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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η επικράτηση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, μέσω της αδιάλειπτης 

απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου και της ανάπτυξης μιας ομοιογενούς 

παγκόσμιας αγοράς, επηρεάζει αισθητά τις συνθήκες του παγκόσμιου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος , στο οποίο δρουν και αναπτύσσονται οι οικονομικοί 

οργανισμοί. Οι ευμετάβλητες συνθήκες που το χαρακτηρίζουν ωθούν τις επιχειρήσεις 

στην υιοθέτηση μεθόδων και πρακτικών, οι οποίες εξασφαλίζουν την επιβίωση τους 

και ενισχύουν την κερδοφορία τους. Έτσι, προκειμένου να διατηρήσουν τα 

ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να διεκδικήσουν μερίδιο στην παγκόσμια 

αγορά, οι οικονομικοί οργανισμοί επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην 

αλλοδαπή, γεγονός που επιδρά καταλυτικά στον καθορισμό των αντικειμενικών 

στόχων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Η επέκταση των δραστηριοτήτων προσδίδει 

μια «διεθνή» διάσταση στις λειτουργίες μιας επιχείρησης, καθιστώντας επιβεβλημένη 

την ανάγκη για ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα δεδομένα των νέων αγορών.  

Η λειτουργία των προμηθειών αποτελούσε πάντοτε έναν από τους σημαντικότερους 

τομείς – κλειδιά στη διαμόρφωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των 

επιχειρήσεων. Η διεθνοποίηση της αγοραστικής διαδικασίας, δηλαδή η στρατηγική 

αναζήτηση, η αξιολόγηση και η επιλογή διεθνών προμηθευτών, συνεισφέρει 

σημαντικά στις περιπτώσεις που η εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα αποτυγχάνει να 

προσδώσει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στις λειτουργίες και τα προϊόντα της 

επιχείρησης. Η αναγνώριση της σημασίας της εύστοχης επιλογής διεθνών 

προμηθευτών στην επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων της επιχείρησης οδήγησε στην 

ανάπτυξη ποικίλων μεθόδων και κριτηρίων επιλογής τους, προκειμένου να οριστεί με 

περισσότερη ακρίβεια και μικρότερο ρίσκο ένα ενδεδειγμένο πλαίσιο επιλογής 

διεθνών προμηθευτών.  

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται ενδελεχής αναφορά των μεθόδων και των 

κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών και διερευνάται η καταλληλότητα της 

μεθόδου fuzzy TOPSIS, ως μοντέλο επιλογής διεθνών προμηθευτών. Τέλος, 

επιδιώκεται ο προσδιορισμός του βαθμού επιρροής των ανωτέρω κριτηρίων στην 

τελική επιλογή διεθνούς προμηθευτή από τις ελληνικές επιχειρήσεις.  
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ABSTRACT  

The prevalence of globalization through the continuous liberalization of international 

trade and the development of an homogeneous global market significantly influences 

the global business environment in which economic organizations operate and 

develop. Its volatile conditions has lead companies to focus on adopting methods and 

practices that ensure their survival and enhance their profitability. Thus, economic 

organizations are expanding their activities abroad, in order to maintain their 

competitive advantage and claim a share in the global market, which has an impact on 

the strategic objectives and operations of an organization. The expansion abroad gives 

an "international" dimension to the operations of an organization, making necessary 

the need for flexibility and adaptability to new markets. 

Procurement has always been one of the most important functions of a company's 

competitive advantage. The internationalization of the purchasing process, i.e. the 

strategic search, evaluation and selection of international suppliers, contributes 

significantly, especially when the domestic supply chain fails to deliver substantial 

added value to the operations and products of the company. The recognition of  

international suppliers’ selection importance for successfully completing the 

organization’s objectives, has led to a great variety of selection methods and criteria, 

in order to define more precisely and with less risk an appropriate framework for 

selecting international suppliers. 

The present study extensively discusses the methods and criteria for selecting 

international suppliers and investigates the application of fuzzy TOPSIS as an 

international supplier’s selection model. Lastly, it intends to determine the degree of 

influence of the criteria on the final international supplier selection by Greek 

industrial companies.  
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ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η διπλωματική εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη, κάθε ένα από τα οποία 

περιλαμβάνει επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται η 

ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφορικά με την επιλογή διεθνών 

προμηθευτών, προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει έννοιες που συναρτώνται με 

τη θεματολογία της εργασίας και να γνωρίσει το ερευνητικό υπόβαθρο στο οποίο 

στηρίζεται η έρευνα. Για το λόγο αυτό, παρατίθενται στοιχεία και σημεία αναφορικά με 

τα χαρακτηριστικά των διεθνών προμηθειών, τα κριτήρια και τις μεθόδους αξιολόγησης 

και επιλογής προμηθευτών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η 

μεθοδολογία της έρευνας που διενεργήθηκε σε ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνή 

δραστηριότητα και αναπτύσσεται εκτενώς το μοντέλο επιλογής προμηθευτών με τη 

χρήση της μεθόδου fuzzy TOPSIS. Τέλος, εκτίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας και 

εξάγονται συμπεράσματα επιστημονικού ενδιαφέροντος.  

Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο 1, παρατίθενται οι ορισμοί και οι βασικές έννοιες 

σχετικά με την διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και τη λειτουργία των διεθνών 

προμηθειών, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξή τους, με σκοπό να μυήσουν τον 

αναγνώστη σε έννοιες συναρτώμενες με το θέμα της εργασίας.  

Στο Κεφάλαιο 2, αναπτύσσεται το πρόβλημα επιλογής διεθνών προμηθευτών και  οι 

επιμέρους διαστάσεις που το απαρτίζουν. Συγκεκριμένα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη 

σπουδαιότητα επιλογής κατάλληλων διεθνών προμηθευτών, καθώς και στα οφέλη και 

τους κινδύνους από την διεθνοποίηση της αλυσίδας προμηθειών ενώ τέλος, 

περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας.    

Το 3
ο
 κεφάλαιο, περιλαμβάνει παράθεση και επεξήγηση των βασικότερων 

μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί από την επιστημονική κοινότητα σχετικά με την 

αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών.  

Το 4
ο
 Κεφάλαιο, εμπεριέχει τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών που εντοπίστηκαν κατά 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Η παρουσίασή τους συνίσταται σε τρία μέρη. Στο 

πρώτο, επισημαίνονται οι βασικότερες μελέτες σχετικά με το πρόβλημα, στο δεύτερο, 

γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών, ενώ στο τρίτο 

καταγράφεται σωρεία παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των κριτηρίων 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών.  
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Από τις μεθόδους επιλογής προμηθευτών που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος της 

διπλωματικής εργασίας, επιλέχθηκε η μεθοδολογία fuzzy TOPSIS για την επεξεργασία 

των δεδομένων της ποσοτικής διερεύνησης του προβλήματος επιλογής διεθνών 

προμηθευτών. Στο Κεφάλαιο 5, αναπαρίστανται διεξοδικά τα στάδια της μεθόδου και 

οι πρακτικές εφαρμογές της στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.   

Στο 6
ο
 Κεφάλαιο της εργασίας διενεργείται η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν από ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό και 

αναπτύσσεται το μοντέλο επιλογής διεθνών προμηθευτών με τη χρήση της μεθόδου 

fuzzy TOPSIS. Σκοπός της ανάλυσης είναι να καθοριστεί ο βαθμός επιρροής των 

κριτηρίων που επενεργούν στη διαδικασία επιλογής αλλοδαπών προμηθευτών, τα οποία 

επιλέχθηκαν από προγενέστερες έρευνες σχετικές με το θέμα. Αφού καθοριστεί η 

βαρύτητα των κριτηρίων, τελικός σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η επιλογή 

του καταλληλότερου προμηθευτή, βάσει των κριτηρίων που αναδείχθηκαν, με τη χρήση 

της πολυκριτήριας μεθόδου fuzzy TOPSIS και η εξαγωγή συμπερασμάτων που 

ανακύπτουν.  

Κλείνοντας, στο τέλος της διπλωματικής εργασίας παρατίθεται παράρτημα το οποίο 

συμπεριλαμβάνει πίνακες με συνοπτική παρουσίαση των μελετών και των μεθόδων που 

υφίστανται στη βιβλιογραφία, το ερωτηματολόγιο που προωθήθηκε στις επιχειρήσεις 

για τους σκοπούς της έρευνας, καθώς και βοηθητικούς πίνακες των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης για περισσότερες διευκρινίσεις.  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση και επιλογή διεθνών προμηθευτών με τη 

χρήση της ασαφούς πολυκριτήριας μεθόδου fuzzy TOPSIS. 

Ο αριθμός των μελετών στις οποίες υπάρχει σαφής και ρητός προσδιορισμός του όρου 

«διεθνείς», αναφορικά με τους προμηθευτές, είναι σχετικά μικρός, καθώς ανάλογη 

βιβλιογραφία άρχισε να αναπτύσσεται κυρίως τη δεκαετία του 1990, ένεκα των 

πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων της εποχής. Η έλλειψη εκτενούς βιβλιογραφίας 

σχετικά με την επιλογή διεθνών προμηθευτών, συγκριτικά με την αχανή αρθρογραφία 

που υφίσταται για την επιλογή εγχώριων προμηθευτών, κατατάσσει την παρούσα 

διπλωματική εργασία στις λιγοστές μελέτες που αναπτύχθηκαν γύρω από τη διεθνή 

διάσταση του θέματος με ρητή αναφορά του όρου.  Έτσι, η εργασία αυτή μπορεί να 

αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και ενασχόληση με το αντικείμενο, τόσο 

από Έλληνες, όσο και από διεθνείς επιστήμονες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν με 

περισσότερη ακρίβεια τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών στο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Σημειώνεται πως για την κάλυψη ενδεχόμενων κενών στη βιβλιογραφία και την 

πληρέστερη παρουσίαση του θέματος, η παρούσα εργασία βασίζεται τόσο σε πρόσφατη 

επιστημονική βιβλιογραφία σχετική με τη διεθνή διάσταση των προμηθειών, όσο και σε 

παλαιότερα δημοσιευμένα άρθρα και μελέτες σχετικά με το πρόβλημα επιλογής 

(εγχώριων) προμηθευτών. Ειδικότερα, η εργασία εξετάζει εκτενώς όλα τα κριτήρια και 

τις μεθόδους, που επιδρούν στη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή κατάλληλου 

προμηθευτή (εγχώριου και αλλοδαπού), όπως αυτά παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, 

και πραγματοποιεί ποσοτική ανάλυση των δεδομένων των ελληνικών επιχειρήσεων, 

εφαρμόζοντας το υβριδικό μοντέλο αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών fuzzy 

ΤOPSIS, προκειμένου να εντοπιστεί η βαρύτητα επίδρασης των κριτηρίων στην 

επιλογή διεθνών προμηθευτών και να προσδιοριστεί τελικά ο καταλληλότερος 

αλλοδαπός προμηθευτής βάσει των κριτηρίων αυτών.  

 

  



[4] 
  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Καθώς το διεθνές εμπόριο αυξάνεται σε ποσότητα και αξία, ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις εισέρχονται στις διεθνείς αγορές, ως απόρροια να καρπωθούν τα οφέλη 

της παγκοσμιοποίησης και να ενισχύσουν τα κέρδη τους. Ωστόσο, η διεθνής αυτή τάση 

εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, για τις οποίες αποτελεί αναγκαία 

συνθήκη η αναζήτηση τρόπων για τη βελτίωση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους και τη 

μείωση των συνολικών δαπανών τους. (Ball et al., 2014) Η παγκοσμιοποίηση έχει 

δημιουργήσει μια ευρεία έννοια της αγοράς και οι μεταβλητές του παγκόσμιου 

περιβάλλοντος ωθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο ευέλικτες προκειμένου να 

προσαρμόζονται με ευκολία στις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, έτσι ώστε να 

παραμένουν ανταγωνιστικές και τελικά να επιβιώσουν. (Benyoucef et al.,2003) 

Στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους πολλές 

επιχειρήσεις καταφεύγουν στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού από την 

αλλοδαπή, από τις οποίες προμηθεύονται υψηλότερης ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες, 

ενώ  παράλληλα διατηρούν μειωμένα τα κόστη τους. (Ball et al., 2014) Απώτερος 

σκοπός τους είναι η ανάπτυξη και η αποτελεσματική διαχείριση ενός διεθνούς δικτύου 

αλυσίδας προσφοράς μέσω της δημιουργίας και διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων με 

προμηθευτές, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο. Ως εκ τούτου, οι διεθνείς προμήθειες μετατρέπονται σε μια 

λειτουργία στρατηγικής σημασίας για την επιβίωση της επιχείρησης. 

Παρόλα αυτά, η διεθνοποίηση της αγοραστικής διαδικασίας ενέχει υψηλό ρίσκο και 

πολυπλοκότητα, δεδομένης της ποικιλίας στα πολιτικοοικονομικά και πολιτιστικά 

υπόβαθρα που υφίστανται παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή του 

καταλληλότερου προμηθευτή είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση, ενώ μια 

λανθασμένη επιλογή προμηθευτή μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα από τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, η επιλογή του θα πρέπει να γίνεται με σύνεση, 

λαμβάνοντας υπόψη τους αντικειμενικούς στόχους της εταιρείας και τη φύση του 

προϊόντος.  

Η αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών αποτελεί ένα πρόβλημα πολυκριτήριας 

ανάλυσης. Αυτό σημαίνει πως, προκειμένου μια επιχείρηση για να επιλέξει τον 

καταλληλότερο προμηθευτή, λαμβάνει υπόψη της τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά 

κριτήρια (μετρήσιμα και μη μετρήσιμα αντιστοίχως), συχνά αντικρουόμενα μεταξύ 
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τους. Η τελική απόφαση καθορίζεται από τους αναγκαίους συμβιβασμούς (trade-offs) 

που καλείται να πραγματοποιήσει ανάμεσα στα κριτήρια αυτά π.χ. τιμή – ποιότητα. 

(Benyoucef et al.,2003) 

Εκατοντάδες έρευνες καταδεικνύουν τη σημασία σύναψης συνεργασίας με 

προμηθευτές ικανούς να συμβάλλουν στο στρατηγικό όραμα μιας επιχείρησης, ενώ 

πολλές από αυτές επικεντρώνονται ειδικότερα στον καθορισμό των ενδεδειγμένων 

κριτηρίων και μεθόδων, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η τελική τους επιλογή.  

Παρόλα αυτά, στον τομέα της επιλογής διεθνών προμηθευτών, είναι έκδηλη η απουσία 

αξιόλογης βιβλιογραφίας, συγκριτικά με την αχανή βιβλιογραφία για την επιλογή 

εγχώριων προμηθευτών. Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται γύρω από 

το θέμα και τη στρατηγική του σημασία, παραμένει ένας τομέας των διεθνών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επιδέχεται περαιτέρω ουσιαστική μελέτη και 

ανάλυση.  

Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί έναυσμα για τη μελέτη του θέματος στα πλαίσια της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η γνώση σχετικά με την ορθή επιλογή διεθνών 

προμηθευτών αναμένεται να λειτουργήσει επικουρικά στη λήψη αποφάσεων των 

στελεχών προμηθειών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και ελαχιστοποιώντας τον 

κίνδυνο από την επιλογή διεθνών προμηθευτών.  
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Α’ ΜΕΡΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

1.1 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

Η Διεθνής Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελεί νοηματική συνέχεια και εξέλιξη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία πλέον αποκτά «διεθνή» χαρακτήρα και διάσταση. 

Συνεπώς, για να αποδοθεί καλύτερα ο ορισμός της Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

είναι αναγκαίο ο αναγνώστης να αντιληφθεί την έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ο όρος «εφοδιαστική αλυσίδα» εμφανίστηκε στο προσκήνιο τη δεκαετία του ’90 με 

πλήθος ερευνητών να τον χρησιμοποιούν κατά κόρον σε επιστημονικά συνέδρια και 

μελέτες. Παρά τη δημοτικότητα του, στην πραγματικότητα επιδέχθηκε διαφορετικές 

ερμηνείες, όπως της ροής πρώτων υλών και αγαθών, της  στρατηγικής προσέγγισης του 

μάνατζμεντ και της κάθετης ολοκλήρωσης των λειτουργιών μιας επιχείρησης. Η 

ασάφεια που δημιουργήθηκε στον ορισμό της έννοιας και των μεταβλητών που 

περιλαμβάνει, κατέστησε αναγκαία την υιοθέτηση μιας ερμηνείας για την εφοδιαστική 

αλυσίδα και τον τρόπο που αυτή συνδέεται με τις λειτουργίες και τη στρατηγική της 

επιχείρησης. (Mentzer et al, 2001) 

Αναφερόμενοι στον όρο «εφοδιαστική αλυσίδα», η σχετική βιβλιογραφία που 

αναπτύχθηκε επικεντρώθηκε κυρίως στους παρακάτω ορισμούς, οι οποίοι με την 

πορεία των ετών εμπλουτίζονταν: 

Πίνακας 1.  Ορισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Πηγή: Προσαρμογή από άρθρα των Mentzer et al. (2001) και τα συγγράμματα των Dobler & Burt (1996) 

και Ball, Geringer, Minor, McNett (2014) 

La Londe and Masters (1994) «Εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα σύνολο ανεξάρτητων 

εταιρειών, όπως οι προμηθευτές πρώτων υλών και 

εξαρτημάτων, οι χονδρέμποροι, οι μεταφορικές 

εταιρείες και οι λιανοπωλητές, οι οποίες εμπλέκονται 

στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης ενός 

προϊόντος στον τελικό καταναλωτή» 

Lambert, Stock, Ellram 

(1999) 

«Ως εφοδιαστική αλυσίδα νοείται η συνέργια 

διαφόρων επιχειρήσεων για την εισαγωγή ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας στην αγορά.» 



[7] 
  

Christopher (1992) «Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το δίκτυο των 

οργανισμών που συνδέονται αμφίδρομα (upstream & 

downstream) κατά την εκτέλεση ανεξάρτητων 

διαδικασιών και δραστηριοτήτων που προσθέτουν 

αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία που διατίθεται στον 

τελικό καταναλωτή.» 

Dobler & Burt (1996) «Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι το προς τα άνωθεν 

μέρος της αλυσίδας αξίας του οργανισμού που είναι 

υπεύθυνο για την προμήθεια των σωστών υλικών, 

υπηρεσιών και τεχνολογίας από την κατάλληλη πηγή, 

στην κατάλληλη ποσότητα, διασφαλίζοντας ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας σε έγκαιρο χρόνο».  

 

Ball, Geringer, Minor, 

McNett (2014) 

«Η διαδικασία συντονισμού κι ενοποίησης της ροής 

των υλικών, πληροφοριών, χρηματοοικονομικών 

στοιχείων και υπηρεσιών εντός και μεταξύ των 

επιχειρήσεων, σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας 

που εκτείνεται από τους προμηθευτές ως τον τελικό 

καταναλωτή.» 

Σήμερα, οι οικονομικές συνθήκες που διέπουν το παγκόσμιο γίγνεσθαι επιβάλλουν στις 

επιχειρήσεις να αναζητήσουν τόσο πελάτες όσο και προμηθευτές πέραν των εθνικών 

συνόρων της χώρας που εδρεύουν. Η εγκαθίδρυση της παγκοσμιοποίησης, όπως 

αποκαλείται η παραπάνω διαδικασία, συνδέεται άρρηκτα και με την εισαγωγή της 

έννοιας της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως απόρροια, οι επιχειρήσεις 

συμμετέχουν ενεργά σε παγκόσμια επιχειρηματικά δίκτυα, γεγονός που επηρεάζει 

αρχικά τη στρατηγική τους προσέγγιση και κατόπιν τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιούνται οι επιχειρησιακές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. (Branch 

A. , 2009, p.1)  

Όπως και η εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα έτσι και η διεθνής εφοδιαστική αλυσίδα 

περιλαμβάνει λειτουργίες όπως ο συνεχής εφοδιασμός της επιχείρησης με αγαθά και 

υπηρεσίες κατάλληλης ποιότητας στον κατάλληλο χρόνο, η μετατροπή, 
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συναρμολόγηση και παραγωγή αγαθών ή προσφορά υπηρεσιών και η φυσική διανομή 

τους σε πελάτες. (Branch A. , 2009, p.2)  

Ειδικότερα, οι Skjøtt-Larsen et al. υποστηρίζουν πως οι λειτουργίες της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι πέντε (Skjøtt-Larsen et al., 2007,p.30):  

 Η διαχείριση της ζήτησης (demand management): περιλαμβάνει την 

αποτελεσματική πρόβλεψη της ζήτησης, την τοποθέτηση στην αγορά, την 

αποδοτική εξυπηρέτηση των πελατών και την υποστήριξή τους μετά την πώληση 

του προϊόντος.  

 Η Διανομή (Distribution): περιλαμβάνει τις διαδικασίες που οδηγούν με ασφάλεια 

το προϊόν από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στην αγορά.  

 Η Παραγωγή (Production): περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που προσθέτουν 

προστιθέμενη αξία στις εισροές μιας επιχείρησης.  

 Οι Προμήθειες (Procurement): αποτελεί τη σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα στάδια 

της παραγωγής, καθώς εφοδιάζει την επιχείρηση με τις κατάλληλες εισροές.  

 Οι Επιστροφές (Returns): αναφέρεται στην οργάνωση των ροών των αγαθών που 

οδηγούνται για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση από την παραγωγή.  

Η ουσιαστικότερη διαφορά ανάμεσα στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα και τη 

διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο καλούνται τα στελέχη 

επιχειρήσεων να φέρουν εις πέρας τις παραπάνω λειτουργίες, δεδομένης της 

υψηλότερης πολυπλοκότητας που ενέχει η διεθνοποίηση των προμηθειών. Η 

πολυπλοκότητα αυτή αναφέρεται αφενός σε προκλήσεις που προκύπτουν από την 

παγκόσμια ποικιλία σε πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές, νομικές και 

γεωγραφικές συνθήκες, αφετέρου στην προσαρμογή της δομής και των 

επιχειρηματικών διαδικασιών της επιχείρησης προκειμένου να κατορθώσει να 

ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανωτέρω συνθήκες. (Skjøtt-Larsen et al., 2007,p.399) 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως η αναφορά στον όρο «διεθνής εφοδιαστική 

αλυσίδα» εμπερικλείει τη συνειδητή αναγνώριση της ανάγκης των επιχειρήσεων να 

λειτουργούν διεθνώς και να προμηθεύουν τις παγκόσμιες αγορές  με τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες τους, καθώς και στη στρατηγική προσαρμογή τους, προκειμένου να 

κατανοήσουν και να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διεθνοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν αποτελεί 

επακόλουθο τυχαίας συγκυρίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που ορισμένα από 
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τα εξαρτήματα, μέρη ή υπηρεσίες που συνοδεύουν ένα προϊόν προέρχονται 

ενδεχομένως από κάποια χώρα της αλλοδαπής. (Skjøtt-Larsen et al., 2007,p.399) 

1.2 Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Από τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, η λειτουργία των προμηθειών αποτελεί 

μία από τις σημαντικότερες δεδομένης της αξίας του κεφαλαίου που δεσμεύει και του 

βαθμού επιρροής της στην κερδοφορία της επιχείρησης. Με τον όρο «λειτουργία 

προμηθειών» (procurement) λογίζεται η στρατηγική διαδικασία με την οποία η 

επιχείρηση αποκτά όλα τα απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες, προκειμένου να 

λειτουργήσει και να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. (Trent & Monczka, 2005)  

Η λειτουργία αυτή της επιχείρησης έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά το διάβα των 

χρόνων, αποκτώντας βαρύτητα, αντάξια των υπόλοιπων λειτουργιών όπως π.χ. το 

μάρκετινγκ. Έτσι, οι προμήθειες μετατρέπονται από μια απλή λειτουργία της 

επιχείρησης σε μια στρατηγικής σημασίας λειτουργία κατά τον προγραμματισμό της 

επιχείρησης. Υπάρχουν τέσσερα στάδια εξέλιξης των προμηθειών σε μια επιχείρηση. 

