείρισης σε σχέση με τις τεκμηριωμένες 

βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Παράλληλα, η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει την 

αναζήτηση των προϊόντων λογισμικού που θα διευκολύνουν την εκτέλεση της 

παραπάνω διαδικασίας σε ευθυγράμμιση με τεκμηριωμένες βέλτιστες πρακτικές. Η 

εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το μοντέλο για να συγκρίνει τις τρέχουσες 

διαδικασίες της με τις τεκμηριωμένες βέλτιστες πρακτικές και να εντοπίσει τις διαφορές. 

Το τελικό βήμα είναι η εφαρμογή και ο συντονισμός των συστημάτων και των 

πρακτικών διαχείρισης που περιγράφονται στο μοντέλο. Η επιχείρηση μπορεί να δώσει 

προτεραιότητα επιλεκτικά στην εφαρμογή πρακτικών με βάση την στρατηγική σημασία 

για την ίδια. 

 

 Υπάρχουν διάφοροι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την αποτελεσματική 

χρήση ενός μοντέλου. Η στρατηγική των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης πρέπει να 

είναι συνεπής και να υποστηρίζει την επιχειρηματική στρατηγική. Η επιχείρηση πρέπει 

να οργανωθεί ώστε να υποστηρίζει την ταχεία λήψη αποφάσεων και οι πρακτικές 

διαχείρισης πρέπει να διευκολύνονται με τα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα και 

να μην ορίζονται από αυτά. Τέλος, οι μετρήσεις απόδοσης και οι στόχοι που έχουν 

τεθεί πρέπει να προωθούν τη συμπεριφορά που παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η χρήση του μοντέλου επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να συγκρίνουν τις διαδικασίες τους με εκείνες των άλλων εταιρειών για να 

καταδείξουν τις βέλτιστες πρακτικές. Το πιο σημαντικό είναι, οι χρήστες του μοντέλου 

να είναι σε θέση να αποδεικνύουν με σαφήνεια και να πληρούν τις προσδοκίες της 

διοίκησης, για τις προσπάθειες ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

 Μία πρόταση για πρόσθετη μελλοντική έρευνα στον τομέα της μέτρησης της 

απόδοσης της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας  είναι η επικύρωση των KPMs, που 

προτείνονται στην παρούσα εργασία, με την βοήθεια μελετών περιπτώσεων ή 

εμπειρικών αναλύσεων. 
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