(Dobler D. &Burt D. ,1996, p. 6) Όσο η επιχείρηση πλησιάζει στο στάδιο του 

στρατηγικού εφοδιασμού, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση να προμηθεύεται προϊόντα 

από αλλοδαπούς προμηθευτές και να χαράσσει διεθνή στρατηγική προμηθειών. (Dobler 

D. & Burt D. ,1996, p. 5) Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα στάδια, τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις λειτουργίες που επιτελούνται σε καθένα από αυτά: 

Πίνακας 2.Τα στάδια εξέλιξης της λειτουργίας προμηθειών 

Πηγή: Προσαρμογή από το σύγγραμμα των Dobler & Burt (1996) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αντίδραση 

Διαχείριση εγγράφων, στελέχωση γραφείου με υπαλλήλους 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίδραση σε κάθε πρόβλημα, 

σύνταξη αναφορών (reports) σε πολύ μικρό επίπεδο 
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Συστηματοποίηση 

των διαδικασιών 

Διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων, στελέχωση γραφείου με 

υπαλλήλους ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, διεκπεραίωση 

συναλλαγών, στιγμιαίες αγορές (spot), πρωταρχικός στόχος είναι 

η μείωση του κόστους και η διατήρηση της συνεχούς 

λειτουργίας της γραμμής παραγωγής, σύνταξη αναφορών σε 

μικρό επίπεδο, παρακολούθηση των μεταβολών της τιμής, μικρή 

διαθεσιμότητα δεδομένων (data) 

Πρόληψη 

Προδραστική προσέγγιση, στελέχωση γραφείου με 

επαγγελματίες του τομέα, σύναψη μακροπρόθεσμων 

συμβολαίων, μέτρηση του συνολικού κόστους κτήσης 

προϊόντων, σύνταξη αναφορών για τα ανώτερα επίπεδα 

διοίκησης, υποστήριξη από όλα τα τμήματα της επιχείρησης, 

εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών, σχετικά περιορισμένα 

δεδομένα, υιοθέτηση στρατηγικής για την προμήθεια ορισμένων 

προϊόντων 

Στρατηγικός 

εφοδιασμός 

Οι προμήθειες θεωρούνται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η 

στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματώνεται στη 

στρατηγική της επιχείρησης, ανάπτυξη κι όχι προμήθεια 

προϊόντων, ποσοτικός υπολογισμός της βελτίωσης, παγκόσμια 

εστίαση στην προμήθεια προϊόντων, βελτιστοποίηση του 

συνολικού κόστους κτήσης, η διοίκηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας γίνεται κεντρικά ενώ η δραστηριότητα των 

προμηθειών είναι αποκεντροποιημένη, πληθώρα δεδομένων,  

σχεδίαση βάσης προμηθευτών, εκμετάλλευση της τεχνολογίας 

των προμηθευτών, συστηματική παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος, μετατροπή της εφοδιαστικής αλυσίδας σε 

αλυσίδα αξίας, ανάπτυξη σχέσεων με τους προμηθευτές 

Ο αντίκτυπος των προμηθειών στην ποιότητα, το κόστος και την παραγωγικότητα μιας 

επιχείρησης αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί στην ανταγωνιστικότητα της στη διεθνή 

αγορά. Έτσι, παρότι στο παρελθόν οι υπεύθυνοι προμηθειών επικεντρώνονταν 

αποκλειστικά στη μείωση του κόστους των προμηθειών, των χρόνων υστέρησης (lead 

times) και του κόστους λειτουργίας του τμήματος προμηθειών, στην πορεία των 
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χρόνων εστίασαν, σταδιακά περισσότερο, σε τομείς που συμβάλλουν στην 

προστιθέμενη αξία των προϊόντων της επιχείρησης, προκειμένου να ενισχύσουν τη 

διεθνή ανταγωνιστική της θέση. (Dobler D. & Burt D. ,1996, p. 5) 

 Η προστιθέμενη αξία των προμηθειών υπολογίζεται από: (Dobler D. & Burt D., 1996, 

p. 10): 

 Τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στο τελικό προϊόν, η οποία 

προϋποθέτει την προμήθεια άριστης ποιότητας πρώτων υλών με πολύ μικρό 

ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων. 

 Τη μείωση του κόστους προμηθειών, η οποία επιτυγχάνεται όχι μόνο με τις 

μειωμένες τιμές αγοράς του προϊόντος, αλλά και με τη στρατηγική διαχείριση 

του συνολικού κόστους. Το συνολικό κόστος αποτελείται από το άθροισμα του 

κόστους κτήσης, μεταφοράς, διαχείρισης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των 

προϊόντων, το κόστος τοποθέτησης παραγγελίας και τις συνολικές δαπάνες του 

τμήματος, καθώς και το έμμεσο κόστος από ελαττωματικά προϊόντα και 

προϊόντα που δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών.  

 Τους μειωμένους χρόνους παράδοσης και εξυπηρέτησης που απαιτούν οι 

σύγχρονοι καταναλωτές, οι οποίοι γίνονται ολοένα και απαιτητικότεροι. Το 

γεγονός αυτό ωθεί τα στελέχη προμηθειών, αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, να λάβουν ένα περισσότερο ενεργό ρόλο και να 

ενισχύσουν την από κοινού συνεργασία τους.    

 Τη διατήρηση και βελτίωση της τεχνολογία που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Η 

έννοια αυτή διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους λειτουργίες, αφενός, την 

επιβεβαίωση πως η υφιστάμενη τεχνολογία της επιχείρησης ικανοποιεί τις 

ανάγκες του τμήματος προμηθειών κάθε χρονική στιγμή και αφετέρου, την 

προμήθεια πρώτων υλών από προμηθευτές που δε διακυβεύουν τα τεχνολογικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης.  

 Την αδιάκοπτη ροή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μια αναπάντεχη διακοπή της 

συνεχούς ροής της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιφέρει πλήγμα στην 

εικόνα και την αξιοπιστία της επιχείρησης, συνεπώς και ζημίες. Για το λόγο 

αυτό, οι υπεύθυνοι αγορών πρέπει να διευρύνουν διαρκώς τη βάση με ικανούς 

προμηθευτές και να παρακολουθούν ενεργά τις επίκαιρες εξελίξεις και τάσεις 

της αγοράς.  
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1.3 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Η εξελικτική πορεία τόσο της σπουδαιότητας, όσο και του τρόπου λειτουργίας των 

προμηθειών, καθώς και η επίδραση της παγκοσμιοποίησης, έφεραν στην επιφάνεια 

έναν καινούργιο όρο, τις διεθνείς προμήθειες. Ο όρος «διεθνείς προμήθειες» 

(international sourcing) αναφέρεται στη διαδικασία αναζήτησης και εξεύρεσης 

προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών πέρα των συνόρων της χώρας, συνεπώς στην 

περίπτωση αυτή ο αγοραστής εδρεύει σε διαφορετική χώρα από τον πωλητή. (Dobler 

D. &Burt D. (1996), p. 267) Τα τελευταία χρόνια, ο όρος «προμήθειες από το 

εξωτερικό» (foreign sourcing) αντικαταστήθηκε από τον όρο «διεθνείς προμήθειες» 

(international sourcing) και στη συνέχεια από τις «παγκόσμιες προμήθειες» (global 

sourcing). (Dobler D. &Burt D. (1996), p. 267) Οι «παγκόσμιες προμήθειες» 

αναφέρονται στη στρατηγική διαδικασία, κεντρικού συντονισμού, των διεθνών 

προμηθειών μιας πολυεθνικής επιχείρησης, προκειμένου αυτή να εκμεταλλευτεί τις 

παγκόσμιες οικονομίες κλίμακας και τις τάσεις της διεθνούς αγοράς, σε όλη την έκταση 

των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της. (Trent & Monczka, 2005) 

 Η μετάβαση από τις εγχώριες προμήθειες στις παγκόσμιες προμήθειες 

πραγματοποιείται σε πέντε σταδία (Trent & Monczka, 2003): 

α. Εγχώριες προμήθειες  

β. Διεθνείς προμήθειες σε περίπτωση ανάγκης  

γ. Στρατηγική διεθνών προμηθειών 

δ. Στρατηγική παγκόσμιων προμηθειών σε εμβέλεια πολλαπλών τοποθεσιών  

ε. Στρατηγική παγκόσμιων προμηθειών σε εμβέλεια πολλαπλών τοποθεσιών και με 

τη συμμετοχή πολλαπλών λειτουργικών ομάδων  

Όσο η επιχείρηση μεταβαίνει από το αρχικό στάδιο στο τελικό, τόσο αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα διαχείρισης της λειτουργίας των προμηθειών και υπεισέρχονται νέα 

προβλήματα, τα οποία η επιχείρηση καλείται να αντιμετωπίσει. Η μετάβαση από τις 

εγχώριες στις διεθνείς προμήθειες συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προσαρμογή 

της επιχείρησης σε νέα πολιτικά, νομικά και οικονομικά περιβάλλοντα, διάφορα 

γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια, μεγαλύτερες αποστάσεις, την ύπαρξη 

δασμολογικών επιβαρύνσεων στα προϊόντα και τέλος, συνεχείς διακυμάνσεις στην 

ισοτιμία συναλλάγματος. Αντιθέτως, η μετάβαση από τις διεθνείς προμήθειες στις 

παγκόσμιες προμήθειες προϋποθέτει βέλτιστο συντονισμό μεταξύ των διάφορων 
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τοποθεσιών και λειτουργικών ομάδων από την κεντρική διοίκηση της επιχείρησης. 

(Trent & Monczka, 2005) Τέλος, σημειώνεται πως η παρούσα εργασία επικεντρώνεται 

κυρίως στη στρατηγική διεθνών προμηθειών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ   

2.1 Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Η πεμπτουσία και, παράλληλα, η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής της εφοδιαστικής 

τους αλυσίδας, είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των 

καταναλωτών με το μικρότερο δυνατό κόστος ή ρίσκο και την υψηλότερη δυνατή 

ποιότητα. (Bhutta and Huq, 2002) 

Οι προμήθειες αποτελούσαν πάντα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. (Bhutta and Huq, 2002) Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, η λειτουργία της επιλογής προμηθευτών αποσκοπεί στη μείωση του 

κινδύνου από την αγορά προμηθειών, στη μεγιστοποίηση της αξίας τους και στην 

ανάπτυξη υγιών μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές της επιχείρησης. (Pal et 

al.,2013)  

H ανεύρεση των κατάλληλών πηγών ανεφοδιασμού είναι εξαιρετικής σημασίας για μια 

επιχείρηση, ιδιαίτερα εάν αυτή είναι παραγωγική. Σε επιχειρήσεις με υψηλό κόστος 

πρώτων υλών και μηχανημάτων, η ανάπτυξη της κατάλληλης διαδικασίας επιλογής 

προμηθευτών μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά το κόστος, συνεπώς και το 

αναλαμβανόμενο ρίσκο. (Pal et al.,2013) Πράγματι, έχει αποδειχθεί πως το κόστος της 

λειτουργίας των προμηθειών αντικατοπτρίζει ένα  μεγάλο ποσοστό του τελικού, 

συνολικού κόστους του προϊόντος. (Benyoucef et al., 2003) Η απόδοσή των 

προμηθειών αξιολογείται βάσει πολλαπλών κριτηρίων και αποτελεί σημαντικό 

συστατικό της επιτυχίας ή της αποτυχίας της επιχείρησης να προσαρμοστεί στις 

διεθνείς εξελίξεις και τάσεις που διέπουν την παγκόσμια αγορά αγαθών και υπηρεσιών. 

(Bhutta and Huq, 2002)  

Η επιλογή των κατάλληλων πηγών ανεφοδιασμού και η παράλληλη χρήση συστημάτων 

ολικής ποιότητας συμβάλλει επίσης στη μεγιστοποίηση της ανταποκρισιμότητας της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των πελατών της και τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της. (Pal et al.,2013) Καθώς ο κύκλος ζωής των 

προϊόντων έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια (ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 3-4 

έτη) και τα περισσότερα προϊόντα εισέρχονται στο στάδιο της ωρίμανσης ταχύτερα σε 

σχέση με το παρελθόν, αυξάνεται η ζήτηση για νέα, καινοτόμα προϊόντα ή για 

τροποποιήσεις στα ήδη υπάρχοντα, γεγονός που ωθεί τις  επιχειρήσεις να αναζητήσουν 

νέους προμηθευτές, ώστε να διευρύνουν την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρουνε. 

(Benyoucef et al.,2003) 

Επιπρόσθετα, η δυνατότητα επιλογής από μια ευρεία βάση Just In Time (JIΤ) 

προμηθευτών προσδίδει στην επιχείρηση ευελιξία, στοιχείο που ενισχύει την 

αποτελεσματική προσαρμογή της στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. (Pal et al.,2013) Ωστόσο, η διαχείριση ενός μεγάλου 

νούμερου JIT προμηθευτών αποτελεί δύσκολο εγχείρημα που ενέχει υψηλό κόστος, με 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να περιορίζουν τον αριθμό των προμηθευτών σε έναν ή 

λίγους. (Ansari and Modaress, 1986) Έτσι, η επιλογή του καταλληλότερου ή των 

καταλληλότερων προμηθευτών καθίσταται μια καθοριστικής σημασίας απόφαση για τη 

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

Τέλος, η συνεχής και απρόσκοπτη συνεργασία των επιχειρήσεων με τους προμηθευτές 

σε μακροχρόνια βάση, προκειμένου τα δύο μέρη να κατανοήσουν τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες τους, οδηγεί σε πολλαπλάσια αποτελέσματα και για τα δύο μέρη. (Bhutta 

and Huq, 2002) 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, το πρόβλημα της αξιολόγησης και τελικής  

επιλογής των καταλληλότερων διεθνών προμηθευτών χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

πολυπλοκότητα και τα στελέχη της επιχείρησης θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένη 

ικανότητα κριτικής σκέψης και  επίλυσης προβλημάτων. (Bhutta and Huq, 2002) 

2.2 ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

Η πολυπλοκότητα διαχείρισης της διαδικασίας των διεθνών προμηθειών λόγω της 

ύπαρξης αμέτρητης ποικιλίας σε προϊόντα και υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα, 

αντισταθμίζεται από τις ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις που μπορεί να επιφέρει στην 

επιχείρηση. (Dobler D. & Burt D., 1996) Από την άλλη πλευρά, η λανθασμένη επιλογή 

ενός διεθνούς προμηθευτή μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα κόστη παραγωγής, χαμηλή 
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ποιότητα προϊόντος, καθυστερήσεις παράδοσης, κωλύματα στην παραγωγική 

διαδικασία και μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες για την επίλυση διαφωνιών. (Min, 

1994) Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται διεξοδικά τα οφέλη και οι κίνδυνοι της 

διεθνοποίησης των προμηθειών.  

2.2.1 ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ  

Εφαλτήριο για την προμήθεια προϊόντων από την αλλοδαπή είναι τα πιθανά οφέλη που 

δύναται να καρπωθεί η επιχείρηση, ενισχύοντας έτσι, την ανταγωνιστική της θέση. Τα 

οφέλη και ο βαθμός στον οποίο ικανοποιούνται οι στόχοι και οι προσδοκίες της 

επιχείρησης από τη διεθνοποίηση των προμηθειών εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες, όπως το μέγεθος της εταιρείας και η διεθνής εμπειρία της, το ποσοστό των 

προϊόντων που εισάγει, η χώρα προέλευσης τους και τέλος, η ποσότητα και η φύση των 

προϊόντων. Έτσι, για παράδειγμα, μια επιχείρηση που εισάγει μεγάλη ποσότητα 

προϊόντων συνήθως επωφελείται με χαμηλότερη τιμή, ενώ μια επιχείρηση με πολυετή 

διεθνή εμπειρία έχει δημιουργήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να έχει 

πρόσβαση με μεγαλύτερη ευκολία σε προμηθευτές που παρέχουν υψηλή ποιότητα και 

τεχνολογία. (Cho & Kang, 2001) 

Στα πιθανά οφέλη διεθνοποίησης της διαδικασίας αγορών μιας επιχείρησης 

συγκαταλέγονται τα παρακάτω (Dobler D. & Burt D., 1996, pp. 268 – 269): 

 Ικανοποίηση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών 

Οι υπεύθυνοι προμηθειών μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν διεθνείς προμηθευτές 

που να μπορούν να ικανοποιήσουν και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις σε θέματα 

ποιότητας. 

 Μειωμένοι χρόνοι παράδοσης 

Οι επιχειρήσεις αναζητούν προμηθευτές με μεγάλο δείκτη αξιοπιστίας και ευελιξίας, 

προκειμένου να μειώσουν τους χρόνους αναπλήρωσης, γεγονός που καθίσταται 

ευκολότερο λόγω της συνεχούς αυξανόμενης χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων.  
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 Περιορισμός του κόστους 

Με τα κόστη διαχείρισης των διεθνών προμηθειών να παραμένουν σταθερά, οι 

υπεύθυνοι προμηθειών μπορούν να βρουν προϊόντα πολύ φθηνότερα από τα εγχώρια, 

μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος παραγωγής.  

 Σύγχρονη τεχνολογία ανάπτυξης προϊόντων και βελτίωσης των διαδικασιών 

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας δεν αφήνει χώρο για αγορές από μία μόνο χώρα. 

Κάποιες χώρες κατέχουν τεχνολογικά περισσότερο εξελιγμένα μέσα από την εγχώρια 

αγορά, γεγονός που μπορούν να αξιοποιήσουν οι υπεύθυνοι προμηθειών. Σε 

διαφορετική περίπτωση διακυβεύεται η διεθνής ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 

αλλά και η επιβίωση της, καθώς οι προμηθευτές της μπορεί να μετατραπούν σε 

ανταγωνιστές της.  

 Διεύρυνση της βάσης προμηθευτών 

Οι υπεύθυνοι προμηθειών επιθυμούν να διαθέτουν μια διευρυμένη βάση προμηθευτών 

για να εφοδιάζουν την επιχείρηση εγκαίρως και επαρκώς με τις κατάλληλες 

προμήθειες. Πολλές φορές μάλιστα τυγχάνει να μην υπάρχει και ο κατάλληλος 

εγχώριος προμηθευτής που να εξυπηρετεί πλήρως τις απαιτήσεις της επιχείρησης.  

 Αντισταθμιστικό εμπόριο  

Με τον όρο «αντισταθμιστικό εμπόριο» γίνεται αναφορά στην αγοραπωλησία όπου η 

πληρωμή των αγαθών ή υπηρεσιών πραγματοποιείται με ανταλλαγή άλλων προϊόντων 

ή αγαθών κι όχι με χρήματα. Το αντισταθμιστικό εμπόριο επιβάλλεται κυρίως από τις 

κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων κρατών με σκοπό τη δημιουργία και διατήρηση 

ικανοποιητικής ποσότητας συναλλάγματος και την εκμετάλλευση της τεχνολογικής 

υπεροχής που ενσωματώνεται σε προϊόντα προερχόμενα από αναπτυγμένες χώρες. 

Μάλιστα, σε πολλά αναπτυσσόμενα κράτη η εφαρμογή του αντισταθμιστικού 

εμπορίου αποτελεί προϋπόθεση για την πώληση προϊόντων εντός των συνόρων της 

χώρας. Τα στελέχη προμηθειών εκμεταλλεύονται το αντισταθμιστικό εμπόριο 

προκειμένου να εισάγουν τα προϊόντα τους σε μια νέα αγορά, απαλλαγμένα από το 

συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από μια 

συναλλαγή με νομίσματα, των οποίων η μετατροπή καθίσταται δύσκολη, δεδομένης 

της έλλειψής τους ή της ευμετάβλητης φύσης της συναλλαγματικής τους ισοτιμίας.  
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Σε μια έρευνα που διεξήγαγαν οι Salleh & Mohammad σε επιχειρήσεις στη Μαλαισία, 

συμπέραναν πως τα σημαντικότερα οφέλη, που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις όταν 

προμηθεύονται προϊόντα από το εξωτερικό, είναι  η υψηλή ποιότητα, η χαμηλή τιμή 

και η πρόσβαση σε αγαθά υψηλής τεχνολογίας. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα οφέλη και 

τη διαβάθμιση της σπουδαιότητας τους. (Salleh & Mohammad, 2006) 

Πίνακας 3. Τα σημαντικότερα οφέλη διεθνοποίησης των προμηθειών. 

Πηγή: Άρθρο των Salleh & Mohammad (2006) 

ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Υψηλότερη ποιότητα 5,88 

Χαμηλότερη τιμή 5,84 

Πρόσβαση σε τεχνολογίες 5,73 

Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης  5,50 

Αύξηση του αριθμού των 

προμηθευτών  5,07 

Καλύτερη εξυπηρέτηση  4,76 

Ικανοποίηση των υποχρεώσεων 

του αντιπραγματιστικού εμπορίου  4,73 

Καλύτερη παράδοση  4,57 

2.2.2 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Στον αντίποδα,  η διεθνοποίηση των προμηθειών ενέχει ποικίλης φύσεως κινδύνους και 

παρουσιάζει πιθανά προβλήματα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η εκάστοτε 

επιχείρηση. Ορισμένα από αυτά είναι (Dobler D. & Burt D. (1996), p. 269 – 272): 

 Πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές 

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα σε σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος. 

Τα ήθη και τα έθιμα, τα δώρα, ο συνήθης τρόπος που πραγματοποιούνται οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι διαπραγματεύσεις, τα νομικά συστήματα κτλ 

ενδέχεται να αποτελέσουν τροχοπέδη στις σχέσεις επιχείρησης και προμηθευτή. 
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Επιπλέον, η διαφορετική γλώσσα δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία, η οποία 

μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις και προβλήματα.  

 Όροι πληρωμής 

Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσει κανείς σχετικά με τους όρους 

πληρωμής. Αρχικά, το χρόνο πληρωμής και την εμπιστοσύνη στον πωλητή. Σε κάποιες 

χώρες είθισται να προκαταβάλλεται ένα μέρος της αξίας των προϊόντων, γεγονός που 

δεσμεύει τα κεφάλαια και τη ρευστότητα του αγοραστή. Σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά 

όταν οι σχέσεις αγοραστή – πωλητή δεν έχουν δοκιμαστεί, είναι σύνηθες ο αγοραστής 

να κάνει χρήση κάποιας τραπεζικής υπηρεσίας όπως η ενέγγυα πίστωση ή ενέγγυα 

επιστολή. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το νόμισμα στο οποίο 

θα γίνει η πληρωμή. Με εξαίρεση τη ζώνη του ευρώ, στον υπόλοιπο κόσμο οι χώρες 

χρησιμοποιούν διαφορετικά νομίσματα με τα οποία συναλλάσσονται σε καθημερινή 

βάση. Με τις ισοτιμίες των νομισμάτων να μεταβάλλονται έντονα, ακόμη και κατά τη 

διάρκεια της ίδιας της ημέρας, οι αγοραπωλησίες σε διεθνές επίπεδο εμπεριέχουν 

συναλλαγματικό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το συνολικό 

κόστος προμηθειών. Για το λόγο αυτό, οι υπεύθυνοι προμηθειών οφείλουν να 

δηλώνουν ρητά στα συμβόλαια τους σε ποιο από τα νομίσματα των δύο χωρών στο 

οποίο θα γίνει η πληρωμή. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγεται από κοινού ένα 

τρίτο νόμισμα, συνήθως το αμερικάνικο δολάριο, το οποίο διέπει τις αγοραπωλησίες 

ανάμεσα σε συμβαλλόμενους από δύο διαφορετικά κράτη.  

 Μεγάλοι χρόνοι υστέρησης 

Η χρήση διαφορετικών μέσων στη μεταφορά των εμπορευμάτων μπορεί να οδηγήσει 

σε καθυστερήσεις στην παράδοση, σε ζημίες κατά την μεταφορά, συνεπώς και σε 

αυξημένο κόστος. Επιπλέον, τα δίκτυα μεταφορών και οι υποδομές της χώρας μπορεί 

να μην είναι αξιόπιστα. (Cho & Kang, 2001) Ακόμη, μια ενδεχόμενη απεργία των 

λιμενεργατών, κάποια νομοθεσία που απαιτεί πολλούς ελέγχους κατά τη διάβαση των 

συνόρων στα τελωνεία, μια πιθανή κακοκαιρία και τα πολλαπλά διαφορετικά 

προγράμματα φόρτωσης και αποστολής οδηγούν σε καθυστερήσεις στην παράδοση, 

ενώ τέλος, η χρήση αεροπλάνου για τη μεταφορά αυξάνει σημαντικά το κόστος.  
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 Επιπλέον αποθέματα 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμβόλαια υποχρεώνουν τους υπεύθυνους προμηθειών 

να αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες από τις προβλεπόμενες. Αυτό συμβαίνει όταν ο 

προμηθευτής έχει θέσει μια ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας που  εξυπηρετεί ή όταν ο 

αγοραστής δέχεται επιπλέον εκπτώσεις με την αγορά μεγαλύτερης ποσότητας 

παραγγελίας.  Ωστόσο, πριν προβεί στην υπογραφή του συμβολαίου, ο αγοραστής θα 

πρέπει να αναλογιστεί τα επιπλέον έξοδα που επιφέρει η αποθήκευση και συντήρηση 

του πλεονάζοντος προϊόντος. Το κόστος αποθέματος και τα διοικητικά κόστη που το 

συνοδεύουν συνήθως είναι αρκετά υψηλά, με αποτέλεσμα να ισοσταθμίζουν την όποια 

έκπτωση μπορεί να παρασχεθεί από τον πωλητή.  

 Ποιότητα 

Τις περισσότερες φορές τα στελέχη προμηθειών πρέπει να επιλέγουν πολύ προσεκτικά 

τους προμηθευτές τους, καθώς υπάρχει μεγάλο ρίσκο αυτοί να μην ανταποκρίνονται 

στα επίπεδα ποιότητας που οι πρώτοι έχουν θέσει, είτε χρησιμοποιώντας φθηνά, κακής 

ποιότητας υλικά, είτε υιοθετώντας μια παραγωγική διαδικασία η οποία οδηγεί σε 

πολλά ελαττωματικά προϊόντα. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το κόστος από 

τη συνεργασία με κάποιον αλλοδαπό προμηθευτή να αυξάνεται σημαντικά, καθώς ο 

τελευταίος ανταποκρίνεται λιγότερο αποτελεσματικά στις προδιαγραφές που έχει θέσει 

η επιχείρηση και απαιτούνται επιπρόσθετες αναγκαίες αλλαγές και διορθωτικές 

παρεμβάσεις.  

 Κοινωνικά και εργασιακά θέματα 

Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, ο νομοθέτης έχει 

μεριμνήσει κατά της ανάθεσης μέρους των λειτουργιών μιας επιχείρησης σε χώρες 

όπου η εργατική νομοθεσία είναι χαλαρή ή δεν υφίσταται, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην παιδική εργασία. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές γίνονται όλο και 

περισσότερο ενήμεροι και ευαίσθητοι σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές με αποτέλεσμα 

οι επιχειρήσεις να επιλέγουν με μεγάλη προσοχή τους προμηθευτές τους προκειμένου 

να μην αμαυρώσουν την εικόνα της επωνυμίας (brand) τους.  
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 Υψηλότερο κόστος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Οι διεθνείς προμήθειες δημιουργούν ένα επιπλέον κόστος από το αντίστοιχο των 

εγχώριων προμηθειών, όπως την ανάγκη για έξοδα μεταφράσεων, μετακινήσεων, 

επισκέψεων επί τόπου στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, τους εισαγωγικούς 

δασμούς, τις υπηρεσίες μετά την πώληση, τους εκτελωνισμούς, τα μεταφορικά έξοδα, 

τα συστήματα επικοινωνίας, τα τραπεζικά έξοδα κτλ. Μάλιστα, τα έξοδα είναι τόσο 

υψηλά που πολλές φορές συστήνεται η επιχείρηση να αναζητήσει προϊόντα ή 

υπηρεσίες από το εξωτερικό μόνο στην περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή είναι 

20% χαμηλότερη από την εγχώρια.  

2.3 ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

Σε μια έρευνα που διενεργήθηκε σε 149 στελέχη προμηθειών και εφοδιαστικής 

αλυσίδας αναδείχθηκαν οι κυριότεροι παράγοντες που πρέπει να αναλογιστεί, 

προκειμένου η προσπάθεια προμήθειας προϊόντων από το εξωτερικό να τελεσφορήσει. 

(Birou M. & Fawcett E.,1993) Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι παράγοντες αυτοί, 

καθώς και η βαρύτητά τους. 

Πίνακας 4. Οι παράγοντες επιτυχίας των διεθνών προμηθειών 

Πηγή: Έρευνα των Birou M. & Fawcett E. (1993) 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ 

Η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης για διεθνοποίηση 

της διαδικασίας αγορών  

Βαρύνουσας σημασίας 

Η ανάπτυξη σχετικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων  Βαρύνουσας σημασίας 

Η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές Βαρύνουσας σημασίας 

Η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που σχετίζονται 

με το διεθνές εμπόριο 

Βαρύνουσας σημασίας 
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Η ικανότητα εντοπισμού διαφαινόμενων ευκαιριών  Μεσαίας σημασίας 

Η γνώση των διεθνών επιχειρηματικών πρακτικών  Μεσαίας σημασίας 

Η πιστοποίηση του αλλοδαπού προμηθευτή  Μεσαίας σημασίας 

Ο σχεδιασμός του κατάλληλου πλάνου των διεθνών 

προμηθειών 

Μεσαίας σημασίας 

Τα παγκόσμια ηλεκτρονικά συστήματα  Μικρής σημασίας 

Οι πολιτισμικοί παράγοντες   Μικρής σημασίας 

2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

 Μια από τις σημαντικότερες ευθύνες του τμήματος προμηθειών είναι η ανεύρεση και η 

ανάπτυξη της βάσης των προμηθευτών που διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία που τους 

καθιστούν κατάλληλους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της επιχείρησης – αγοραστή. Η 

επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα αν αναλογιστεί κανείς την 

πληθώρα των προμηθευτών που υπάρχει παγκοσμίως. Ωστόσο, η σημασία της 

δραστηριότητας ανεύρεσης προμηθευτών είναι καθοριστική για να μπορεί μια 

επιχείρηση να είναι ευέλικτη και ανταγωνιστική. Για το λόγο αυτό, πολλές επιχειρήσεις 

διαμορφώνουν ειδικές πολιτικές σχετικά με τον τρόπο που τα τμήματα και οι υπεύθυνοι 

προμηθειών θα διαχειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Έτσι, μπορούν να 

απολαμβάνουν τα προνόμια και να περιορίζουν το κόστος και το χρόνο που επιφέρει η 

διαδικασία. (Dobler D. & Burt D., 1996, p. 49)  

2.4.1 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

Σε γενικές γραμμές, κατά την επιλογή προμηθευτών, οι επιχειρήσεις ακολουθούν μια 

συγκεκριμένη διαδικασία, πριν την τελική συμφωνία με πιθανούς προμηθευτές. Η 

διαδικασία αυτή, η οποία ονομάζεται κύκλος αγορών (purchasing cycle), μπορεί να 

ποικίλει ανάλογα με την επιχείρηση και τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος που παράγει ή 

εμπορεύεται, ωστόσο, ορισμένες επιμέρους δραστηριότητες ανευρίσκονται σχεδόν σε 
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κάθε αγοραστική διαδικασία. Τα στάδια ενός κύκλου αγορών είναι (Dobler D. & Burt 

D., 1996, p. 62):  

 Αναγνώριση και καθορισμός των αναγκών της επιχείρησης 

 Γνωστοποίηση της ανάγκης σε πιθανούς προμηθευτές 

 Διενέργεια έρευνας για την εύρεση κατάλληλων προμηθευτών  

 Αξιολόγηση προμηθευτών και τελική επιλογή του καταλληλότερου προμηθευτή  

 Έκδοση εντολής αγοράς  

 Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας  

 Λήψη της παραγγελίας και έλεγχος του προϊόντος, καθώς και των απαραίτητων 

εγγράφων 

 Ολοκλήρωση της παραγγελίας  

2.4.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Κατά τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών, οι υπεύθυνοι αγορών συνήθως ανατρέχουν 

στη βάση προμηθευτών της εταιρείας, προκειμένου να επιλέξουν και αξιολογήσουν 

τους καταλληλότερους από αυτούς για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η δημιουργία 

μιας επαρκούς βάσης προμηθευτών είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις 

υψηλής τεχνολογίας  ή σε περιπτώσεις όπου η σπανιότητα των πόρων είναι συχνό 

φαινόμενο. Σκοπός της είναι η επιλογή δυνητικά κατάλληλων προμηθευτών που 

μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και το στρατηγικό πλάνο της επιχείρησης, τόσο 

στο παρόν όσο και σε κάποια άλλη μελλοντική στιγμή. (Dobler D. & Burt D., 1996, p. 

214) Κάθε εγγραφή προμηθευτή στη βάση περιλαμβάνει στοιχεία, όπως το εύρος των 

προϊόντων που προσφέρει ο προμηθευτής, τη γεωγραφική του θέση και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του. Κατά τη σύνθεση μιας βάσης προμηθευτών, η επιχείρηση θα 

πρέπει να λάβει υπόψη της μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τα ποιοτικά και τα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά της. (Lysons K., 2000, pp.276 - 279) Οι παράγοντες αυτοί 

είναι:  

α. Το μέγεθος της βάσης των προμηθευτών 

Το μέγεθος αναφέρεται στο συνολικό αριθμό προμηθευτών που διατηρεί μια 

επιχείρηση στη βάση της. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να φυλάσσει αρχεία και δεδομένα 

για όλους τους δυνητικούς προμηθευτές που υφίστανται παγκοσμίως. Κάτι τέτοιο θα 

ήταν υπερβολικά χρονοβόρο και θα ενείχε υψηλό κόστος συντήρησης. (Dobler D. & 
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Burt D., 1996, p. 212) Το μέγεθός της επηρεάζεται τόσο από την ποικιλία κωδικών των 

προϊόντων που η επιχείρηση προμηθεύεται, όσο και από τον αριθμό των προμηθευτών 

που χρησιμοποιεί ανά προϊόν ή πρώτη ύλη. Η επιλογή του αριθμού των προμηθευτών 

ανά προϊόν καθορίζεται είτε από υποκειμενικά κριτήρια των στελεχών προμηθειών, που 

φυσικά οφείλουν να συνάδουν με τη στρατηγική της επιχείρησης, είτε από μια ανάλυση 

κόστους – οφέλους (cost – benefit analysis). (Dobler D. & Burt D., 1996, p. 223 - 224) 

β. Ο τύπος του προϊόντος  

Κατά τη διαδικασία εύρεσης κατάλληλων προμηθευτών, η επιχείρηση πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη της τον τύπο του προϊόντος και τη συμβολή του στην 

ανταγωνιστικότητα της παγκοσμίως. Εάν το προϊόν αυτό της προσδίδει ουσιαστικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αποτελεί βασικό στοιχείο της διεθνούς στρατηγικής 

της, τότε η επιλογή προμηθευτών θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και θα 

βασίζεται κυρίως σε κριτήρια σχετικά με τη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων ή 

στρατηγικών συνεργασιών (strategical supply alliance). (Dobler D. & Burt D., 1996, p. 

212) 

γ. Η προέλευση του προμηθευτή  

Μια πολύ σημαντική απόφαση που λαμβάνουν τα στελέχη προμηθειών είναι εάν θα 

πρέπει να προμηθευτούν τα προϊόντα και τις πρώτες ύλες από κάποιον τοπικό, εγχώριο 

ή αλλοδαπό προμηθευτή. Κάθε περίπτωση παρουσιάζει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα για την επιχείρηση και η επιχείρηση οφείλει να βρει τη χρυσή τομή 

ανάμεσα στις περιπτώσεις αυτές. Για παράδειγμα, η επιλογή ενός τοπικού προμηθευτή 

μπορεί να εξυπηρετεί την πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας και να 

ενισχύει την εικόνα της στην τοπική κοινωνία, ενώ η επιλογή ενός διεθνούς 

προμηθευτή μπορεί να μειώνει δραματικά τα κόστη παραγωγής. (Dobler D. & Burt D., 

1996, p. 225 - 227) 

Σε γενικές γραμμές, μια επιχείρηση επιλέγει να συνεργαστεί με έναν αλλοδαπό 

προμηθευτή, όταν δεν υπάρχει μικρή ή καθόλου διαθεσιμότητα των προϊόντων στην 

τοπική και την εγχώρια αγορά, που να καλύπτει τις ανάγκες της ζήτησης, όταν επιθυμεί 

να μειώσει τα κόστη παραγωγής της, να έχει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, να χαίρει 

ειδικών παροχών παράδοσης και εξυπηρέτησης και τέλος, όταν η ποιότητα των 

εγχώριων προϊόντων δεν είναι ικανοποιητική. (Stevens, 1995, pp. 22 - 26) Άλλος ένας 
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σημαντικός λόγος είναι η αποφυγή ποικίλων περιορισμών, δασμολογικού και μη 

δασμολογικού χαρακτήρα, στο διμερές εμπόριο. Για παράδειγμα,  η προμήθεια όλων ή 

μέρους των πρώτων υλών οδηγεί σε μείωση των εισαγωγικών δασμών του προϊόντος 

της επιχείρησης ή αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή του σε μια χώρα – 

προορισμό. (Lysons K., 2000, pp. 294 - 295) 

Οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να ταξινομηθούν σε “Push” και “Pull” παράγοντες.  

“Pull”  είναι οι παράγοντες που υποχρεώνουν την επιχείρηση να αναζητήσει διεθνείς 

προμηθευτές, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του διεθνούς 

ανταγωνισμού, ενώ “Push” είναι οι παράγοντες που εθελοντικά έχει επιλέξει η ίδια για 

να τοποθετηθεί στρατηγικά στην παγκόσμια αγορά και η βελτίωση των οποίων την 

καθιστά ανταγωνιστική. Οι “Pull”  παράγοντες συνήθως προηγούνται των “Push”. 

(Kotabe, 1998) 

Συνοπτικά, η επιλογή διεθνών προμηθευτών ενδείκνυται όταν απαντώνται, μεταξύ 

άλλων, οι παρακάτω περιπτώσεις (Lysons K., 2000, p.294): 

 Εξαιρετικά έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο 

 Μεγάλη ανάγκη για μείωση του κόστους   

 Μικροί κύκλοι ζωής των προϊόντων  

 Ανάγκη για ευελιξία παραγωγής  

 Εξελιγμένα τεχνολογικά προϊόντα  

 Πολύ αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές  

2.4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Η αξιολόγηση προμηθευτών σχετίζεται με τη διαδικασία που ακολουθείται όταν 

κάποιος νέος προμηθευτής αιτείται να εγγραφεί στη βάση των εγκεκριμένων 

προμηθευτών της επιχείρησης. Πριν από την τελική του αποδοχή, τα στελέχη της 

επιχείρησης διενεργούν έρευνα για να προσδιορίσουν την καταλληλότητά του ως 

συνεργάτη της επιχείρησης. (Lysons K., 2000, p.272) 

Η έρευνα συνίσταται σε δύο φάσεις: α) την έρευνα γραφείου (desk research), δηλαδή τη 

χρήση οποιουδήποτε δεδομένου ή εγγράφου, δημόσιου ή μη, όπως οι επιχειρησιακές 

αναφορές, οι ισολογισμοί, οι συστάσεις, το ιστορικό απεργιών κτλ και β) τις επιτόπιες 

επισκέψεις από ειδικές επιτροπές της επιχείρησης, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία 

σχετικά με τις εγκαταστάσεις παραγωγής, την παραγωγική δυναμικότητα, την τεχνική 
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ικανότητα, τους ελέγχους ποιότητας, τα συστήματα ασφαλείας, τις ικανότητες του 

μάνατζμεντ και του εργατικού δυναμικού και την καθαριότητα. Στις επιτόπιες 

επισκέψεις, τα στελέχη φέρουν συνήθως μαζί τους την φόρμα αξιολόγησης 

προμηθευτών, όπου αναφέρονται αναλυτικά όλα τις επιμέρους περιοχές έρευνας. 

(Lysons K., 2000, pp.272 - 274) 

2.4.4 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Για την επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν στη 

συνέχει οι δυνητικοί προμηθευτές, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ορισμένα πολύ 

σημαντικά εργαλεία λήψης αποφάσεων, α) την ανάλυση αγοράς (market analysis) και 

β) την SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threads) ανάλυση γ) η PEST 

(Political Economic Social Technological) ανάλυση και το Μοντέλο των Πέντε 

Δυνάμεων του Porter. Τα εργαλεία αυτά διευκολύνουν τα στελέχη προμηθειών να 

συλλέξουν πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα και να καθορίσουν τα στοιχεία του 

εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. που επηρεάζουν την 

επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης προμηθευτών. (Lysons K., 2000, pp. 29 – 37) 

Συγκεκριμένα, μέσω της ανάλυσης της αγοράς, η επιχείρηση μπορεί να: 

 Προβλέψει με περισσότερη ακρίβεια την ποσότητα των πρώτων υλών που θα 

χρειαστεί, βάσει της ζήτησης των τελικών προϊόντων της. (Lysons K., 2000, pp. 

262) Έτσι, μπορεί να καθορίσει τη σημαντικότητα  κριτηρίων όπως οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής και η παραγωγική δυναμικότητα, τα έξοδα 

μεταφοράς και αποθήκευσης και οι δασμολογικές επιβαρύνσεις.  

 Προβλέψει τις τάσεις των τιμών, παράγοντας που επηρεάζει την τιμή κτήσης 

των πρώτων υλών. (Lysons K., 2000, pp. 262)  

 Υποδείξει εναλλακτικά αγαθά και πηγές πρώτων υλών. (Lysons K., 2000, pp. 

262) Για παράδειγμα, την αγορά εξελιγμένων τεχνολογικά προϊόντων από μια 

άλλη χώρα. 

 Επισημάνει νέες τάσεις στην ασφάλεια των αγαθών. (Lysons K., 2000, pp. 262)  

Για παράδειγμα, στον τομέα των τροφίμων να αναδείξει τη σημασία της 

έγκαιρης και αξιόπιστης παράδοσης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και 

διαδικασίες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή την ύπαρξη μιας νέας 

συσκευασίας, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο προϊόν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

3.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Η συνειδητοποίηση της στρατηγικής σημασίας της επιλογής των προμηθευτών στην 

αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης, καθώς και στην 

εξυπηρέτηση διαφορετικών αναγκών και στόχων της, οδήγησε στην ανάπτυξη ποικίλων 

μεθόδων και τεχνικών επιλογής προμηθευτών. (Pal et al.,2013) Η πολυπλοκότητα του 

προβλήματος επέβαλε τη συστηματικότερη προσέγγιση του, προκειμένου να  

εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι για την επιχείρηση και να διευκολυνθεί το έργο των 

υπευθύνων λήψης αποφάσεων κατά την επεξεργασία των δεδομένων του προβλήματος 

και της τελικής επιλογής της αποδοτικότερης λύσης. (De Boer et al., 2001)  

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

Η αχανής βιβλιογραφία σχετικά με τις μεθόδους επιλογής προμηθευτών απαρτίζεται 

από μεγάλη γκάμα σε αναλυτικές και υβριδικές προσεγγίσεις επίλυσης του 

προβλήματος. (Pal et al.,2013)  

Οι Altinoz et al. , βασιζόμενοι σε προηγούμενη έρευνα των Weber et al. ομαδοποίησαν 

τις μεθόδους επιλογής προμηθευτών  σε τέσσερις κατηγορίες: α) τις κατηγορικές 

μεθόδους (categorical methods) ή μεθόδους σταθμισμένης βαρύτητας (linear weighting 

models), β) τις μεθόδους με βάση το κόστος (cost-based approaches) , γ) τα μαθηματικά 

μοντέλα προγραμματισμού (mathematical programming models) και δ) τα μοντέλα 

ασαφούς λογικής (fuzzy rule-based methodologies). (Altinoz et al., 2001) 

Μια περισσότερο επίκαιρη και πλήρης έρευνα σχετικά με τις μεθόδους επιλογής 

προμηθευτών είναι αυτή των Pal et al.. Τα επικρατέστερα μοντέλα και μέθοδοι 

επιλογής κατατάσσονται στις παρακάτω έξι κατηγορίες (Pal et al.,2013): 

 Μέθοδοι προεπιλογής προμηθευτών (methods for prequalification of suppliers): 

αναφέρονται στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να μειωθεί ο αρχικά 

υψηλός αριθμός προμηθευτών σε μικρότερο και ευκολότερα διαχειρίσιμο.  

 Πολυκριτήριες μέθοδοι λήψης αποφάσεων (multi-attribute decision-making 

techniques - MADM): χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε προβλήματα, των 
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οποίων η λύση λαμβάνεται κατόπιν επεξεργασίας πολλών και αντικρουόμενων 

μεταξύ τους κριτηρίων.  

 Μαθηματικά μοντέλα προγραμματισμού (mathematical programming models): 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιλέξουν τους καταλληλότερους προμηθευτές, 

λαμβάνοντας υπόψη διάφορους περιορισμούς που διέπουν το πρόβλημα. Τα 

μοντέλα αυτά εστιάζουν κυρίως σε ποσοτικά δεδομένα, γεγονός που τους 

επιτρέπει να βελτιστοποιούν με ευκολία τα αποτελέσματα τόσο για ένα, όσο και 

για ποικίλα κριτήρια.  

 Μέθοδοι στηριζόμενες στην τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence 

methods): χρησιμοποιούνται εμπειρικά και ιστορικά στοιχεία από 

προηγούμενες αποφάσεις, βάσει των οποίων εξάγονται αποτελέσματα σε 

προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 Μοντέλα ασαφούς λογικής (fuzzy logic approaches): ποσοτικοποιούν τους 

λεκτικούς  προσδιορισμούς των κριτηρίων που προέρχονται από ανθρώπινη 

κρίση π.χ. «καλή εξυπηρέτηση», μετατρέποντάς τους σε βαρύτητες  και 

κατόπιν ιεραρχούν τις εναλλακτικές επιλογές του προβλήματος.  

 Υβριδικά μοντέλα (hybrid or combined approaches): μοντέλα που προέρχονται 

από συνδυασμό διάφορων μεθόδων.  

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τις κατηγοριοποιήσεις των μεθόδων και τα συνηθέστερα 

μοντέλα που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία, ενώ στις επόμενες παραγράφους θα 

παρατεθούν αναλυτικότερα ορισμένα από αυτά.  

Πίνακας 5. Κατηγοριοποίηση μεθόδων επιλογής προμηθευτών κατά Pal et al. (2013) 

Πηγή: Προσαρμογή από το άρθρο των Pal et al. (2013) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Μέθοδοι προεπιλογής προμηθευτών 

Κατηγορικές μέθοδοι (Categorical 

methods) 

DEA (Data Envelopment Analysis) 

Ανάλυση ομαδοποίησης (Cluster 

Analysis) 
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Πολυκριτήριες μέθοδοι λήψης 

αποφάσεων 

AHP (Analytical Hierarchy Process) 

ANP (Analytical Network Process) 

TOPSIS (Technique for Order of 

Preference by Similarity to Ideal 

Solution) 

MAUT (Multi-attribute Utility Theory) 

Outranking methods 

Μαθηματικά μοντέλα προγραμματισμού 

Γραμμικός προγραμματισμός (Linear 

programming) 

Multi – objective linear programming 

(MOLP) 

Goal Programming (GP) 

Μέθοδοι στηριζόμενες στην τεχνητή 

νοημοσύνη 

Case based reasoning (CBR) 

Artificial Neural Network 

Υβριδικά μοντέλα 

AHP + TOPSIS 

AHP + MOLP 

MAUT + LP 

Fuzzy + TOPSIS 

 

3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (CATEGORICAL METHODS) 

Οι κατηγορικές μέθοδοι παρουσιάστηκαν αρχικά από τους Wind and Robinson το 

1968. (Altinoz et al., 2001)  Όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν μοντέλα προεπιλογής 

των επικρατέστερων προμηθευτών από ένα ευρύτερο σύνολο. (Pal et al.,2013)  
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H διαδικασία που ακολουθείται κατά την εφαρμογή της μεθόδου είναι ιδιαίτερα απλή 

και εύχρηστη, ενώ δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία και ανάλυση σε βάθος. 

(Altinoz et al., 2001) Στην ουσία, τα στελέχη προμηθειών βαθμολογούν τον εκάστοτε 

προμηθευτή για κάθε ένα από τα κριτήρια, σύμφωνα με την εμπειρία τους και το 

ιστορικό επίδοσης του. Στο τέλος, οι επιμέρους βαθμολογίες αθροίζονται και εξάγεται 

μια συνολική βαθμολογία για κάθε προμηθευτή, βάσει της οποίας τελικά επιλέγεται ή 

απορρίπτεται. (Pal et al.,2013) Στην περίπτωση που κάποια από τα κριτήρια 

παρουσιάζουν διαφορετική σπουδαιότητα στην τελική επιλογή του προμηθευτή, 

ορίζονται βαρύτητες, οι οποίες πολλαπλασιάζονται με τη βαθμολογία του εκάστοτε 

προμηθευτή για το συγκεκριμένο κριτήριο και κατόπιν υπολογίζεται το σταθμισμένο 

άθροισμα της συνολικής βαθμολογίας. (Altinoz et al., 2001)  

Η χρήση των κατηγορικών μεθόδων είναι αποτελεσματική όταν στο πρόβλημα 

επιλογής προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται λίγα κριτήρια και εναλλακτικές επιλογές. 

Ωστόσο, παρουσιάζουν αδυναμίες σε πολυπλοκότερα προβλήματα με αυξημένο αριθμό 

προμηθευτών και κριτηρίων, οι οποίες επισκιάζουν τα πλεονεκτήματά τους. Οι 

αδυναμίες αυτές συνοψίζονται παρακάτω (Altinoz et al., 2001): 

 Παρουσιάζουν δυσκολία κατά τον καθορισμό των επιμέρους βαρυτήτων ανά 

κριτήριο. Πρέπει η τιμή που θα τους αποδοθεί να αναπαριστά ορθά τη 

σπουδαιότητά των κριτηρίων στο πρόβλημα, γεγονός που είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο όσο αυξάνεται ο αριθμός τους. 

 Υπόκεινται στην υποκειμενική κρίση του εκάστοτε υπεύθυνου λήψης 

αποφάσεων.  

 Δε λαμβάνουν υπόψη τους επιμέρους συνδυασμούς προμηθευτών ως λύση στο 

πρόβλημα.  

 Δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ανακρίβεια και την αβεβαιότητα των 

δεδομένων. 

 Δεν εφαρμόζουν τις επιχειρηματικές πολιτικές και κανόνες.  

 Λαμβάνουν ελάχιστα ή καθόλου υπόψη τους, τους περιορισμούς που 

ανακύπτουν κατά τη πάροδο του χρόνου. Ειδικότερα, οι ιθύνοντες θα πρέπει να 

αναπροσαρμόζουν τις βαρύτητες των κριτηρίων κάθε φορά που η 

σημαντικότητα κάποιου εκ των κριτηρίων μεταβάλλεται για να ικανοποιήσει 

προσωρινές ανάγκες της επιχείρησης.   
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3.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS – AHP) 

H αναλυτική ιεράρχηση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το Saaty το 1980. 

(Altinoz et al., 2001) Χαρακτηριστικό της γνώρισμα αποτελεί το γεγονός πως δομεί 

ιεραρχικά το πρόβλημα σε τρείς επιμέρους βαθμίδες, οι οποίες περιλαμβάνουν τον 

αντικειμενικό στόχο του προβλήματος, τα κριτήρια που επηρεάζουν την τελική 

απόφαση και τις εναλλακτικές επιλογές – λύσεις του προβλήματος. (Farzad et al., 2008) 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να κατατάξει ιεραρχικά τις εναλλακτικές λύσεις 

ενός πολύπλοκου προβλήματος, όταν εμπλέκονται πολλά και αντικρουόμενα κριτήρια 

που επηρεάζουν την τελική απόφαση.(Pal et al.,2013) Τα κριτήρια ενδέχεται να είναι 

τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. (Farzad et al., 2008) 

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εφαρμογή της μεθόδους είναι η εξής (Altinoz 

et al., 2001& Farzad et al., 2008): 

 Ο καθορισμός των κριτηρίων που επηρεάζουν το πρόβλημα. 

 Η εφαρμογή συγκρίσεων ανά ζεύγη μεταξύ των κριτηρίων σε μια εννιά-βαθμιαία 

κλίμακα, προκειμένου να καθοριστούν οι σχετικές βαρύτητες των κριτηρίων και ο 

βαθμός επιρροής τους στην τελική λύση του προβλήματος. 

 Η εφαρμογή συγκρίσεων ανά ζεύγη μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών για κάθε 

ένα από τα κριτήρια του προβλήματος, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ικανότητα 

τους να ικανοποιούν τον αρχικό στόχο του προβλήματος.  

 Η τελική κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών, βάσει των αποτελεσμάτων της 

ανωτέρω διαδικασίας και η επιλογή της βέλτιστης λύσης.  

H μέθοδος AHP αποτελεί μία από τις πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους σε 

προβλήματα αξιολόγησης και επιλογής, γι’ αυτό και καθίσταται ιδιαίτερα δημοφιλής σε 

προβλήματα επιλογής προμηθευτών (Farzad et al., 2008) και ειδικότερα όταν 

προηγουμένως έχουν εφαρμοστεί κατηγορικές μέθοδοι, διευκολύνοντας τον 

υπολογισμό των βαρυτήτων στο πρόβλημα. (Altinoz et al., 2001)  

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου κατατάσσονται (Farzad et al., 2008): 

 Η ευκολία κατανόησης και εφαρμογής της μεθόδου. 
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 Η δυνατότητα ιεραρχικής δόμησης του προβλήματος και των επιμέρους 

διαστάσεών του, όπως ο στόχος, τα κριτήρια και οι εναλλακτικές επιλογές, γεγονός 

που διευκολύνει την κατανόηση του και την εύρεση πιθανών λύσεων.  

 Η πρακτική εφαρμογή και η ποσοτική παρουσίαση των υποκειμενικών στοιχείων 

που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως οι εμπειρίες και η 

διαίσθηση των στελεχών. 

 Η ευελιξία σε ενδεχόμενες αλλαγές ή προσθήκες νέων παραγόντων στο πρόβλημα, 

οδηγώντας με μεγαλύτερη ακρίβεια σε έγκυρα και έγκαιρα αποτελέσματα. 

 Η τελική κατάταξη καθεμίας εκ των εναλλακτικών επιλογών δεν επηρεάζεται από 

την τελική βαθμολογία που προκύπτει για τις υπόλοιπες, αλλά χαρακτηρίζεται από 

ανεξαρτησία των επιμέρους στοιχείων. 

Ωστόσο, η AHP παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως (Farzad et al., 2008): 

 Ενέχει υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας, δεδομένου πως τα κριτήρια, οι βαρύτητες 

και η βαθμολογία τους έχουν καθοριστεί βάσει της ανθρώπινης κρίσης.  (Altinoz et 

al., 2001)  

 Όσο αυξάνονται τα κριτήρια που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων, αυξάνεται 

και η πολυπλοκότητα της εφαρμογής της και των υπολογισμών.  

 Παρουσιάζει υψηλή πολυπλοκότητα, όταν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας 

επιχείρησης εμπλέκονται περισσότερα από ένα άτομα με διαφορετική βαρύτητα 

στην τελική επιλογή εναλλακτικής λύσης. 

 Δε λαμβάνει υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους που παρουσιάζει η απόδοση των 

εναλλακτικών επιλογών.  

3.5 ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (MULTIPLE 

ATTRIBUTE UTILITY THEORY) 

Η πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμότητας, όπως και η AHP, παρέχει στον υπεύθυνο 

λήψης της απόφασης τη δυνατότητα να δομήσει ιεραρχικά το πρόβλημα σε επιμέρους 

επίπεδα, διευκολύνοντας το έργο του κατά την εκτίμηση της βαρύτητας των 

κυριότερων παραγόντων και περιορίζοντας την πιθανότητα αβεβαιότητας και λάθους. 

(Min, 1994) 
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Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η δυνατότητα να εφαρμόζεται τόσο σε 

ντετερμινιστικά (deterministic) περιβάλλοντα λήψης αποφάσεων, όπου η βαρύτητα των 

κριτηρίων είναι γνωστή, όσο και σε στοχαστικά (stochastic) περιβάλλοντα. (Min, 1994) 

Η πολλαπλή θεωρία χρησιμότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα (Min, 1994): 

1. Ορισμός του πεδίου εφαρμογής του προβλήματος και καθορισμός των 

επιμέρους στόχων για τους οποίους θα ληφθεί απόφαση. 

2. Ανασκόπηση των παραγόντων που ασκούν επιρροή στην τελική απόφαση και 

ιεράρχησή τους σε επίπεδα.  

3. Καθορισμός των κατάλληλων παραγόντων απόφασης και στάθμιση της 

σημαντικότητάς τους (προσδιορισμός βαρύτητας). 

4. Προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων και της σχετικής 

βαρύτητας τους, προκειμένου να εξυπηρετείται ο σκοπός που έχει θέσει αρχικά 

ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης . Εάν οι σχέσεις αυτές δεν είναι επακριβώς 

καθορισμένες ή δεν μπορούν να προσδιορισθούν εξ αρχής, τότε 

χρησιμοποιούνται οι πιθανότητες για κάθε διαφορετική περίπτωση. 

5. Υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας κάθε εναλλακτικής επιλογής και 

ιεράρχησή τους.  

6. Διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας.  

Η πολλαπλή θεωρία χρησιμότητας παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε 

πολύπλοκα προβλήματα, καθώς παρέχει μεγαλύτερη ευκολία στον ερευνητή και απαιτεί 

λιγότερη ανάλυση. Η MAUT δεν υπολογίζει εξίσου διεξοδικά όλους τους περιορισμούς 

του προβλήματος, κάνει χρήση απλών δεδομένων κι όχι μεταβλητών κατά τον 

προσδιορισμό των περιορισμών αυτών και τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων με 

υπολογιστικά προγράμματα πραγματοποιείται ευκολότερα σε μικρότερο χρόνο. (Min, 

1994) 

3.6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (COS T-BASED APPROACHES) 

Η κεντρική ιδέα των μεθόδων που βασίζονται στο κόστος είναι παρόμοια με αυτή των 

κατηγορικών μεθόδων που αναπτύχθηκε προηγουμένως. Οι κατηγορικές μέθοδοι 

υπολογίζουν τη συνολική βαθμολογία κάθε προμηθευτή βάση συγκεκριμένων 

κριτηρίων, ενώ οι μέθοδοι με βάση το κόστος υπολογίζουν το σχετικό κόστος ανά 

κατηγορία δαπανών που προκύπτει από τη συνεργασία με τον εκάστοτε προμηθευτή. 

(Altinoz et al., 2001) 
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Η ομοιότητα των δύο μεθόδων συνεπάγεται πως παρουσιάζουν και παρόμοια 

μειονεκτήματα. Όπως και στις κατηγορικές μεθόδους, δε λαμβάνονται υπόψη οι 

επιμέρους συνδυασμοί εναλλακτικών επιλογών, η επιρροή των πολιτικών και των 

κανονισμών της επιχείρησης στην τελική απόφαση, ενώ η μέθοδος δεν προσφέρει εις 

βάθος ανάλυση του προβλήματος. Ωστόσο, πρόσκαιροι περιορισμοί σε διάφορες 

κατηγορίες δαπανών υπολογίζονται. Η ουσιαστικότερη όμως διαφορά, η οποία 

αποτελεί και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου, έγκειται στο γεγονός πως οι 

μέθοδοι με βάση το κόστος δεν υπόκεινται στην υποκειμενική κρίση του υπευθύνου 

λήψης αποφάσεων. Η χρήση συγκεκριμένων μοντέλων αποτίμησης του κόστους 

συνεπάγεται αντικειμενικό προσδιορισμό του συνολικού κόστους, ποσοτικής 

μεταβλητής που είναι απολύτως μετρήσιμη και συγκρίσιμη.  (Altinoz et al., 2001) 

3.6.1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  (TOTAL COST APPROACH) 

Μια ιδιαίτερα δημοφιλής μέθοδος επιλογής προμηθευτών βασιζόμενη στο κόστος είναι 

η προσέγγιση ολικού κόστους. Η τελική επιλογή προμηθευτή απορρέει από τον 

υπολογισμό του συνολικού κόστους που προκύπτει από τη συνεργασία με έναν 

προμηθευτή για την αγορά ενός προϊόντος. Όπως είναι φυσικό, επιλέγεται ο 

προμηθευτής με το χαμηλότερο ολικό κόστος. (Altinoz et al., 2001) 

Κατά τον υπολογισμό του συνολικού κόστους, πέρα από την τιμή του προϊόντος που 

αποτελεί το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή προμηθευτή, άλλες μεταβλητές όπως 

τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και οι 

δαπάνες του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει το τμήμα αγορών λαμβάνονται 

υπόψη, προκειμένου να σχηματιστεί αντικειμενικότερη άποψη αναφορικά με τα 

εναλλακτικά προφίλ των προμηθευτών. (Altinoz et al., 2001) 

Για τον αποτελεσματικότερο προσδιορισμό των μεταβλητών του κόστους, οι Smytka 

και Clemens παρουσίασαν μια προσέγγιση, η οποία διαχωρίζει τις δαπάνες της 

επιχείρησης για την προμήθεια ενός προϊόντος σε εξωτερικές (external costs) και 

εσωτερικές δαπάνες (internal costs). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός 

των εξόδων που επηρεάζονται άμεσα από τον προμηθευτή και στα οποία ουδεμία 

επίδραση έχει η επιχείρηση και των εξόδων που επηρεάζονται από τις εσωτερικές 

διαδικασίες και πολιτικές της επιχείρησης. (Altinoz et al., 2001) 

Οι Roodhooft και Konings (1996) επιχείρησαν να εντοπίσουν τους παράγοντες κόστους 

σε κάθε διαδικασία της επιχείρησης που εμπλέκεται με την προμήθεια αγαθών. Η 
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λεπτομερής καταγραφή του επιμέρους κόστους  βοηθά σημαντικά στην ενίσχυση της 

απόδοσης της αγοραστικής διαδικασίας μέσω της εξοικονόμησης σημαντικών πόρων. 

Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό βελτιώνονται και οι σχέσεις αγοραστή – προμηθευτή, 

δεδομένου πως χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη διαφάνεια.  (Altinoz et al., 2001) 

 Στα μειονεκτήματα της μεθόδου, πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί 

προηγουμένως, συγκαταλέγεται και η αύξηση της πολυπλοκότητας των υπολογισμών 

στην περίπτωση που ο αριθμός των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη είναι αρκετά 

μεγάλος. Επίσης, δεδομένου πως οι επιχειρήσεις δε διαθέτουν πάντα εξειδικευμένα 

συστήματα αναλυτικού υπολογισμού των δαπανών, γεγονός που δυσχεραίνει τη 

διαδικασία και συνεπάγεται ανακρίβεια στα δεδομένα.  (Altinoz et al., 2001) 

3.7 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) 

Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα σύστημα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 

προμηθευτών, το οποίο τους κατατάσσει σε κατάλληλους και ακατάλληλους και 

στηρίζεται δε δύο κατηγορίες δεδομένων, τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα. Βάσει 

των δεδομένων αυτών, υπολογίζεται ένα ποσοστό απόδοσης για κάθε προμηθευτή ως 

αποτέλεσμα ενός κλάσματος με αριθμητή το σταθμισμένο άθροισμα των εξερχόμενων 

μεταβλητών και παρονομαστή το σταθμισμένο άθροισμα των εισερχόμενων 

μεταβλητών. (De Boer et al., 2001) Για να βαθμολογηθεί ένας προμηθευτής ως ο πλέον 

κατάλληλος, πρέπει το πηλίκο των εξερχόμενων μεταβλητών προς τις εισερχόμενες να 

λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία, ικανοποιώντας  ένα συγκεκριμένο αριθμό από 

τα εξερχόμενα κριτήρια, με σταθερά τα εισερχόμενα κριτήρια. (Pal et al.,2013 & De 

Boer et al., 2001) Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένας προμηθευτής είναι 

100%. Τέλος, σύμφωνα με τους Weber et al. (1998) η DEA αποτελεί επίσης ένα πολύ 

ισχυρό εργαλείο που διαθέτουν τα στελέχη αγορών κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων με τους «ακατάλληλους» προμηθευτές. (De Boer et al., 2001) 

3.8 CLUSTER ANALYSIS  

Η cluster analysis αποτελεί μια στατιστική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται για τον 

αρχικό διαχωρισμό μεγάλου αριθμού προμηθευτών σε κατάλληλους ή μη, 

διευκολύνοντας έτσι τα στελέχη προμηθειών στην τελική επιλογή μεταξύ μικρού 

αριθμού προμηθευτών. (Pal et al.,2013) Η μέθοδος αυτή ταξινομεί τους προμηθευτές σε 
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ένα αριθμό ομάδων, ώστε οι διαφορές που παρουσιάζουν τα στοιχεία μεταξύ τους 

αναφορικά με μια σειρά κριτηρίων να είναι ελάχιστες ή μέγιστες. (De Boer et al., 2001) 

3.9 TOPSIS (TECHNIQUE FOR ORDER PERFORMANCE BY SIMILARITY 

TO IDEAL SOLUTION) 

Η μεθοδολογία TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal 

Solution) αποτελεί μια ιδιαίτερα δημοφιλή μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται για την 

εύρεση λύσης σε πραγματικά προβλήματα πολυκριτήριας ανάλυσης. (Shih et al., 2007) 

Όπως σε κάθε τέτοιο πρόβλημα η λύση είναι αποτέλεσμα διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων μέσω της οποία προσδιορίζεται η βέλτιστη επιλογή μεταξύ εναλλακτικών 

επιλογών. (Chen, 2000) H μέθοδος βοηθά τα στελέχη να διεξάγουν ανάλυση, σύγκριση 

και ιεράρχηση των εναλλακτικών επιλογών, βάσει της οποίας επιλέγεται η βέλτιστη 

λύση. (Shih et al., 2007) 

Η μέθοδος παρουσιάστηκε πρώτη φορά από τους Hwang & Yoon (Mahdavi et al., 

2008) Κεντρική ιδέα της μεθόδου αποτελεί η αντίληψη πως η βέλτιστη εναλλακτική 

επιλογή πρέπει να έχει τη μικρότερη απόσταση από την Θετική Ιδανική Λύση (Positive 

Ideal Solution ή PIS) και τη μεγαλύτερη απόσταση από την Αρνητικά Ιδανική λύση 

(Negative Ideal Solution ή NIS). Ως PIS ορίζεται ως η βέλτιστη επιλογή που 

ελαχιστοποιεί τα κριτήρια που σχετίζονται με το κόστος, ενώ μεγιστοποιεί τα κριτήρια 

που σχετίζονται με τα οφέλη. Το αντίθετο ισχύει για το NIS. Η ευκολία κατανόησης της 

παραπάνω λογικής την έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια στην 

επίλυση πραγματικών προβλημάτων. (Nădăban et al., 2016)  

Επιπρόσθετα, η TOPSIS, λόγω της ευελιξίας που παρουσιάζει, αποτελεί ιδανικό 

μοντέλο για αποφάσεις που λαμβάνονται συλλογικά (group decision making), 

συγκριτικά με άλλες πολυκριτήριες μεθόδους. Οι πολύπλοκες επιχειρηματικές 

αποφάσεις που ενέχουν υψηλό κίνδυνο συνήθως λαμβάνονται από περισσότερα του 

ενός στελέχη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συγκροτούνται ειδικές επιτροπές που 

αποτελούνται από πολλά στελέχη διαφορετικού επιπέδου και αντικειμένου εργασίας.  

(Shih et al., 2007) 

Στις εφαρμογές της μεθόδου συγκαταλέγονται: α) η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, β) οι 

μεταφορές, γ) η σχεδίαση προϊόντων, δ) η βιομηχανία, ε) η διαχείριση υδάτινων πόρων, 

στ) ο έλεγχος ποιότητας, ζ) η τοποθεσία εγκατάστασης η) η επιλογή πρώτων υλών και 
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μηχανημάτων, θ) η επιλογή πρότυπης διαδικασίας, ι) η διαχείριση αποβλήτων κα. (Shih 

et al., 2007) 

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται (Shih et al., 2007): 

 Η κεντρική ιδέα της TOPSIS βασίζεται στην ανθρώπινη λογική και κριτική 

σκέψη.  

 Ο ταυτόχρονος υπολογισμός και ιεράρχηση τόσο των βέλτιστων επιλογών όσο 

και των χείριστων.   

 Αποτελεί μια εύκολη διαδικασία, η οποία μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση 

υπολογιστικών φύλλων.  

 Η συνολική βαθμολογία (απόδοση) των εναλλακτικών επιλογών για κάθε 

κριτήριο μπορεί να απεικονιστεί σε ένα πολύεδρο σχήμα, για τουλάχιστον δύο 

διαστάσεις.  

Αντίθετα, μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η έλλειψη ελέγχου για την απόδοση των 

βαρυτήτων στα κριτήρια, καθώς και της συνέπειας στα αποτελέσματα. (Shih et al., 

2007)  

3.10 ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ΑΝΡ) 

Η μέθοδος AΝΡ προτάθηκε από τους Sarkis and Talluri το 2000 (De Boer et al., 2001) 

και αποτελεί μια γενική μορφή της AHP, η οποία εξάγει σημαντικά αποτελέσματα 

σχετικά με τις σχέσεις εξάρτησης ή συσχέτισης μεταξύ των στοιχείων ενός 

προβλήματος ή των ομάδων ομοιογενών στοιχείων (clusters). Η ουσιαστικότερη 

διαφορά με την μέθοδο ΑΗΡ είναι πως ενσωματώνει πληροφορίες και ανατροφοδότηση 

σχετικά με τις αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις μεταξύ των κριτηρίων και των 

εναλλακτικών λύσεων, διενεργώντας συνδυαστικούς ελέγχους τόσο για το σύνολο των 

κριτηρίων και των υποκριτηρίων, όσο και για την επιρροή μεταξύ των στοιχείων και 

των clusters. (Pal et al.,2013) 

3.11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Τα μαθηματικά μοντέλα προγραμματισμού αποτελούν μια όχι και τόσο δημοφιλή 

μέθοδο σχετικά με την αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών. Στη μεθοδολογία αυτή 

αναπτύσσεται ένα μοντέλο, το οποίο εμπεριέχει τόσο τους αντικειμενικούς στόχους του 
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προβλήματος, όσο και τις διαδικασίες και του περιορισμούς που το διέπουν. (Altinoz et 

al., 2001) 

Τα μαθηματικά μοντέλα προγραμματισμού παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα 

(Altinoz et al., 2001): 

 Ευκολία στην επεξεργασία ενός υψηλού αριθμού περιορισμών στο πρόβλημα.  

 Δεν επικεντρώνονται μόνο στην ιεράρχηση των προμηθευτών και στην τελική 

επιλογή ενός εξ αυτών, αλλά λαμβάνουν υπόψη τους και τη δυνατότητα 

επιμέρους συνδυασμών αυτών με επωφελή αποτελέσματα για την επιχείρηση. 

 Παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής των τρεχουσών συνθηκών στις οποίες 

εκτίθεται η επιχείρηση.  

 Προσφέρουν τη βέλτιστη εύρεση λύσης στο πρόβλημα με σχετικά μικρό 

υπολογιστικό χρόνο.  

Στον αντίποδα, τα μαθηματικά μοντέλα προγραμματισμού παρουσιάζουν τα εξής 

μειονεκτήματα (Altinoz et al., 2001): 

 Ο αρχικός προγραμματισμός του προβλήματος απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και 

δεξιότητες.  

 Η μεταβολή των περιορισμών αποτελεί αρκετά επίπονη διαδικασία.  

 Ως ντετερμινιστικά μοντέλα, προαπαιτούν τον καθορισμό ορισμένων 

μεταβλητών εκ των προτέρων, γεγονός που επιβάλλει την πραγματοποίηση 

αρχικών υποθέσεων με βεβαιότητα. 

 Στα προβλήματα επιλογής προμηθευτών, στα οποία η γραμμικότητα μεταξύ των 

μεταβλητών δεν είναι δεδομένη, ο υπολογισμός της σχέσης των μεταβλητών 

είναι ιδιαίτερα περίπλοκος. 

 Στερούνται πρακτικότητας, δεδομένου πως αποτελούν μια ιδιαίτερα περίπλοκη 

μέθοδο για τα στελέχη προμηθειών. 

 Δεν επιτρέπουν τη μοντελοποίηση μεταβλητών που χαρακτηρίζονται από  

υποκειμενική κρίση  και αβεβαιότητα.  

3.11.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – GOAL PROGRAMMING (GP) 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που εμπλέκονται πολλοί 

αντικειμενικοί στόχοι (multiple objectives) στο πρόβλημα (Pal et al.,2013), σε αντίθεση 

με τον γραμμικό προγραμματισμό (linear programming), ο οποίος χρησιμοποιείται όταν 



[38] 
  

υφίσταται ένας μοναδικός στόχος που είτε πρέπει να μεγιστοποιηθεί είτε να 

ελαχιστοποιηθεί. (Altinoz et al., 2001).  Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τους 

Buffa και Jackson το 1983, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη μέθοδο για την αξιολόγηση 

προμηθευτών, λαμβάνοντας υπόψη τέσσερις αντικειμενικούς στόχους, α) το επίπεδο 

ποιότητας, β) την παράδοση, γ) την τιμή του προϊόντος και δ) το κόστος κτήσης. 

Ωστόσο, μέχρι το 1999 η μέθοδος εφαρμόζονταν στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση 

προμηθευόταν ένα μόνο προϊόν από πολλούς προμηθευτές. Το ίδιο έτος, οι Karpak et 

al. εισήγαγαν ένα μοντέλο εφαρμογής της μεθόδου για την προμήθεια περισσότερων 

του ενός προϊόντων. (Altinoz et al., 2001) 

3.12 CASE-BASED REASONING SYSTEMS (CBR) 

Αποτελεί μια από τις μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν για τη λήψη 

αποφάσεων σε προβλήματα επιλογής προμηθευτών και ειδικότερα για την πρώιμη 

αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων από ένα μεγάλο αριθμό προμηθευτών. Η 

CBR στηρίζεται σε ένα λογισμικό βάσεων δεδομένων, το οποίο εξάγει σημαντικά 

στοιχεία και αποτελέσματα σχετικά με προηγούμενες εμπειρίες λήψης αποφάσεων, οι 

οποίες βοηθούν τον υπεύθυνο λήψης της απόφασης να έχει αντικειμενικότερη εικόνα 

για τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος. (De Boer et al., 2001) 

3.13 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (FUZZY LOGIC APPROACHES) 

Το 1965 o Zadeh παρουσίασε για πρώτη φορά τη θεωρία των ασαφών συνόλων (fuzzy 

sets) για να αντιμετωπίσει την ασάφεια που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη σκέψη κατά 

τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης. Η θεωρία αυτή παρείχε ένα ευρύτερο πλαίσιο για 

την επίλυση καθημερινών ρεαλιστικών προβλημάτων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

αβεβαιότητα και αμφισημία, δεδομένου πως πολλές φορές οι ανθρώπινες αποφάσεις 

παρουσιάζουν αστάθεια και αναποφασιστικότητα και δεν είναι πάντα απόλυτα 

καθορισμένες. (Anniseh et al., 2011)  

Μέχρι πρότινος είχαν αναπτυχθεί ευρέως τα κλασικά ή συμβατικά σύνολα (classical set 

theory). Ως κλασικά σύνολα ορίζονται οι συλλογές στοιχείων που ανήκουν σε ένα πεδίο 

ορισμού U (universe of discourse) και διακρίνονται από μία κοινή ιδιότητα. Για να 

προσδιοριστεί η συμμετοχή ή όχι ενός στοιχείου στα κλασικά σύνολα χρησιμοποιείται 

η χαρακτηριστική συνάρτηση (characteristic function).  Έτσι, ένα στοιχείο είτε ανήκει 

στο σύνολο, εάν η τιμή της χαρακτηριστικής συνάρτησης είναι ίση με 1, είτε δεν ανήκει 

στο σύνολο, εάν η τιμή της συνάρτησης είναι ίση με 0. (Bede B., 2013, p. 1) 
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                         ( )  {
 
 
        
        

}  ,   όπου Α ένα υποσύνολο του U     (6.1) 

Τα όρια του συνόλου είναι σαφή και ακριβή (crisp values), επομένως το σύνολο 

μοιράζεται σε δυο σαφώς προσδιορισμένες ομάδες, οι οποίες είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενες μεταξύ τους. (Bede B., 2013, p. 1) 

Η καινοτομία που εισήγαγε η θεωρία του Zadeh είναι πως επιτρέπει την μερική 

συμμετοχή (partial membership) ενός στοιχείου σε ένα σύνολο, το οποίο ονομάζεται 

ασαφές σύνολο. (Anniseh et al., 2011) Ως ασαφές σύνολο Α ορίζεται μια κατηγορία 

στοιχείων με συνεχή βαθμό συμμετοχής (continuum of membership grades) Για να 

προσδιορίσει το βαθμό συμμετοχής του στοιχείου, όρισε τη συνάρτηση συμμετοχής 

(membership function) , η οποία αντιστοιχεί ένα οποιοδήποτε στοιχείο x του πεδίου 

ορισμού X με έναν αριθμό. Οι τιμές της συνάρτησης συμμετοχής λαμβάνουν τιμές από 

0 έως 1, δηλαδή Α(x)   [0,1] . (Bede B., 2013, p. 2) Η αξία 0 ερμηνεύεται ως μη 

συμμετοχή στο ασαφές σύνολο, η αξία 1 ως πλήρης συμμετοχή στο σύνολο, ενώ οι 

ενδιάμεσες τιμές ως μερική συμμετοχή στο σύνολο. (Bede B., 2013, p. 2; Anniseh et 

al., 2011) Επιπλέον, ένα ασαφές σύνολο χαρακτηρίζεται από κλιμακωτά όρια, σε 

αντίθεση με ένα κλασικό σύνολο, του οποίου τα όρια είναι ευδιάκριτα. (Anniseh et al., 

2011) 

Οι ασαφείς αριθμοί που  αντιπροσωπεύονται από τρείς παραμέτρους ή συντεταγμένες 

καλούνται τριγωνικοί (triangular fuzzy numbers), ενώ οι ασαφείς αριθμοί που 

αντιπροσωπεύονται από τέσσερις ονομάζονται τραπεζοειδείς (trapezoidal fuzzy 

numbers). (Nădăban et al., 2016) 

Σύμφωνα με τους Yang και Hsieh (2008) ένας τριγωνοειδής αριθμός ορίζεται ως 

(Anniseh et al., 2011): 
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Αντιστοίχως, ένας τραπεζοειδής αριθμός ορίζεται ως (Anniseh et al., 2011):  

                                            ( )  
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Τα ασαφή σύνολα χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε προβλήματα που χαρακτηρίζονται 

από υψηλή πολυπλοκότητα, ενώ η χρήση τους αυξάνεται συνεχώς ιδιαίτερα στην 

επιχειρησιακή έρευνα. Ορισμένα πεδία εφαρμογής της μεθόδου είναι (Altinoz et al., 

2001): 

 Αξιολόγηση εξαγορών και συγχωνεύσεων 

 Αξιολόγηση αναμενόμενου κινδύνου εταιρικών προγραμμάτων  

 Απόδοση επενδύσεων 

 Επιλογή προσωπικού 

 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών ή συνεργατών 

 Επιλογή πρώτων υλών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 

 Αξιολόγηση και επιλογή ηλεκτρονικών συστημάτων  

 Η ασαφής λογική παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα που την καθιστούν δημοφιλή 

μέθοδο στην αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών(Altinoz et al., 2001): 

 Είναι εξαιρετικά αποδοτικές στην ποσοτικοποίηση ασαφών και ακαθόριστων 

εννοιών, ιδίως κατά την αξιολόγηση των προμηθευτών. 

 Παρέχουν τη δυνατότητα τα στοιχεία τα οποία αξιολογούνται να ανήκουν 

ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικό βαθμό συμμετοχής 

στην καθεμία, γεγονός που αντιπροσωπεύει περισσότερο τον τρόπο που λειτουργεί 

η ανθρώπινη σκέψη.  

 Μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά ακόμη κι αν τα όρια των ασαφών 

συνόλων δεν είναι σαφή και διακριτά. 

 Επιδέχονται αριθμητικών πράξεων, παρά της ασαφούς φύσης τους. 

 Αντιπροσωπεύουν και επιλύουν επιτυχώς ρεαλιστικά σενάρια λήψης αποφάσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ   

4.1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ   

Ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής, καθώς και ο βαθμός επιρροής τους στην τελική 

επιλογή προμηθευτών αποτελεί δημοφιλές αντικείμενο εργασίας τόσο ακαδημαϊκών 

ερευνητών, όσο και πολλών στελεχών προμηθειών. (Weber et al.,1991) 

Μια από τις πρώτες και πληρέστερες έρευνες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής 

προμηθευτών, είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε από τον Dickson το 1966 σε δείγμα 

στελεχών προμηθειών βιομηχανικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στις ΗΠΑ και τον 

Καναδά. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η ανάδειξη των κυριότερων 23 κριτηρίων 

που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με την επιλογή προμηθευτών. 

(Weber et al.,1991) 

Τα κριτήρια αυτά παρουσιάζονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 6, ταξινομημένα με 

βάση τη σημαντικότητά τους, από το πλέον σημαντικό στο αμελητέα σημαντικό. Στις 

υπόλοιπες στήλες του πίνακα παρατίθενται η βαρύτητα και η σπουδαιότητα κάθε 

κριτηρίου, ενώ στην τελευταία δίνεται η επεξήγηση του βάσει των Benyoucef et al., 

2003.  

Πίνακας 6.Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών του Dickson.  

Πηγή: Προσαρμογή από τα άρθρα των Weber et al.(1991) και Benyoucef et al. (2003)  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Ποιότητα (Quality) 3,508 Υψίστης σημασίας 

Η ικανότητα να 

πληρεί τις 

ποιοτικές 

προδιαγραφές με 

συνέπεια 

Παράδοση 

(Delivery) 
3,147 Υψίστης σημασίας 

Η ικανότητα να 

πληρεί 

συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα 

παράδοσης 
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Ιστορικό Επίδοσης 

(Performance 

history) 

2,998 Υψίστης σημασίας 

Το ιστορικό 

επίδοσης του 

προμηθευτή  

Πολιτική 

εγγυήσεων και 

αξιώσεων 

(Warranties and 

claims policies) 

2,849 Υψίστης σημασίας 

Οι πολιτικές 

εγγυήσεων και 

αξιώσεων 

Εγκαταστάσεις και  

παραγωγική 

δυναμικότητα 

(Production 

facilities and 

capacity) 

2,775 Αξιόλογης σημασίας 

Οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής και η 

παραγωγική 

δυναμικότητα 

Τιμή (Price) 2,758 Αξιόλογης σημασίας 

Η καθαρή τιμή 

(συμπεριλαμβανομ

ένων των 

εκπτώσεων και των 

μεταφορικών) 

Τεχνική ικανότητα 

(Technical 

capability) 

2,545 Αξιόλογης σημασίας 

Συμπεριλαμβάνετα

ι η έρευνα και 

ανάπτυξη 

Οικονομική θέση 

(Financial 

Position) 

2,514 Αξιόλογης σημασίας 

Η οικονομική θέση 

και η πιστοληπτική 

ικανότητα (credit 

rating) του 

προμηθευτή 
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Συμμόρφωση με 

τις διαδικασίες 

(Procedural 

compliance) 

2,488 Αξιόλογης σημασίας 

Η πιθανότητα 

συμμόρφωσης με 

τις διαδικασίες 

υποβολής 

προσφορών και 

λειτουργίας 

Συστήματα 

επικοινωνίας 

(Communication 

systems) 

2,426 Αξιόλογης σημασίας 

Έμφαση στα 

συστήματα 

παραγγελιοληψίας 

Φήμη και θέση 

στον κλάδο 

(Reputation and 

position in 

industry) 

2,412 Αξιόλογης σημασίας 
Η φήμη και η θέση 

του προμηθευτή  

Επιθυμία 

συνεργασίας 

(Desire for your 

business) 

2,256 Αξιόλογης σημασίας 

Η επιθυμία του 

προμηθευτή να 

αποτελεί μέρος της 

εφοδιαστικής 

αλυσίδας της 

επιχείρησης  

Διοίκηση και 

οργανωσιακή 

κουλτούρα 

(Management and 

Organization) 

2,216 Αξιόλογης σημασίας 

Το στυλ διοίκησης, 

η κουλτούρα και η 

οργάνωση του 

προμηθευτή 

Συστήματα 

ελέγχου 

λειτουργίας 

(Operational 

Controls) 

2,211 Αξιόλογης σημασίας 

Συμπεριλαμβάνοντ

αι τα συστήματα 

διαχείρισης 

ποιότητας και 

αποθεμάτων 
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Υπηρεσίες 

επισκευής (Repair 

service) 

2,187 Μέτριας σημασίας 

Οι υπηρεσίες 

επισκευής που 

παρέχει ο 

προμηθευτής 

Στάση απέναντι 

στην επιχείρηση 

(Attitude) 

2,120 Μέτριας σημασίας 

Η στάση του 

προμηθευτή 

απέναντι στην 

επιχείρηση 

Εντύπωση της 

επιχείρησης για 

τον προμηθευτή 

(Impression) 

2,054 Μέτριας σημασίας 

Η εντύπωση από 

την προσωπική 

επαφή με τον 

προμηθευτή 

Ικανότητα  

συμμόρφωσης με 

τις προδιαγραφές 

συσκευασίας 

(Packaging 

Ability) 

2,009 Μέτριας σημασίας 

Η ικανότητα να 

πληρεί τις 

προδιαγραφές 

συσκευασίας που 

τέθηκαν 

Αρχείο 

εργασιακών 

σχέσεων (Labor 

relations record) 

2,003 Μέτριας σημασίας 

Οι εργασιακές 

σχέσεις του 

προμηθευτή 

Γεωγραφική θέση 

(Geographical 

location) 

1,872 Μέτριας σημασίας 

Η γεωγραφική 

θέση του 

προμηθευτή 

Παραγγελίες σε 

παρελθόντα χρόνο 

(Amount of past 

business)  

1,597 Μέτριας σημασίας 

Το σύνολο των 

έργων που έχει 

αναλάβει ο 

προμηθευτής για 

την επιχείρηση στο 

παρελθόν 
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Δαπάνες για 

κατάρτιση και 

επιμορφωτικά 

σεμινάρια 

(Training aids) 

1,537 Μέτριας σημασίας 

Η πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικά 

βοηθήματα και 

προγράμματα 

κατάρτισης 

Αμοιβαία 

συμβόλαια 

(Reciprocal 

arrangements) 

0,610 Αμελητέας σημασίας 

Οι μελλοντικές 

αγορές του 

προμηθευτή από 

την επιχείρηση 

Η έρευνα του Dickson ανέδειξε 4 κριτήρια τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την 

επιλογή προμηθευτών: α) την ποιότητα, δηλαδή την ικανότητα κάθε προμηθευτή να 

πληρεί τις ποιοτικές προδιαγραφές με συνέπεια, β) τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, 

δηλαδή την ικανότητα κάθε προμηθευτή να τηρεί τις ημερομηνίες παραδόσεων που 

έχουν συμφωνηθεί, γ) το ιστορικό της επίδοσης του κάθε προμηθευτή από παλαιότερη 

συνεργασία με την επιχείρηση και δ) την πολιτική εγγυήσεων και ασφάλειας.  

Στον αντίποδα, παρουσιάστηκαν 4 κριτήρια με μικρή ή αμελητέα επίδραση (βαρύτητα 

μικρότερη του 2): α) τα αμοιβαία συμβόλαια, δηλαδή οι μελλοντικές αγορές του 

προμηθευτή από την επιχείρηση, β) οι δαπάνες για κατάρτιση και τα επιμορφωτικά 

σεμινάρια, γ) οι παραγγελίες σε παρελθόντα χρόνο, δηλαδή το ύψος των παραγγελιών 

που έχουν πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο προμηθευτή στο παρελθόν, δ) η 

γεωγραφική θέση του προμηθευτή.  

Ο Dickson κατέληξε στο συμπέρασμα πως η σημαντικότητα των κριτηρίων στη 

διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου προμηθευτή μεταβάλλεται αισθητά ανάλογα 

με την πολυπλοκότητα και τη φύση του προϊόντος. Συγκεκριμένα, όσο πιο σύνθετη 

είναι η δομή και η λειτουργία του, τόσο αυξάνονται τα κριτήρια που πρέπει να λάβουν 

υπόψη οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η επίδραση της τιμής 

είναι καθοριστικής σημασίας κατά τη διαδικασία επιλογής του προμηθευτή. (Cheraghi 

et al., 2004) 

Η έρευνα του Dickson αποτέλεσε ορόσημο για τις μετέπειτα μελέτες που 

διενεργήθηκαν σχετικά με το θέμα. Πολλές από αυτές, στηριζόμενες στα κριτήρια του 
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Dickson αναζητούν τις τάσεις που επικρατούν σε διαφορετικούς κλάδους, σχετικά με 

τη σπουδαιότητα και ιεράρχηση των παραπάνω κριτηρίων. (Weber, 1991) 

Το 1991 οι Weber et al. συγκέντρωσαν και ταξινόμησαν 78 άρθρα που είχαν εκδοθεί 

από το 1966,  εστιάζοντας στα κριτήρια και τις μεθόδους σχετικά με την επιλογή 

προμηθευτών, υπό το πρίσμα του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τα συστήματα Just In 

Time (JIT) τη συγκεκριμένη εποχή. Κάποια εξ αυτών επικεντρώθηκαν στη μελέτη ενός 

και μόνο κριτηρίου και ανέλυσαν την επίδρασή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

ενώ ορισμένα παρουσίασαν και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. (Weber, 1991) Ο 

Πίνακας 7 παρουσιάζει ορισμένα εξ αυτών. Στην πρώτη στήλη αναφέρονται οι 

συγγραφείς και η χρονολογία έκδοσης του έργου, στη δεύτερη τα κριτήρια στα οποία 

επικεντρώθηκαν, στην τρίτη η μεθοδολογία που ακολούθησαν, ενώ τέλος στην τέταρτη 

στήλη παρατίθεται το κεντρικό θέμα της έρευνας τους. Το σύνολο των 78 μελετών με 

τα αποτελέσματα και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, παρουσιάζεται στον Πίνακα 

Α του Παραρτήματος Ι της διπλωματικής εργασίας για λόγους συντομίας.  

Πίνακας 7. Ορισμένες από τις έρευνες της επισκόπησης των ετών 1966 - 1991 από τους Weber et al.  

Πηγή: Προσαρμογή από το άρθρο των Weber et al. (1991) 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ 

Ansari and 

Modaress 

(1988) 

Ποιότητα, παράδοση, καθαρή 

τιμή, γεωγραφική θέση, στάση 

προμηθευτή, προδιαγραφές 

συσκευασίας 

Εννοιολογική 

έρευνα 

JIT σύστημα 

Bernard (1989) Ποιότητα, παράδοση, καθαρή 

τιμή, διοίκηση και 

οργανωσιακή κουλτούρα, 

υπηρεσίες επισκευής  

Εννοιολογική 

έρευνα 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Lamberson, 

Diederich and 

Wuori (1976) 

Ποιότητα, παράδοση, ιστορικό 

επίδοσης, εγκαταστάσεις 

παραγωγής και παραγωγική 

δυναμικότητα, καθαρή τιμή, 

τεχνική ικανότητα, οικονομική 

κατάσταση, διοίκηση και 

οργανωσιακή κουλτούρα 

Γραμμικό 

μοντέλο 

στάθμισης  

Βιομηχανικές 

προμήθειες 
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Monczka, 

Giunipero and 

Reck (1981) 

Ποιότητα, παράδοση,  ιστορικό 

επίδοσης, εγκαταστάσεις 

παραγωγής και παραγωγική 

δυναμικότητα, καθαρή τιμή, 

οικονομική κατάσταση, φήμη 

και θέση στον κλάδο, διοίκηση 

και οργανωσιακή κουλτούρα, 

ιστορικό εργασιακών σχέσεων, 

γεωγραφική θέση 

Εμπειρική 

έρευνα 

Κατάταξη 

κριτηρίων για 

6 

διαφορετικούς 

κλάδους 

Monczka and 

Trecha (1988) 

Ποιότητα, παράδοση, καθαρή 

τιμή,  διοίκηση και 

οργανωσιακή κουλτούρα 

Ανάπτυξη 

συντελεστών 

εξυπηρέτησης 

και συνολικού 

δείκτη 

απόδοσης ανά 

προμηθευτή με 

γραμμικό 

μοντέλο 

στάθμισης  

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Narasimhan 

(1983) 

Ποιότητα, παράδοση, 

εγκαταστάσεις παραγωγής και 

παραγωγική δυναμικότητα, 

καθαρή τιμή 

Αναλυτική 

Ιεραρχική 

Μέθοδος 

(ΑΗΡ) 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Timmerman 

(1986) 

Ποιότητα, παράδοση, ιστορικό 

επίδοσης, καθαρή τιμή, τεχνική 

ικανότητα 

Γραμμικό 

μοντέλο 

στάθμισης 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Συνοπτικά, οι Weber et al. συμπέραναν πως α) η καθαρή τιμή, β) η παράδοση και γ) η 

ποιότητα αποτελούν τα σημαντικότερα κριτήρια που εμφανίζονται στην πλειοψηφία 

της βιβλιογραφίας. Ακολουθούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής και η παραγωγική 

δυναμικότητα, η γεωγραφική θέση και η τεχνική ικανότητα που αναφέρονται σε ένα 

αρκετά μεγάλο αριθμό μελετών και χαρακτηρίζονται ως κριτήρια υψηλής σημασίας. 
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Τέλος, οι Weber et al. διαπίστωσαν πως την περίοδο 1986 - 1991 υπήρξε μειωμένο 

ενδιαφέρον για την πολιτική εγγυήσεων και αξιώσεων, τα συστήματα επικοινωνίας, την 

εντύπωση του προμηθευτή, το ιστορικό εργασιακών σχέσεων, τις παρελθούσες 

παραγγελίες και τα αμοιβαία συμβόλαια. (Weber, 1991)  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι Weber et al. εστίασαν την έρευνα τους, 

κυρίως, στις υφιστάμενες μελέτες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών σε 

επιχειρήσεις με συστήματα JIT. Αποτέλεσμα αυτής ήταν η ανάδειξη των δέκα 

σημαντικότερων κριτηρίων JIT προμηθειών, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.  

Πίνακας 8. Τα κριτήρια επιλογής JIT προμηθευτών των Weber et al. 

Πηγή: Άρθρο των Weber et al. (1991)  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

DICKSON 

1 Ποιότητα 1 

2 Παράδοση 2 

3 Καθαρή τιμή 6 

4 Εγκαταστάσεις παραγωγής και δυναμικότητα 5 

5 Τεχνική ικανότητα 7 

6 Γεωγραφική θέση 20 

7 Στάση προμηθευτή 16 

8 Διοίκηση και οργανωσιακή κουλτούρα 13 

9 
Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές 

συσκευασίας 
18 

10 Συστήματα ελέγχου λειτουργίας 14 

11 Υπηρεσίες επισκευής 15 
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Δυο άλλοι μελετητές, ο Wind και ο Robinson, μελέτησαν το πρόβλημα της επιλογής 

προμηθευτών, διενεργώντας συνεντεύξεις σε υπεύθυνους προμηθειών μεγάλων 

καναδικών και αμερικάνικών επιχειρήσεων.  Σκοπός της έρευνας ήταν να καθοριστούν 

οι βαρύτητες των κυριότερων κριτηρίων, καθώς και των αλληλεξαρτήσεων που 

υφίστανται μεταξύ τους. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα κριτήρια αυτά, καθώς 

και τη σημαντικότητά τους. (Wind Y. & Robinson P. J., 1968) 

Πίνακας 9. Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών των Wind & Robinson 

Πηγή: Προσαρμογή από άρθρο των Wind Y. and Robinson P. J. (1968) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Παράδοση  Μεγάλη 

Σχέση τιμής – ποιότητας  Μεγάλη 

Φήμη  Μεσαία 

Ιστορικό συνεργασίας με τον προμηθευτή Μεσαία 

Τεχνική ικανότητα  Μεσαία 

Ανάπτυξη νεωτερισμών  Μεσαία 

Γεωγραφική θέση  Μεσαία 

Ανταποδοτικότητα  Χαμηλή 

Προσωπικά οφέλη του αγοραστή  Χαμηλή 

Τα βήματα των Weber et al. ακολούθησαν οι Cheraghi et al., οι οποίοι μελέτησαν 86 

άρθρα της περιόδου 1990 – 2001 και κατέδειξαν πως η πάροδος του χρόνου ασκεί 

επίδραση στα κριτήρια επιλογής προμηθευτών. Συνεπώς, καθώς μεταβάλλονται οι 

συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διαφοροποιείται ο βαθμός επίδρασής 

τους και η σημαντικότητά τους. (Cheraghi et al., 2004) 

Επιπλέον, στα ήδη υπάρχοντα κριτήρια που είχε αναπτύξει ο Dickson, τα οποία 

αποτέλεσαν βάση για πληθώρα μελετών, προστέθηκαν ορισμένα νέα κριτήρια, ενώ 

αφαιρέθηκαν κάποια από αυτά, καθώς θεωρούνταν παρωχημένα για τα σύγχρονα 

δεδομένα επιλογής προμηθευτών. (Cheraghi et al., 2004) 
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Συγκεκριμένα, στον κατάλογο προστέθηκαν κριτήρια όπως: η ευελιξία (flexibility), η 

αξιοπιστία (reliability), η συνέπεια (consistency), οι μακροχρόνιες σχέσεις (long-term 

relationships), η βελτίωση των διαδικασιών (process improvement), ανάπτυξη νέων 

προϊόντων (product development), τα έξοδα αποθήκευσης (inventory costs), το JIT 

σύστημα παραγωγής, τα πρότυπα ποιότητας (quality standards), η ακεραιτότητα του 

προμηθευτή (integrity), ο επαγγελματισμός του προμηθευτή (professionalism), η 

έρευνα (research) και οι πολιτισμικοί παράγοντες (cultural).  (Cheraghi et al., 2004) 

Αντίθετα, μειωμένο ενδιαφέρον υπήρξε για: τους ελέγχους λειτουργίας, την ικανότητα 

συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές συσκευασίας, τις δαπάνες για εκπαίδευση, την 

επιθυμία συνεργασίας του προμηθευτή, το σύνολο των παρελθόντων συνεργασιών και 

την πολιτική εγγυήσεων και αξιώσεων. Για το λόγο αυτό, τα κριτήρια αυτά 

αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο. (Cheraghi et al., 2004) Ο Πίνακας 10 που ακολουθεί, 

παρουσιάζει την κατάταξη των κριτηρίων για την περίοδο 1990 – 2001. 

Πίνακας 10. Τα δημοφιλέστερα κριτήρια επιλογής προμηθευτών της περιόδου 1990 – 2001 κατά 

τους Cheraghi et al. 

Πηγή: Άρθρο των Cheraghi et al. (2004) 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

1 Ποιότητα  

2 Παράδοση  

3 Τιμή  

4 Υπηρεσίες επισκευής  

5 Τεχνική ικανότητα 

6 Εγκαταστάσεις παραγωγής και δυναμικότητα 

7 Οικονομική κατάσταση  

8 Διοίκηση και οργανωσιακή κουλτούρα 

9 Αξιοπιστία  

10 Ευελιξία 
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11 Στάση προμηθευτή 

12 Συστήματα επικοινωνίας  

13 Ιστορικό επίδοσης  

14 Γεωγραφική θέση  

15 Συνέπεια 

16 Μακροχρόνιες σχέσεις  

17 Συμμόρφωση στις διαδικασίες 

18 Εντύπωση  

19 Αμοιβαία συμβόλαια 

20 Βελτίωση διαδικασιών  

21 Ανάπτυξη νέων προϊόντων  

22 Δαπάνες αποθήκευσης  

23 JIT παραγωγή  

24 Ποιοτικά πρότυπα  

25 Ακεραιότητα 

26 Επαγγελματισμός  

27 Έρευνα 

28 Πολιτισμικοί παράγοντες  

29 Φήμη και θέση στον κλάδο  

30 Ιστορικό εργασιακών σχέσεων  

Αντιστοίχως εργάστηκαν οι Ho et al., οι οποίοι συγκέντρωσαν 78 άρθρα που 

συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν την περίοδο 2000 – 2008 και εξήγαγαν 
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συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δημοφιλέστερες μεθόδους και κριτήρια επιλογής 

προμηθευτών εκείνης της περιόδου. (Ho et al., 2008) 

Ο Πίνακας 11 ιεραρχεί τα κριτήρια αυτά με βάση τη δημοτικότητά τους. Στη δεύτερη 

στήλη του παρουσιάζεται το ποσοστό των αναφορών του εκάστοτε κριτηρίου στο 

σύνολο της βιβλιογραφίας, ενώ στην τρίτη στήλη του γίνεται εκτενής αναφορά στα 

υποκριτήρια που απαρτίζουν το καθένα από αυτά.  

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη μελέτη των κριτηρίων επιλογής προμηθευτών, οφείλει 

κανείς να επεξεργάζεται τα στοιχεία με σύνεση, καθώς ο ορισμός κάποιων κριτηρίων 

μπορεί να επαφίεται στην υποκειμενική κρίση και αντίληψη του κάθε συγγραφέα, όπως 

συμβαίνει για παράδειγμα με το ιστορικό της απόδοσης ενός προμηθευτή, το οποίο 

ενδέχεται να εμπεριέχει τις έννοιες παράδοση ή ποιότητα. (Weber, 1991) 

Πίνακας 11.Τα δημοφιλέστερα κριτήρια επιλογής προμηθευτών για την περίοδο 2000 – 2008 κατά 

τους Ho et al. 

Πηγή: Προσαρμογή από το κείμενο του άρθρου των Ho et al. (2008) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ποιότητα 87,18% 

Αποδεκτά τεμάχια/εκατομμύριο, συμμόρφωση 

με την ποιότητα, πρόγραμμα συνεχούς 

βελτίωσης, σύστημα διαχείρισης ολικής 

ποιότητας, σύστημα διορθωτικών και 

προληπτικών ενεργειών, τεκμηρίωση και 

έλεγχος μέσω εγγράφων, επιθεώρηση, 

συστήματα ISO, δείκτης ελαττωματικών 

προϊόντων, μη συμμορφούμενο σύστημα 

ελέγχου υλικών,  αριθμός παραδόσεων του 

προμηθευτή δίχως ελαττώματα, αριθμός 

επιτροπών ποιότητας, ποσοστό προϊόντων 

δίχως προβλήματα κατόπιν σχετικού έλεγχου, 

βραβεία ποιότητας, δεδομένα και αναφορές 

ποιότητας, ποιοτικός προγραμματισμός, 

αξιοπιστία ποιότητας, εγχειρίδιο ποιότητας, 

πιστοποιητικό ποιότητας, παραγωγή 

διασφάλισης ποιότητας, έλεγχος διαδικασίας, 
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απόρριψη κατά την παραγωγή, απόρριψη από 

τους πελάτες, ποιότητα εξυπηρέτησης, 

ποιότητα μεταφοράς, εκπαίδευση διαχείρισης 

ποιότητας 

Παράδοση 82,05% 

Συμμόρφωση με την ημερομηνία παράδοσης, 

συμμόρφωση με την ημερομηνία λήξης, 

βαθμός εγγύτητας, παράδοση και γεωγραφική 

θέση, συνθήκες παράδοσης, καθυστερήσεις 

παράδοσης, αποδοτικότητα παράδοσης, 

χρόνος παράδοσης, επίδοση παράδοσης, λάθη 

παράδοσης, γεωγραφική θέση, καθαρές 

καθυστερημένες παραδόσεις, αριθμός 

αποστολών που παραδόθηκε εγκαίρως, ο 

εκτιμώμενος χρόνος ανάμεσα στην παραγγελία 

και την παράδοση, έγκαιρη παράδοση, 

ποσοστό παραγγελιών που απεστάλησαν πριν 

την τελική ημερομηνία παράδοσης, ποσοστό 

παραγγελιών που παραδόθηκε την τελευταία 

ημέρα παράδοσης, χρόνος παράδοσης 

δειγμάτων, εγγύτητα προμηθευτή, χρόνος 

αναμονής 

Τιμή ή 

Κόστος 
80,77% 

Καταλληλότητα της τιμής πώλησης των 

πρώτων υλών με τον μέσο όρο της τιμής της 

αγοράς, ανταγωνιστική τιμή, ικανότητα 

μείωσης του κόστους, προσπάθεια μείωσης 

του κόστους, επίδοση μείωσης του κόστους, 

άμεσο κόστος, διακύμανση κόστους, έμμεσο 

κόστος, κόστος παραγωγής, κόστος 

αποθήκευσης, κόστος τοποθέτησης 

παραγγελίας, τιμή ανά τεμάχιο, τιμή ανά 

εξάρτημα/μέρος, συνολικό κόστος αποστολής 

Παρόμοια έρευνα πραγματοποίησαν και οι Punniyamoorthy et al. χρησιμοποιώντας, 

ωστόσο, δομημένα μοντέλα εξισώσεων (structrural equation modeling) και ασαφούς 
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λογικής (fuzzy logic). Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποίησαν, 

συγκέντρωσαν και ανέδειξαν τα 10 σημαντικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων 

επιλέγεται ο καταλληλότερος προμηθευτής. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 12 

παρατίθενται τα κριτήρια αυτά, ενώ στη δεύτερη και την τρίτη στήλη αντίστοιχα, 

γίνεται αναφορά στα επιμέρους υποκριτήρια που τα απαρτίζουν και στο σύνολο των 

συγγραφέων της περιόδου αυτής που τα μελέτησαν. (Punniyamoorthy et al., 2011) 

Πίνακας 12.Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής προμηθευτών κατά τους Punniyamoorthy et al. 

Πηγή: Προσαρμογή από το κείμενο του άρθρου των Punniyamoorthy et al. (2011) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  

Διοίκηση και 

οργανωσιακή 

κουλτούρα 

Μέγεθος επιχείρησης, 

γεωγραφική θέση, φήμη και 

θέση στον κλάδο, ηθικά 

πρότυπα, πιστοποίηση γνώσεων 

του τμήματος ανθρωπίνων 

πόρων 

Lamberson, Diederich & Wuori 

(1976) 

Pearson & Ellram (1995) 

Tan (2002) 

Ποιότητα 

Ανθεκτικότητα προϊόντος, 

πιστοποιήσεις ISO, διοίκηση 

ολικής ποιότητας, επίδοση και 

συμμόρφωση του προϊόντος σε 

πρότυπα, βαθμός απόρριψης 

κατά τον έλεγχο ποιότητας, 

βαθμός επισκευών και 

επιστροφών, ανατροφοδότηση 

από τους πελάτες  

Krause, Pagell & Curkovic 

(2001) 

Toni & Nssimbeni (1999) 

Tracey & Tan (2001) 

Treleven (1987) 

Chen & Li (2007) 

Choi & Hartley (1996) 
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Τεχνική 

ικανότητα 

Ικανότητα σχεδιασμού, 

τεχνολογία, καινοτομία, 

συνεργασία με ερευνητικά 

ινστιτούτα, ταχεία ικανότητα 

απόκρισης στην έρευνα και 

ανάπτυξη προϊόντος 

Browning, Zabriskie & 

Huellmantel (1983) 

Kannan & Noorul Haq (2007) 

Timmerman (1986) 

Yahya & Kingsman (1999) 

Chan et al. (2006) 

Chan, Wang & Wang (2007) 

Choi & Hartley (1996) 

Liu (2007) 

Silva, Davies & Naude (2002) 

 

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα 

Ευελιξία διαδικασιών, ευελιξία 

όγκου παραγωγής, εκπαίδευση, 

σύστημα JIT, ικανότητα 

χειρισμού, ικανότητα 

συμμόρφωσης με τις 

προδιαγραφές συσκευασίας, 

χωρητικότητα και απόδοση  

μηχανής, εγκαταστάσεις 

μέτρησης, έλεγχος και 

αξιολόγηση 

Kannan & Noorul Haq ( 2007) 

Narasimhan (1983) 

Narasimhan & Stoynoff (1986) 

Billesbach, Harrison & Croom 

– Morgan (1991) 

Choi & Hartley (1996) 

Kannan & Tan (2006) 

Silva et al. (2002) 

Tan (2002) 

Verma & Pullman (1998) 

Οικονομική 

θέση 

Χρηματοοικονομική 

σταθερότητα, πιστοληπτική 

ικανότητα, δημοσιοποίηση 

οικονομικών στοιχείων με 

δείκτες ανάπτυξης 

Hahn, Kim & Kim (1986) 

Payne (1970) 

Yahya & Kingsman (1999) 

Chan et al. (2006) 
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Choi & Hartley (1996) 

Liu (2007) 

Yuzhong & Liyun (2007) 

Παράδοση 

Ακρίβεια παράδοσης στις 

σωστές συνθήκες, δίχως ζημία 

στα προϊόντα, χρόνοι 

καθυστέρησης παραγωγής, 

αξιοπιστία παράδοσης, 

ασφάλεια προϊόντων, 

συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές συσκευασίας  

Bender, Brown, Isaac & 

Shapiro (1985) 

Kannan & Noorul Haq (2007) 

Kannan & Tan (2003) 

Narasimhan, Srinivas & 

Mahapatra (2006) 

Ronen & Trietsch ( 1988) 

Υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης -  

επισκευής  

Επισκευή μετά την πώληση, 

ανταλλακτικά, βαθμός 

επεξεργασίας δελτίου 

παραγγελίας, χρόνος 

παράδοσης μετά από επισκευή, 

βαθμός παροχής σύγχρονων 

πληροφοριών σχετικά με το 

προϊόν, τρόπος εξυπηρέτησης   

Lehman & O’Shaughnessy 

(1974) 

Abratt (1986) 

Handfield (1994) 

Choi & Hartley (1996) 

Muralidharan, Anantharaman & 

Deshmukh (2001) 

Prahinski & Benton (2004) 

Hsu et al. (2007) 

Σχέση αγοραστή 

– προμηθευτή 

Μακροχρόνιες σχέσεις, επίπεδο 

εμπιστοσύνης και κατανόησης, 

ποσοστό ευαίσθητων 

πληροφοριών που μοιράζονται 

τα δύο μέρη 

Bei et al. (2006) 

Choi & Hartley ( 1996) 

Ellram (1990) 

Kannan & Tan (2006) 
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Krause et al. ( 2001) 

Chen & Li (2007) 

Ασφάλεια και 

περιβαλλοντολο

γικό ενδιαφέρον 

Πιστοποίηση περιβαλλοντικής 

προστασίας (ISO 14001), 

χρήση ατομικού εξοπλισμού 

προστασίας, αρχείο 

ατυχημάτων, αρχεία 

αξιολόγησης επικινδυνότητας 

Yuzhong & Liyun (2007) 

Chan et al. (2006) 

Τιμή ή Κόστος 

κτήσης 

Ανταγωνιστική τιμή, όροι 

πληρωμής, όροι μεταφοράς και 

αποθήκευσης 

Zang, Tian & Sun (2006) 

Kim, Bilsel & Kumara (2007) 

Lee, Ha & Kim (2001) 

Lee & Rosenblatt (1986) 

Lehmann & O’Shaughnessy 

(1974) 

Lin (2002) 

Prahinski & Benton ( 2004) 

Shin, Collier & Wilson (2000) 

Wang & Zhang (2006) 

4.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Μέχρι το 1990, το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών επικεντρωνόταν κυρίως στην επιλογή 

εγχώριων προμηθευτών. Οι εξελίξεις που συντελέστηκαν τη δεκαετία αυτή στην 

παγκόσμια οικονομική και πολιτική σκηνή (σύσταση της ΕΕ, κατάρρευση του 

κομμουνισμού, σύναψη της συμφωνίας NAFTA μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό,  

Γύρος της Ουρουγουάης) πυροδότησαν το περαιτέρω άνοιγμα του παγκόσμιου 

εμπορίου, γεγονός που έφερε στην επιφάνεια τις αναδυόμενες ευκαιρίες από την 

προμήθεια διεθνών αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, η προσοχή των ακαδημαϊκών 
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στράφηκε στην περαιτέρω έρευνα και μελέτη των διαστάσεων του προβλήματος 

επιλογής διεθνών προμηθευτών. (Min, 1994) 

Στον απόηχο της αύξησης της δημοτικότητας των διεθνών προμηθειών, οι ερευνητές 

που ασχολήθηκαν ενεργά με το πρόβλημα επιλογής κατάλληλων διεθνών προμηθευτών 

ανέδειξαν την υψηλή πολυπλοκότητα που το χαρακτηρίζει. Η πολυπλοκότητα της 

δομής του προβλήματος επιλογής διεθνών προμηθευτών ήταν ασύγκριτα υψηλότερη 

από αυτή των εγχώριων προμηθευτών, δεδομένου πως οι παράμετροι που ασκούν 

επιρροή στην τελική επιλογή τους μεταβάλλονται όχι μόνο ανά εκάστοτε προμηθευτή, 

αλλά και ανά χώρα προέλευσης και συνεπώς ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. 

(Min, 1994) 

Σε μελέτη του 1994 ο Min κατέγραψε και ταξινόμησε τους κυριότερους παράγοντες 

που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς προμηθειών από την αλλοδαπή σε επτά 

κατηγορίες: α) τους οικονομικούς παράγοντες, β) την ποιότητα, γ) τους αναμενόμενους 

κινδύνους από τη διεθνοποίηση, δ) την εξυπηρέτηση, ε) τις σχέσεις αγοραστή – 

πωλητή, στ) τους πολιτισμικούς παράγοντες και τέλος, ζ) τα εμπόδια του διεθνούς 

εμπορίου. Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει συνοπτικά τους παράγοντες και τα υποκριτήρια 

που τους απαρτίζουν, ενώ στη συνέχεια της παραγράφου γίνεται αναλυτικότερη 

επεξήγηση τους. (Min, 1994) 

Πίνακας 13. Τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών κατά τον Min. 

Πηγή: Προσαρμογή από το διάγραμμα στο άρθρο του Min (1994) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ  

1 Οικονομικοί παράγοντες  

Κόστος  

Ναύλοι  

Όροι πληρωμής  

2 Ποιότητα  
Έλεγχος ποιότητας  

Επιτροπές Ποιότητας  

3 
Αναμενόμενοι κίνδυνοι - Εξωγενείς 

παράγοντες  

Πολιτική σταθερότητα 

Ισοτιμία συναλλάγματος 

Νομικές απαιτήσεις  

Εργασιακές διαφορές  

Γεωγραφική θέση  

Έλεγχος τιμών - Ανώτατη και κατώτατη 

τιμή  



[59] 
  

4 Εξυπηρέτηση  
Έγκαιρη παράδοση 

Τεχνική υποστήριξη  

5 Σχέσεις αγοραστή - πωλητή  
Οικονομική σταθερότητα  

Διαπραγματευτικότητα  

6 
Πολιτισμικές διαφορές και εμπόδια 

επικοινωνίας  

Πολιτισμική εγγύτητα  

Ηθικά πρότυπα  

Ηλεκτρονικά συστήματα EDI  

7 Εμπόδια στο εμπόριο  
Δασμοί και εκτελωνισμός  

Αντισταθμιστικό εμπόριο  

 

1. Οικονομικοί παράγοντες (financial terms): Βάσει των κριτηρίων αυτών 

υπολογίζεται το τελικό κόστος των διεθνών προμηθειών. 

 Καθαρή τιμή (Νet Price) 

Οι υπεύθυνοι προμηθειών οφείλουν να αναζητούν προμηθευτές με ανταγωνιστικές 

τιμές, προκειμένου να μειώσουν τις δαπάνες αγορών. Όπως αναφέρθηκε και 

πρωτύτερα, η αξία των δαπανών που προορίζονται για τις προμήθειες μιας 

επιχείρησης αποτελεί ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των συνολικών εξόδων της, 

επηρεάζοντας σημαντικά την κερδοφορία της. (Min, 1994) 

 Ναύλοι (Freight terms) 

Οι αγορές από το εξωτερικό συνήθως συνεπάγονται υψηλότερα μεταφορικά έξοδα 

και ασφάλιστρα συγκριτικά με τις εγχώριες. Για το λόγο αυτό, κατά τη 

διαπραγμάτευση των όρων των συμβολαίων αγοραπωλησίας, οι υπεύθυνοι αγορών 

οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους όρους INCOTERMS. (Min, 1994)  

 Όροι πληρωμής (Payment terms) 

Στις διεθνείς αγορές μια ιδιαίτερα δημοφιλής μέθοδος πληρωμής είναι είτε η 

προκαταβολή ενός μέρους της αξίας αγοράς, είτε η χρήση χρηματοοικονομικών 

προϊόντων όπως η ενέγγυα επιστολή (letter of credit) και η πληρωμή με την 

κατάθεση εγγράφων (document against payment). Στην περίπτωση αυτή, υφίσταται 

επιπλέον κόστος για την επιχείρηση, γεγονός που υποχρεώνει τους υπεύθυνους 

προμηθειών να διαπραγματευτούν ευνοϊκότερους όρους πληρωμής, ειδικά στις 

περιπτώσεις μακροχρόνιας συνεργασίας με συγκεκριμένο προμηθευτή.  (Min, 1994) 
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2. Διασφάλιση ποιότητας (quality assurance): Η ποιότητα αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα κίνητρα για τη διεθνοποίηση της αγοραστικής διαδικασίας μιας 

επιχείρησης.  

 Ποιοτικός έλεγχος (quality control) 

Προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα και αστοχίες κατά την παραγωγή των 

προϊόντων και να μειωθεί ο αριθμός των ελαττωματικών προϊόντων, ο προμηθευτής 

πρέπει να διαθέτει ειδικά πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και να έχει 

φροντίσει για την ύπαρξη προληπτικών μέτρων. (Min, 1994) 

 Επιτόπιες επισκέψεις της επιτροπής αξιολόγησης ποιότητας (quality team visits) 

Η επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει ειδική διεπιστημονική επιτροπή για την 

εκτίμηση της τεχνικής ικανότητας του προμηθευτή, πριν την τελική επιλογή του. 

Αλλά ακόμη και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, οι υπεύθυνοι διασφάλισης 

ποιότητας της επιχείρησης θα πρέπει να διενεργούν προγραμματισμένες επισκέψεις 

στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, προκειμένου να πιστοποιούν πως τα επίπεδα 

ποιότητας στην παραγωγή παραμένουν υψηλά. (Min, 1994) 

3. Αναμενόμενοι κίνδυνοι από τη διεθνοποίηση (perceived risks): αποτελούν 

εξωγενείς παράγοντες που χαρακτηρίζονται από μεγάλη μεταβλητότητα ανάλογα 

με τη χώρα. 

 Πολιτική σταθερότητα (political stability) 

Αναφέρεται «στην ικανότητα μιας κυβέρνησης να διατηρηθεί στην εξουσία και στη 

σταθερότητα των πολιτικών που εφαρμόζει.» Αποτέλεσμα της πολιτικής 

σταθερότητας μιας χώρας είναι η δημοσιονομική, η χρηματοοικονομική, η 

εξωτερική και η νομισματική πολιτική της να μη μεταβάλλονται με μεγάλη 

συχνότητα, ώστε να μπορούν να προβλεφθούν με ευκολία. Επιπλέον, στην 

κατηγορία αυτή των παραγόντων ανήκουν όλες οι πολιτικές μιας κυβέρνησης που 

σχετίζονται με θέματα εθνικής και δημόσιας ασφάλειας όπως π.χ. μέτρα ενάντια 

στην τρομοκρατία, πόλεμοι, επαναστάσεις και πραξικοπήματα. Όπως είναι φυσικό, 

οι παραπάνω πολιτικές καταστάσεις επηρεάζουν ριζικά την άνθιση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας, καθώς και το διεθνές εμπόριο. 

Συνεπώς, πριν την επιλογή ενός αλλοδαπού προμηθευτή οι υπεύθυνοι λήψης 
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αποφάσεων θα πρέπει αρχικά να διενεργήσουν μια αξιολόγηση κινδύνου της χώρας.  

(Ball et al., 2014) 

 Ισοτιμία συναλλάγματος (foreign exchange rate)   

Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφύγουν την ανάληψη συναλλαγματικού 

κινδύνου από τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών, προτιμούν να συναλλάσσονται 

διεθνώς στο δικό τους νόμισμα. Ωστόσο, είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι 

πληρωμές πραγματοποιούνται στο νόμισμα του προμηθευτή ή σε κάποιο άλλο 

κοινό νόμισμα, συνήθως το δολάριο $.  Η ανάληψη συναλλαγματικού κινδύνου 

ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την κερδοφορία της επιχείρησης. Για 

παράδειγμα, μια εταιρεία συνάπτει συμβόλαιο αγοράς για δύο έτη με ένα 

προμηθευτή για το ποσό των 100.000$ πληρωτέο σε €. Αν κατά τη διάρκεια των 

δύο ετών, η ισοτιμία δολαρίου/ευρώ μεταβληθεί από 1 EUR/USD σε 1,50 

EUR/USD, τότε για κάθε ένα δολάριο η αξία του ευρώ έχει αυξηθεί κατά 0,5$ και η 

επιχείρηση επιβαρύνεται με επιπλέον 50.000$. Για το λόγο αυτό, οι υπεύθυνοι 

προμηθειών θα πρέπει να επιδείξουν μεγάλη δεξιότητα  στην αποφυγή ή την 

κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου, συνήθως με τη χρήση 

χρηματοοικονομικών προϊόντων.  (Ball et al., 2014) 

 Νομικές απαιτήσεις (legal claims) 

Σε κάθε αγοραπωλησία συνάπτεται μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή ένα 

συμβόλαιο, το οποίο αναφέρει ρητά, μεταξύ άλλων, όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις σχετικά με την ακύρωση του, τους όρους παράδοσης, τη διευθέτηση 

πιθανών καθυστερήσεων, τις ποιοτικές προδιαγραφές του παραδοτέου προϊόντος, τη 

μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, την αστική ευθύνη για το προϊόν και την 

παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σε μια διεθνή πώληση όμως, τα στελέχη 

προμηθειών οφείλουν επιπλέον να μεριμνήσουν για α) το δίκαιο της χώρας που θα 

διέπει τη συναλλαγή και β) τον καθορισμό συγκεκριμένου δικαστηρίου στο οποίο 

θα προσφύγουν τα δύο μέρη σε περίπτωση αντιδικίας (arbitration court), δεδομένου 

πως οι χώρες που εμπλέκονται στη συναλλαγή υπόκεινται σε διαφορετικά νομικά 

συστήματα. (Lysons K., 2000, p. 296) 
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 Εργατικά ζητήματα (labour disputes) 

Παράγοντες όπως οι απεργίες των εργατών μεταφορικών μέσων και των τελωνείων 

μπορεί να καθυστερήσουν τη φόρτο-εκφόρτωση, τη μεταφορά και την 

αποδέσμευση των προϊόντων στα σύνορα ή τα λιμάνια δύο κρατών. (Lysons K., 

2000, p. 296) 

 Έλεγχος τιμών (local price control) 

Οι κυβερνήσεις ορισμένων, συνήθων αναπτυσσόμενων χωρών, καθορίζουν την 

κατώτατη και την ανώτατη τιμή στην οποία θα πωλείται ένα προϊόν. Με τον τρόπο 

αυτό παρεμβαίνουν στην ελεύθερη οικονομία, κυρίως σε περιόδους υψηλού 

πληθωρισμού, στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τις τιμές βασικών αγαθών. 

(Online: http://www.econlib.org/library/Topics/College/pricecontrols.html)  

4. Επίδοση εξυπηρέτησης (service performance):  

 Έγκαιρη παράδοση (On-time delivery) 

Πριν την τελική επιλογή διεθνούς προμηθευτή, οι αγοραστές θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν τη δέσμευση του να παραδίδει τα προϊόντα εγκαίρως, προκειμένου 

να αποφύγουν χαμένους χρόνους στην παραγωγική διαδικασία (lead times). Οι 

παράγοντες αυτοί παρουσιάζουν εξαιρετική σημασία, ιδιαίτερα εάν η επιχείρηση 

εφαρμόζει σύστημα JIT. Το μικρό μήκος και η ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας 

αποτελούν χαρακτηριστικές ενδείξεις έγκαιρης παράδοσης. (Min, 1994)  

 Τεχνική υποστήριξη (technical assistance) 

Η ευθύνη τεχνικής υποστήριξης ενός προϊόντος μετά την πώλησή του έχει 

μετατοπιστεί τα τελευταία χρόνια από τις επιχειρήσεις στους προμηθευτές. Αυτό 

συμβαίνει, διότι η δομή των προϊόντων γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη και 

εμπεριέχει υψηλή τεχνολογία και έρευνα. (Min, 1994) 

5. Σχέση πωλητή – αγοραστή (Buyer – supplier partnership): Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις μακροχρόνιες 

σχέσεις αγοραστή – πωλητή. Στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες, η σύναψη 

μακροπρόθεσμων συμβολαίων με τους προμηθευτές αποτελεί συχνό φαινόμενο, 

μετατρέποντας τους σε στρατηγικούς εταίρους της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό 
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επωφελούνται αμοιβαία και οι δύο πλευρές και απολαμβάνουν οικονομίες 

κλίμακας. (Min, 1994) 

 Οικονομική σταθερότητα (financial stability) 

Η οικονομική κατάσταση του εκάστοτε προμηθευτή αποτελεί σημαντική ένδειξη 

για τη βιωσιμότητα του, επηρεάζοντας έτσι και τη μακροχρόνια συνεργασία της 

επιχείρησης με τον προμηθευτή. (Min, 1994) 

 Διαπραγματευτικότητα (Negotiability) 

Η ευελιξία που δείχνουν και οι δύο πλευρές κατά τη διαπραγμάτευση των όρων των 

συμβολαίων αγορών ενισχύει την εμπιστοσύνη ανάμεσά τους και θέτει ισχυρά 

θεμέλια για μακροχρόνια συνεργασία. (Min, 1994) 

6. Πολιτισμικές διαφορές και εμπόδια επικοινωνίας: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 

κριτήρια τα οποία αντανακλούν τις στάσεις και τις συμπεριφορές του λαού μιας 

χώρας με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, αναφορικά με τη γλώσσα, τη 

θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα, τη αισθητική, την επιτυχία και ηθική στην εργασία, 

την προσφορά δώρων και τις πληρωμές, στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν τη 

σχέση πωλητή – αγοραστή. (Ball et al., 2014) 

 Πολιτισμική εγγύτητα (cultural similarity) 

Προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία μια αγοραπωλησία με αλλοδαπό προμηθευτή, 

παράγοντες όπως η αδιαλλαξία, η έλλειψη σεβασμού στη διαφορετικότητα και η 

προσκόλληση στις πολιτισμικές αξίες πρέπει να αποφεύγονται από τους υπεύθυνους 

αγορών. (Min, 1994) Μάλιστα, υπολογίζεται πως ο χρόνος που χρειάζεται για τη 

διαπραγμάτευση με αλλοδαπούς προμηθευτές είναι σχεδόν ο διπλάσιος σε σχέση με 

αυτόν που απαιτείται για τους εγχώριους προμηθευτές (Lysons K.,2000, p. 296) 

 Εθιμοτυπικές επιχειρηματικές πρακτικές (ethical standards) 

Η επιχειρηματική κουλτούρα διαφέρει από έθνος σε έθνος. Έτσι, κατά τη διάρκεια 

διαπραγμάτευσης των όρων ενός συμβολαίου με έναν επικείμενο προμηθευτή, τα 

στελέχη προμηθειών οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις παρακάτω 

παραμέτρους (Lysons K., 2000, p. 297 – 298): 
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α. Το ρυθμό της διαπραγμάτευσης, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ αργός π.χ. 

Ιαπωνία και πολύ γρήγορος π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

β. Την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων. Για παράδειγμα, στον αραβικό κόσμο και 

την ανατολική Ευρώπη οι επιχειρηματικές σχέσεις είναι απόρροια των φιλικών 

σχέσεων.   

γ. Τις στάσεις αναφορικά με τα δώρα ή τις δωροδοκίες.  

δ. Τη διάσταση του χρόνου π.χ. οι ρυθμοί είναι πιο αργοί στη Λατινική 

Αμερική παρά στη δυτική Ευρώπη. 

ε. Τη διάχυση της πληροφορίας και την αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων 

π.χ. στην Ιαπωνία ενισχύεται η ομαδική εργασία και η κατανομή ευθυνών σε 

πολλά στελέχη. 

 Ηλεκτρονικά συστήματα EDI (EDI capability) 

Ο επικείμενος διεθνής προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά 

συστήματα, προκειμένου να διεκπεραιώνονται με μεγαλύτερη ευκολία βασικές 

εργασίες σχετικές με τις προμήθειες. Τέτοιες ενδέχεται να είναι για παράδειγμα, η 

εξακρίβωση και επικαιροποίηση πληροφοριών, σχετικών με τις παραγγελίες και τα 

τεχνικά ζητήματα του προϊόντος. Με τη χρήση των συστημάτων αυτών οι 

πληροφορίες μεταφέρονται αυτόματα και αποφεύγεται η παρέμβαση του 

ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία, προσδίδοντας περισσότερη αξιοπιστία στα 

δεδομένα. (Min, 1994) 

7. Περιορισμοί στο εμπόριο (trade restrictions): 

 Δασμοί και έξοδα εκτελωνισμού (tariffs and custom duties) 

Οι δασμοί αποτελούν μέτρο προστασίας της εγχώριας παραγωγής και επιβάλλονται 

σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να εξάγει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σε μια 

χώρα. Έτσι, όταν μια επιχείρηση εισάγει προϊόντα ή πρώτες ύλες από κάποιον 

αλλοδαπό προμηθευτή, αυτά συνήθως υπόκεινται σε δασμούς. Σαν συνέπεια, η 

τελική αξία των προϊόντων αυξάνεται σημαντικά. (Min, 1994) 

Οι κυβερνήσεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη θέσπιση και την ορθή εφαρμογή 

του δασμολογικού τιμολογίου, στα πλαίσια της εξωτερικής τους πολιτικής, 

συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς εμπορικές συμμαχίες ή εντάσσονται σε 

οικονομικές ζώνες ελεύθερου εμπορίου. Κύριος σκοπός τους, μεταξύ άλλων, είναι 
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οι εμπορικές συναλλαγές που αναπτύσσονται ανάμεσα στα κράτη της συμφωνίας να 

διέπονται από ειδικό καθεστώς και να απολαμβάνουν ιδιαίτερη μεταχείριση. 

Συνέπεια της ειδικής αυτής μεταχείρισης είναι η μερική ή ολική απαλλαγή των 

προϊόντων τους από δασμούς εισαγωγής. (Min, 1994) 

Υπάρχουν τρία είδη δασμών, ο δασμός επί της αξίας (% επί της αξίας), ο σταθερός 

δασμός (ποσό ανά προϊόν) και ο σύνθετος δασμός (συνδυασμός των ανωτέρω 

δασμών). Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το εισαγόμενο προϊόν δεν υπόκειται σε 

δασμούς, κυρίως εάν η προέλευσή (country of origin) του είναι από 

αναπτυσσόμενες χώρες είτε από άλλες χώρες με τις οποίες η χώρας της έδρας του 

αγοραστή έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες. Ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις στις 

οποίες το δασμολογικό καθεστώς μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή κι από 

λιμάνι σε λιμάνι ακόμη και μέσα στην ίδια τη χώρα π.χ. ΗΠΑ.  (Dobler D. & Burt 

D., 1996, pp. 273 – 274) 

Τα στελέχη προμηθειών, πριν τη σύναψη συνεργασίας με οποιονδήποτε επικείμενο 

προμηθευτή, οφείλουν να διενεργούν ελέγχους σχετικά με το καθεστώς που διέπει 

τις διμερείς συναλλαγές της χώρας τους με τη χώρα προέλευσης του προμηθευτή 

(country of origin) αναφορικά με τους κωδικούς των προϊόντων που επιθυμούν να 

εισάγουν. (Min, 1994) 

Τέλος, τα προϊόντα που εισάγονται υφίστανται συνήθως και επιπλέον κόστη από τη 

χρήση υπηρεσιών εκτελωνισμού και διαμεταφορών, εάν κατά τη μεταφορά τους  

τοποθετηθούν σε διαφορετικά μεταφορικά μέσα. Τα έξοδα αυτά εξαρτώνται από 

την τιμολογιακή πολιτική του κάθε εκτελωνιστή και διαμεταφορέα κι από την 

ειδική συμφωνία που έχει επιτύχει η επιχείρηση μαζί τους. (Dobler D. & Burt D., 

1996, pp. 273 – 274) 

 Αντισταθμιστικό εμπόριο (counter-trade) 

Σε ορισμένες, κυρίως αναπτυσσόμενες, χώρες η νομοθεσία υποχρεώνει τις 

αλλοδαπές επιχειρήσεις να διαθέτουν ειδικές συμφωνίες προμήθειας πρώτων υλών 

ή προϊόντων, πέραν των προβλεπόμενων, με εγχώριες επιχειρήσεις, προκειμένου 

να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να εκποιήσουν τα προϊόντα τους στη χώρα αυτή. 

(Dobler D. & Burt D., 1996, p.289 – 291) Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση 
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αναγκάζεται να δεσμεύσει επιπλέον κεφάλαια, τα οποία σχεδίαζε να επενδύσει 

διαφορετικά. (Min, 1994)  

Το 2005 oι Chan & Kumar, βασιζόμενοι στην έρευνα του Min, παρουσίασαν μια 

βελτιωμένη έκδοση του μοντέλου επιλογής διεθνών προμηθευτών. Σύμφωνα με αυτούς, 

υπάρχουν πέντε κατηγορίες κριτηρίων που οι υπεύθυνοι αγορών οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη τους: α) το συνολικό κόστος του προϊόντος (total cost), β) η 

ποιότητα (quality) γ) η εξυπηρέτηση του προμηθευτή (service performance), δ) το 

προφίλ του προμηθευτή (supplier’s profile) και ε) οι παράγοντες κινδύνου (risk factors). 

(Chan & Kumar, 2005) Όπως και προηγουμένως, κάθε μια από τις κατηγορίες 

συνίσταται από επιμέρους κριτήρια, τα οποία προβάλλονται αναλυτικά στον Πίνακα 14, 

ενώ για λόγους συντομίας, παρακάτω θα αναλυθούν περαιτέρω μόνο όσα δεν 

παρουσιάστηκαν στη μελέτη του Min ή ορίστηκαν διαφορετικά από τους εν λόγω 

συγγραφείς.  

 Τιμή (Product Price) 

Περιλαμβάνει κυρίως από το κόστος παραγωγής, το κόστος μεταποίησης και τις  

εγγυήσεις.  

 Κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης (Freight cost) 

Αποτελεί ένα από τα υψηλότερα κόστη που καλείται να δαπανήσει η επιχείρηση. 

Περιλαμβάνει τα κόστη διανομής, μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης και 

συσκευασίας.   

 Βαθμός απόρριψης προϊόντος (Rejection rate of the product) 

Ορίζεται ως «ο αριθμός των τεμαχίων που επιστρέφονται από τους πελάτες μέσα σε 

ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα εξαιτίας προβλημάτων σχετικών με την 

ποιότητα».  

 Χρόνος υστέρησης (Increased lead time) 

Αναφέρεται στη σπατάλη χρόνου που συμβαίνει, όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη 

ελαττωματικών προϊόντων ή εξαρτημάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής.  
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 Αξιολόγηση απόδοσης ποιότητας (Quality assessment) 

Αφορά τη συχνή αξιολόγηση των προϊόντων από πλευράς τόσο του προμηθευτή, με 

συχνούς ελέγχους ποιότητας, όσο και του αγοραστή, ο οποίος οφείλει να ελέγξει τα 

πιστοποιητικά ποιότητας του προμηθευτή και να αξιολογήσει τη δέσμευσή του στις 

ποιοτικές προδιαγραφές.  

 Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας (Remedy for quality problems)  

Σχετίζεται με την ικανότητα του προμηθευτή να αντιμετωπίζει αποδοτικά τα 

προβλήματα ποιότητας που ανακύπτουν.  

 Τεχνική υποστήριξη και R&D (Technological and R&D support) 

Η απουσία τεχνικής υποστήριξης και έρευνας & ανάπτυξης καταδικάζει την  

επιχείρηση στην απώλεια μεριδίου αγοράς στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει και την επιβίωσή της. Συνεπώς, η 

επιχείρηση οφείλει να επιλέγει προμηθευτές, των οποίων τα προϊόντα εσωκλείουν 

υψηλή τεχνολογία, καινοτομία και έρευνα. Ο προμηθευτής οφείλει όχι μόνο να 

συμπλέει με τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και να δημιουργεί τάσεις, 

μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων.  

 Ανταπόκριση στις αλλαγές (Response to changes) 

Σχετίζεται ιδιαιτέρως με την ευελιξία του προμηθευτή, καθώς η επιχείρηση απαιτεί 

από αυτόν να μπορεί να προσαρμόζεται με ευκολία στις διακυμάνσεις της ζήτησης 

των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 Ευκολία επικοινωνίας (Ease of communication) 

Η μεγάλη ποικιλία γλωσσών, εθίμων, συστημάτων επικοινωνίας και 

επιχειρηματικών πρακτικών που υφίσταται παγκοσμίως, δυσχεραίνει τη συνεργασία 

μεταξύ της επιχείρησης και ενός διεθνούς προμηθευτή. Μάλιστα, μπορεί να 

καθορίσει σημαντικά και τις μακροχρόνιες σχέσεις τους.  
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 Πελατειακή βάση (Customer Base) 

Μια διευρυμένη πελατειακή βάση υποδηλώνει και την ικανοποίηση των πελατών 

σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο προμηθευτής και 

αποτελεί ισχυρή ένδειξη, αναφορικά με το ιστορικό επίδοσής του.  

 Τρομοκρατία (Terrorism) 

Η τρομοκρατία επηρεάζει δραματικά την ευημερία μιας επιχείρησης, ωστόσο, ο 

κίνδυνος αυτός εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος, την πολιτική της εταιρείας 

και τη χώρα του προμηθευτή. Σε επιχειρήσεις που οι τρεις παραπάνω παράγοντες 

ενέχουν μεγάλο κίνδυνο, οι υπεύθυνοι αγορών οφείλουν να ανατρέχουν στην 

πολιτική αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας, πριν να επιλέξουν 

τον καταλληλότερο προμηθευτή.   

Πίνακας 14. Τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών κατά τους Chan & Kumar. 

Πηγή: Προσαρμογή από το άρθρο των Chan and Kumar (2005) 

A/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ  

1 Συνολικό κόστος   

Τιμή προϊόντος  

Συνολικό κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης  

Δασμοί και φόροι  

2 Ποιότητα  

Αξιολόγηση ποιότητας 

Βαθμός απόρριψης προϊόντος  

Χρόνοι υστέρησης (lead times) 

Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας  

3 Εξυπηρέτηση  

Χρονοδιαγράμματα παράδοσης  

Τεχνική υποστήριξη και R&D 

Ανταπόκριση στις αλλαγές  

Ευκολία επικοινωνίας  

4 Προφίλ προμηθευτή  

Οικονομική κατάσταση  

Εγκαταστάσεις παραγωγής και υποδομές  

Ιστορικό επίδοσης  

Πελατειακή βάση  

5 Παράγοντες κινδύνου  Πολιτική σταθερότητα   
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Οικονομικό περιβάλλον χώρας 

Τρομοκρατία  

Γεωγραφική θέση  

Τρία χρόνια αργότερα, οι Chan et al. εργάστηκαν παρόμοια βασιζόμενοι στο μοντέλο 

των Chan & Kumar και προσάρτησαν νέα κριτήρια για την επιλογή διεθνών 

προμηθευτών ή εξειδίκευσαν περισσότερο τα ήδη υπάρχοντα. (Chan et al., 2008) Ο 

Πίνακας 15 παρουσιάζει τις διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα.   

Πίνακας 15.  Αντιπαράθεση των κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών των Chan & Kumar 

και Chan et al. 

Πηγή: Προσαρμογή από τα άρθρα των Chan & Kumar (2005) και Chan et al. (2008) 

A/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ            

Chan et al. 2008 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ              

Chan & Kumar, 2005 

1 
Κόστος απόκτησης 

προϊόντος   

Κόστος προϊόντος  Τιμή προϊόντος 

Κόστος μεταφοράς και 

αποθήκευσης  

Κόστος μεταφοράς και 

αποθήκευσης  

Δασμοί και φόροι  Δασμοί και φόροι 

2 Ποιότητα  

Αξιοπιστία προϊόντος 
Βαθμός απόρριψης 

προϊόντος 

Συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές  
Αξιολόγηση ποιότητας  

Τεχνικές ελέγχου ποιότητας 
Αντιμετώπιση 

προβλημάτων 

ποιότητας  

Ικανότητα ποιοτικής 

παραγωγής και 

επεξεργασίας  

Χρόνοι υστέρησης (lead 

times) 

3 Εξυπηρέτηση  

Αξιοπιστία παράδοσης 
Χρονοδιαγράμματα 

παράδοσης  

Ευελιξία  
Ανταπόκριση στις 

αλλαγές 

Ανταποκρισιμότητα 

προσανατολισμένη στον 

πελάτη  

Τεχνική υποστήριξη και 

R&D 
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Ανταλλαγή πληροφοριών  Ευκολία επικοινωνίας  

4 Υπόβαθρο  

Οικονομική κατάσταση  Οικονομική κατάσταση  

Εγκαταστάσεις παραγωγής 

και υποδομές  

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

δυναμικότητα 

Τεχνική ικανότητα  Ιστορικό επίδοσης  

Φήμη και θέση στον κλάδο Πελατειακή βάση  

5 Παράγοντες κινδύνου  

Πολιτική σταθερότητα και 

εξωτερική πολιτική  
Πολιτική σταθερότητα  

Ισοτιμία συναλλάγματος και 

οικονομικό περιβάλλον 

χώρας 

Οικονομικό περιβάλλον  

Τρομοκρατία και δείκτης 

εγκληματικότητας  
Τρομοκρατία 

Γεωγραφική θέση  Γεωγραφική θέση 

Τέλος, αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών, ορισμένοι 

συγγραφείς υποστηρίζουν πως, κατά την επιλογή ενός αλλοδαπού προμηθευτή, η 

ανάλυση του περιβάλλοντος της χώρας και της ευρύτερης περιοχής στην οποία εδρεύει, 

προηγείται της αξιολόγησης των υπολοίπων χαρακτηριστικών του προμηθευτή. Η 

αξιολόγηση κινδύνου μιας χώρας συνήθως περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες, 

όπως οι τρέχουσες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, η ιστορία της χώρας, οι 

πρακτικές εισαγωγών και εξαγωγών, η νομισματική πολιτική, η νομοθεσία 

επαναπατρισμού των χρημάτων, οι υποδομές της χώρας (π.χ. αεροδρόμια, λιμάνια, 

οδικό δίκτυο), τα εμπορικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές εκτός 

συνόρων (π.χ. bill of lading κτλ) και η νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών 

δικαιωμάτων. (Jacobs H. & Ettore B., 1993) 
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4.3 ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 

ΚΛΑΔΟΥΣ  

Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναδείχθηκαν αρκετά άρθρα μελετητών που 

επικεντρωθήκαν σε ένα ή σε διαφορετικούς κλάδους, για καθένα από τους οποίους 

προσδιόρισαν τους επικρατέστερους παράγοντες επιλογής προμηθευτών. Στην 

πλειοψηφία τους, τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφία ήταν παρόμοια, 

ωστόσο μεταβαλλόταν αισθητά η βαρύτητά τους ανά κλάδο, συνεπώς και η ιεράρχησή 

της σπουδαιότητάς τους. Τα κριτήρια που εμφανίστηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα 

ήταν α) η τιμή,  β) η παράδοση και γ) η ποιότητα. (Prusak et al., 2013) 

Παρόλα αυτά, υπήρξαν κλάδοι με ιδιαίτερες απαιτήσεις στους οποίους ορισμένα από τα 

κριτήρια τροποποιούνταν, όπως π.χ. ο κλάδος των τροφίμων, στον οποίο βαρύνουσας 

σημασίας είναι η καθαρότητα του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, καθώς και 

η συμμόρφωση με ειδικά πρότυπα ασφάλειας. Επιπλέον, κάποια από τα ήδη γνωστά 

κριτήρια προσδιορίστηκαν με ιδιαίτερη λεπτομέρεια, που να εξυπηρετεί τις διαστάσεις 

και παραμέτρους του κλάδου. Συγκεκριμένα, στον κλάδο της πληροφορικής,  η τεχνική 

ικανότητα εμπεριείχε τις έννοιες της επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων (technical 

problems), των μηχανημάτων (machinery), της τεχνολογικής δυναμικότητας 

(technological capacity), της αξιοπιστίας του προϊόντος (product reliability) και της 

προοπτικής μελλοντικής εξέλιξης (outlook for the future). (Prusak et al., 2013) 

Από την άλλη μεριά, πολλοί μελετητές υποστηρίζουν πως τόσο τα κριτήρια επιλογής 

προμηθευτών και όσο και ο βαθμός επιρροής τους στην επίλυση του προβλήματος, 

επιλέγονται όχι μονό βάσει του εκάστοτε κλάδου, αλλά εξαρτώνται και από την 

κατηγορία προϊόντος υπό εξέταση. (Altinoz et al., 2001) 

Ενδεικτικά, σε μια έρευνα του  Khaireddin σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των χημικών στην Ιορδανία παρουσιάστηκαν τέσσερις κύριες κατηγορίες 

παραγόντων που επιδρούν στην επιλογή προμηθευτών: α) την ποιότητα, β) το κόστος, 

γ) την παράδοση και δ) την τιμή, με σαφώς ορισμένα υποκριτήρια να απαρτίζουν την 

κάθε κατηγορία. (Khaireddin, 2016) Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει αναλυτικά τα 

αποτελέσματα της έρευνας.   
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Πίνακας 16. Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών για τον κλάδο των χημικών κατά τον Khaireddin. 

Πηγή: Προσαρμογή από το διάγραμμα στο άρθρο του Khaireddin (2016) 

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1 Ποιότητα 

Αξιοπιστία προϊόντος (Product reliability) 

Ανθεκτικότητα προϊόντος (Product durability) 

Πιστοποίηση (Accreditation) 

Ποσοστό απόρριψης προϊόντος (Percent rejection) 

2 Κόστος 

Τιμή (Price) 

Εκπτώσεις βάσει ποσότητας (Quantity discount) 

Διευκολύνσεις πληρωμών (Payment facilities) 

Υπηρεσίες (Services) 

3 Παράδοση 

Γρήγορη παράδοση (Quick delivery) 

Έγκαιρη παράδοση (On-time delivery) 

Συμμόρφωση με την ποσότητα (Quantity performance) 

Ταχύτητα ανάπτυξης (Development speed) 

4 Ευελιξία  

Προσαρμογή στην ποσότητα (Quantity adjustment) 

Προσαρμογή στο χρόνο (Time adjustment) 

Προδιαγραφές προϊόντος (Product spesification) 

Τεχνολογική απόκριση (Technological response) 

Μια ολοκληρωμένη έρευνα στον κλάδο της βιομηχανίας ηλεκτρολογικών ειδών 

επιχείρησαν οι Barbarosoglou (1997), συγκεντρώνοντας 16 κριτήρια και 62 

υποκριτήρια που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις που κλάδου κατά την επιλογή 

προμηθευτή. Το σύνολο των κριτηρίων, των υποκριτηρίων, καθώς και της βαρύτητας 

τους στο πρόβλημα επιλογής προμηθευτών παρατίθενται στον Πίνακα 17. 
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Πίνακας 17. Τα κριτήρια επιλογή προμηθευτών για τον κλάδο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
των Barbarosoglou & Yazgaç. (1997) 

Πηγή: Προσαρμογή από το άρθρο των Barbarosoglou & Yazgaç. (1997) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Α
ξι

ο
λ
ό
γη

σ
η

 Ε
π

ίδ
ο
σ

η
ς 

 

Ποιότητα 

Αποστολών 

Βαθμός απόρριψης σε εισερχόμενο 

έλεγχο ποιότητας 

0,429 

Βαθμός απόρριψης κατά την 

παραγωγική διαδικασία 

Βαθμός απόρριψης από τον πελάτη 

Πιστοποίηση παρτίδας 

Ώρες διαλογής 

Βαθμός αποδοχής ελαττωματικών 

προϊόντων 

Παράδοση  

Συμμόρφωση με την ποσότητα 

0,429 
Συμμόρφωση με τις ημερομηνίες 

παράδοσης 

Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές 

της συσκευασίας 

Ανάλυση 

κόστους 

Συμμόρφωση με το συμφωνηθέν 

τρόπο κοστολόγησης 

0,142 Συμμόρφωση με τις τιμές του 

κλάδου  

Πολιτικές μείωσης κόστους  

Α
ξι

ο
λό

γη
σ

η
 Π

α
ρ

α
γω

γι
κή

ς 
δ

υ
να

μ
ικ

ό
τη

τα
ς 

/ 
Δ

ο
μ

ή
ς 

επ
ιχ

εί
ρ

η
σ

η
ς 

Τεχνική 

συνεργασία 

Ανταπόκριση σε προβλήματα 

ποιότητας 

0,342 
Ικανότητα σχεδιασμού 

Επίπεδο συνεργασίας και 

ανταλλαγής πληροφοριών 

Προφίλ 

εργαζόμενου 

Οργανωσιακή δομή 

0,122 
Αριθμός εργαζομένων 

Αριθμός τεχνικού προσωπικού 

Εκπαίδευση 

Οικονομική 

θέση  

Συνολικά έσοδα 

0,044 

Κερδοφορία 

Μερίδιο κερδών του προμηθευτή 

που προέρχεται από τη συνεργασία 

με την επιχείρηση 



[74] 
  

Εξοπλισμός 

Μηχανήματα παραγωγής 

0,146 Τεχνολογική συμβατότητα 

Υλικό υπολογιστών  

Παραγωγή 

Συστήματα παραγωγής 

0,346 

Χρόνοι υστέρησης 

Δραστηριότητες συντήρησης 

Διάταξη εργοστασίου και διαχείριση 

υλικών  

Μεταφορά, αποθήκευση και 

συσκευασία 

Σ
υ
σ

τή
μ

α
τα

 δ
ια

σ
φ

ά
λ
ισ

η
ς 

π
ο
ιό

τη
τα

ς 

Δέσμευση 

διοίκησης 

Έγγραφα συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας 

0,393 

Ρόλος της διασφάλισης ποιότητας 

στην επιχείρηση 

Εσωτερικός έλεγχος 

Συμμετοχή εργατικού δυναμικού στη 

βελτίωση της ποιότητας 

Ανάπτυξη 

προϊόντος 

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

σχεδίασης προϊόντων  

0,021 
Πειραματικές δοκιμές για την 

αξιολόγηση της λειτουργικότητας 

και της αξιοπιστίας του σχεδιασμού 

Τεχνικές ποιότητας κατά το 

σχεδιασμό προϊόντος 

Βελτίωση 

διαδικασιών 

Δραστηριότητες βελτίωσης 

διαδικασιών 

0,055 
Δείκτες παραγωγικής δυναμικότητας 

μηχανημάτων και διαδικασιών 

Τεχνικές διασφάλισης ποιότητας 

κατά τη βελτίωση των διαδικασιών 

Σχεδιασμός 

ποιότητας 

Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές 

της επιχείρησης 

0,079 
Πρότυποι έλεγχοι 

Ιχνηλασιμότητα 
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Αξιολόγηση δραστηριοτήτων 

βελτίωσης ποιότητας 

Κόστος διασφάλισης ποιότητας 

Ιστορικό δεδομένων ποιότητας 

Διασφάλιση 

ποιότητας στις 

προμήθειες 

Διαδικασίες αξιολόγησης και 

επιλογής προμηθευτών  

0,122 
Πιστοποιημένο σύστημα αποστολών  

Εισερχόμενος έλεγχος ποιότητας των 

διαδικασιών 

Έγκριση αλλαγών 

Διασφάλιση 

ποιότητας στην 

παραγωγή  

Καθορισμός  και διαλογή 

προϊόντων/υλικών και εξαρτημάτων  

0,122 

Επανεξέταση 

Έλεγχος και παρέμβαση στις 

διαδικασίες παραγωγής 

Στατιστικές εφαρμογές 

Εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών 

ποιότητας 

Πλάνο διορθωτικών δράσεων  

Επιθεώρηση 

και 

πειραματισμός 

Επιτόπια επιθεώρηση των 

διαδικασιών και έλεγχοι αξιοπιστίας 

0,173 

Τελική  επιθεώρηση των 

διαδικασιών και έλεγχοι αξιοπιστίας 

Έλεγχοι προϊόντος 

Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχων  

Βαθμονόμηση  

Διασφάλιση 

ποιότητας 

προσωπικού 

Αριθμός εργαζομένων στο Τμήμα 

Διασφάλισης Ποιότητας 

0,035 

Εκπαίδευση των εργαζομένων του 

Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

Τέλος, οι Jia et al επιχείρησαν να αναπτύξουν ένα μοντέλο αξιολόγησης προμηθευτών 

συγκεντρώνοντας 12 κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή προμηθευτών στον τομέα 
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της ένδυσης. Η έρευνα εστίασε και σε διαστάσεις που σχετίζονται με την ηθική στην 

εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος. (Jia et al., 2015) Ο Πίνακας 18 

παρουσιάζει τα κριτήρια αυτά, καθώς και τον ορισμό τους.  

Πίνακας 18. Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών στον κλάδο της ένδυσης κατά τους Jia et al. 
(2015) 

Πηγή: Άρθρο των Jia et al. (2015) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ 

1 Τιμή ή Κόστος Η χαμηλότερη τιμή του προϊόντος με δεδομένη την 

ποιότητα 

2 Ποιότητα Έλεγχος διασφάλισης υψηλής ποιότητας 

3 Έγκαιρη παράδοση Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης της 

επιχείρησης 

4 Ρύθμιση βαθμού 

απόρριψης  

Έλεγχος στο ποσοστό των πρώτων υλών που 

απορρίπτονται 

5 Ρύθμιση χρήσης 

τοξικών χημικών  

Έλεγχος ή αποφυγή χρήσης τοξικών χημικών κατά την 

παραγωγική διαδικασία  

6 Ρύθμιση 

κατανάλωσης 

νερού 

Αποφυγή πλεονάζουσας χρήσης νερού στην παραγωγική 

διαδικασία 

7 Ρύθμιση χρήσης 

ενέργειας 

Αποφυγή πλεονάζουσας χρήσης ενέργειας στην 

παραγωγική διαδικασία 

8 Έλεγχος ρύπανσης  Μείωση του ποσοστού απορριμμάτων και αποφυγή των 

επικίνδυνων απορριμμάτων για το περιβάλλον.  

9 Απαγόρευση 

παιδικής εργασίας  

Αποφυγή σύναψης συμβολαίων με εργατικό δυναμικό 

ηλικίας μικρότερης από τα επιτρεπόμενα όρια 

10 Ώρες εργασίας  Αποφυγή επιβολής εργασίας περισσότερο από τις ήδη 

προκαθορισμένες ώρες  
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11 Ανθρώπινα 

δικαιώματα 

Υιοθέτηση πολιτικών που να ενισχύουν το σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα  

12 Συστήματα 

ασφαλείας για τους 

εργαζόμενους 

Παρακολούθηση της υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων  

 

4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

 Ορισμένες από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, έλαβαν υπόψη τους κάποιο 

περιστασιακό παράγοντα ή μεταβλητή (situational variable), προκειμένου να 

καθοριστούν τα κριτήρια με τα οποία θα  επιλεχθεί ο καταλληλότερος προμηθευτής. Ο 

Πίνακας 19 αντιστοιχεί τις εν λόγω μελέτες με τις αγοραστικές περιστάσεις (buying 

situations) και τους συγγραφείς τους.  

Πίνακας 19. Περιπτώσεις μελετών σχετικά με διάφορες αγοραστικές περιστάσεις κατά τους Altinoz 

et al. 

Πηγή: Προσαρμογή από το κείμενο του άρθρου των Altinoz et al. (2001) 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Shipley et al. (1991) 

Σύγκριση των άμεσων καναλιών και των 

διανομέων στην επαναγορά βιομηχανικών 

προϊόντων  

Dempsey (1978) 
Επίδραση του τύπου της αγοράς (νέα ή 

επαναγορά) στις προμήθειες 

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

(1985); Cravens and Finn (1983) 

Επίδραση του μεγέθους των επιχειρήσεων 

αγοραστή – πωλητή  

Deng and Wortzel (1995) 
Η αγοραστική συμπεριφορά των 

λιανέμπορων και των χονδρεμπόρων  

Munson and Tullous (1992) 
Μελέτη τριών διαφορετικών περιπτώσεων 

προμηθειών υπό καθεστώς αβεβαιότητας  

Lehmann and O’Shaughnessy (1974) Η αγοραστική διαδικασία για τέσσερις 

προϊοντικές κατηγορίες: προϊόντα 
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ρουτίνας, προϊόντα σχετικά με τη 

βελτίωση των διαδικασιών, προϊόντα 

σχετικά με την επίδοση, προϊόντα σχετικά 

με την επιχειρηματική πολιτική 

Lehmann and O’Shaughnessy (1982) 

Η επίδραση του βαθμού τυποποίησης της 

αγοραστικής διαδικασίας, της ευκολίας 

τοποθέτησης παραγγελίας και του 

δαπανώμενου ποσού στις προμήθειες  

 

Μία ακόμη σημαντική έρευνα ήταν αυτή των Kannan & Tan, οι οποίοι μελέτησαν τις 

διακυμάνσεις της βαρύτητας σε μια σειρά 30 κριτηρίων επιλογής προμηθευτών 

ανάμεσα σε ευρωπαϊκές και αμερικάνικες επιχειρήσεις. Η μελέτη απέδειξε πως τα 

κυριότερα κριτήρια που επιδρούν στην απόφαση επιλογής προμηθευτή για τις 

αμερικάνικες επιχειρήσεις είναι: α) η ικανότητα έγκαιρης παράδοσης, β) η δέσμευση 

στην ποιότητα, γ) η τεχνική εξειδίκευση, δ) η τιμή και ε) η συχνή και ουσιώδης 

επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης και του προμηθευτή. Αντιστοίχως, για τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τα σημαντικότερα κριτήρια που αναδείχθηκαν είναι: α) η 

δέσμευση στην ποιότητα, β) η ικανότητα έγκαιρης παράδοσης, γ) η τεχνική 

εξειδίκευση, δ) η γνώση του κλάδου και ε) η τιμή. (Kannan & Tan, 2003) Ο Πίνακας 20 

παραθέτει τα κριτήρια, καθώς και τις διαφορετικές βαρύτητες που σημείωσαν στις δύο 

ηπείρους.  

Πίνακας 20. Αντιπαράθεση κυριότερων κριτηρίων επιλογής προμηθευτών στην Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ κατά τους Kannan & Tan (2003) 

Πηγή: Πίνακας 2 από το άρθρο των Kannan & Tan (2003) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ 

1 Ικανότητα έγκαιρης παράδοσης 4,62 4,43 

2 Δέσμευση ποιότητας 4,60 4,48 

3 Τεχνική εξειδίκευση 4,25 4,26 

4 Τιμή 4,16 4,02 

5 Συχνή και ουσιώδης επικοινωνία 4,11 3,91 

6 Ικανότητα ανταπόκρισης στις 4,08 3,96 
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διακυμάνσεις της ζήτησης 

7 Γνώση του κλάδου 4,06 4,10 

8 Οικονομική σταθερότητα 4,03 3,66 

9 Ικανότητα συμμόρφωσης με τις 

διαδικασίες 

3,98 3,80 

10 Δέσμευση για συνεχή βελτίωση 

προϊόντος και διαδικασιών 

3,98 3,82 

11 Ηθικά πρότυπα 3,92 3,33 

12 Δυνατότητα επιτόπιου ελέγχου 3,90 3,54 

13 Φήμη 3,86 3,65 

14 Ευέλικτοι όροι συμβολαίου 3,79 3,68 

15 Δυνατότητα συχνών ελέγχων 3,77 3,57 

16 Στρατηγική σημασία προμηθευτή 3,76 3,71 

17 Πόροι 3,69 3,42 

18 Ιστορικό σχέσεων 3,63 3,46 

19 Προθυμία ενσωμάτωσης του 

προμηθευτή στην εφοδιαστική 

αλυσίδα της επιχείρησης 

3,39 3,38 

20 Προθυμία ανταλλαγής 

εμπιστευτικών πληροφοριών 

3,37 3,28 

21 Προσπάθεια μείωσης αποβλήτων 3,29 3,12 

22 Ικανότητα δημιουργίας αξιόλογου 

κέρδους από τη συνεργασία με 

την επιχείρηση 

3,25 3,16 

23 JIT πρακτικές 3,24 3,19 

24 Ετήσιο ποσοστό παραγγελιών από 

τον ίδιο προμηθευτή 

3,15 3,01 

25 Ιστορικό ασφάλειας και 

εκδίκασης υποθέσεων 

3,14 2,86 

26 Γεωγραφική εγγύτητα 3,07 2,97 

27 Συστήματα παραγγελιοληψίας και 

τιμολόγησης 

3,03 2,71 

28 Πολιτισμική εγγύτητα 2,90 2,80 
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29 Ποσοστό των προϊόντων του 

προμηθευτή που ανατίθεται σε 

εργολάβους 

2,87 2,68 

30 Μέγεθος επιχείρησης 2,67 2,65 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FUZZY 

TOPSIS 

5.1 H ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το πρόβλημα της επιλογής διεθνών 

προμηθευτών αποτελεί τεράστια πρόκληση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς 

χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή πολυπλοκότητα.  

Η πολυπλοκότητα αυτή προκύπτει αρχικά, από την πληθώρα των επιπρόσθετων 

κινδύνων που καλείται να διαχειριστεί η επιχείρηση κατά την επιλογή ενός αλλοδαπού 

προμηθευτή, συγκριτικά με την επιλογή ενός εγχώριου. Βασική αιτία της πληθώρας 

κινδύνων αποτελεί η ποικιλία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με τις 

πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις 

εκάστοτε χώρες. Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η μαζική χρήση 

των υπολογιστικών συστημάτων και του διαδικτύου συνέβαλαν σημαντικά στην 

ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες και στην ταχύτερη ανακύκλωση της γνώσης, σε 

σχέση με το παρελθόν. Εντούτοις, η πληθώρα των πληροφοριών που υφίσταται δε 

συνεπάγεται και ακρίβεια στα δεδομένα, καθώς ενδέχεται να προέρχεται από μη 

αξιόπιστες ή παραπλανητικές πηγές, γεγονός που οδηγεί στην αβεβαιότητα λήψης 

ορθής απόφασης και συνεπώς σε μεγαλύτερο ρίσκο.   

Η πολυπλοκότητα του προβλήματος, ωστόσο, εξαρτάται ταυτόχρονα και από 

εσωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης. Η τελική επιλογή ενός διεθνούς προμηθευτή, 

αποτελεί αποτέλεσμα απόφασης διοικητικών στελεχών και επηρεάζεται στενά από την 

υποκειμενική κρίση του εκάστοτε υπεύθυνου λήψης αποφάσεων. Η επιλογή διεθνών 

προμηθευτών αποτελεί ένα πρόβλημα πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων (multi-criteria 
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decision making ή MCDM) ή πολυκριτήριας ανάλυσης (multiple-criteria decision 

analysis ή MCDA), στο οποίο οι ιθύνοντες λήψης αποφάσεων, καλούνται να επιλέξουν 

μεταξύ εναλλακτικών διεθνών προμηθευτών, υπό το πρίσμα πολλαπλών, διαφορετικών 

κριτηρίων, με ανόμοια σπουδαιότητα, που συχνά είναι αντικρουόμενα μεταξύ τους.  

(Nădăban et al., 2016; Anniseh et al., 2011) Ορισμένα από αυτά είναι πλήρως 

μετρήσιμα, καθώς αναφέρονται σε ποσοτικά στοιχεία, ενώ άλλα χαρακτηρίζουν 

ποιοτικές μεταβλητές του προβλήματος και υπόκεινται σε υποκειμενικότητα, γεγονός 

που καθιστά δύσκολο τον ακριβή υπολογισμό τους. (Anniseh et al., 2011)  

Επιπροσθέτως, πολλές φορές οι σημαντικότερες επιχειρηματικές αποφάσεις που 

ενέχουν υψηλό ρίσκο λαμβάνονται από ετερογενείς ομάδες στελεχών, προερχόμενες 

από διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης. Σε αντίθεση με τις ομοιογενείς ομάδες, οι 

ετερογενείς ομάδες απόφασης απαρτίζονται από μέλη με διαφορετικά χαρακτηριστικά, 

όπως φύλο, εκπαίδευση, εξειδίκευση και ηλικία, γεγονός που περιπλέκει περισσότερο 

την επιλογή διεθνούς προμηθευτή, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αντικρουόμενες 

απόψεις και επιχειρήματα και τελικά, τα στελέχη να μην καταλήξουν σε μια ομόφωνη 

απόφαση. (Anniseh et al., 2011) 

Συμπερασματικά, τόσο η πολυπλοκότητα όσο και η φύση του προβλήματος επιλογής 

διεθνών προμηθευτών, προϋποθέτουν την ανάπτυξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας για 

την αξιολόγηση τους, με τη χρήση της οποίας θα παρέχεται λύση στα παραπάνω 

ζητήματα, ώστε τα στελέχη της εκάστοτε επιχείρησης να οδηγούνται με μεγαλύτερη 

ασφάλεια στη βέλτιστη επιλογή προμηθευτή, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού 

ρίσκου.  

5.2 Η ΑΣΑΦΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (FUZZY MULTI-CRITERIA 

DECISION ANALYSIS) 

5.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που ενσκήπτουν από την πληθώρα και την 

αβεβαιότητα της πληροφόρησης, αλλά και από τις αντικρουόμενες υποκειμενικές 

απόψεις των υπεύθυνων λήψης μιας απόφασης, οι Bellman και Zadeh εισήγαγαν μια 

μέθοδο για την επίλυση πολυκριτήριων προβλημάτων σε ασαφές περιβάλλον. (Nădăban 

et al., 2016; Chen, 2000; Anniseh et al., 2011)  
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Σε αντίθεση με την πολυκριτήρια ανάλυση, στην ασαφή πολυκριτήρια λήψη 

αποφάσεων (fuzzy multi-criteria decision making ή FMCDM), ο βαθμός επιρροής 

(βαρύτητα) των κριτηρίων δεν είναι δεδομένος, ενώ τόσο τα κριτήρια όσο και οι 

προμηθευτές αξιολογούνται βάσει υποκειμενικών, γλωσσικών προσδιορισμών 

(linguistic values), οι οποίοι ενέχουν αβεβαιότητα και γι’ αυτό αντιπροσωπεύονται από 

ασαφείς αριθμούς (fuzzy numbers). (Wang Y. & Lee H., 2007) 

Η FMCDM είναι κατάλληλη, όταν οι πληροφορίες που διαθέτει ο υπεύθυνος λήψης της 

απόφασης είναι αβέβαιες ή ελλιπείς, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να οδηγείται σε 

επισφαλείς αποφάσεις και στρατηγικές. (Nădăban et al., 2016) Η ευμεταβλητότητα που 

χαρακτηρίζει τις συνθήκες του επιχειρηματικού κόσμου μετατρέπει την πληροφόρηση 

των στελεχών σε μια δυναμική συνεχή διαδικασία, με αποτέλεσμα ακόμη κι αν τα 

δεδομένα τους είναι επαρκή, ενδέχεται να μην είναι πάντα αντιπροσωπευτικά της 

παρούσας κατάστασης. (Chen, 2000) Επιπλέον, με τη χρήση της FMCDM δίνεται η 

δυνατότητα να ποσοτικοποιηθούν με μεγαλύτερη ευκολία οι υποκειμενικές κρίσεις των 

υπευθύνων, οι οποίοι συνήθως αξιολογούν τους προμηθευτές χρησιμοποιώντας φυσική 

γλώσσα (γλωσσικούς προσδιορισμούς) π.χ. «καλή» ποιότητα, «άριστη» παράδοση, 

«χαμηλή» τιμή κ.ά., των οποίων η ακριβής ερμηνεία είναι δύσκολο να αντιστοιχηθεί με 

ακρίβεια σε συγκεκριμένο αριθμό. (Nădăban et al., 2016) 

5.2.2 ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

Σύμφωνα με τους Jahanshahloo et al τα κυριότερα στάδια εφαρμογής της 

πολυκριτήριας ανάλυσης είναι τα εξής (Jahanshahloo et al., 2006): 

 Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης που οδηγούν στην εύρεση λύσης για  το 

πρόβλημα. 

 Εύρεση ή ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στο πρόβλημα.  

 Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων βάσει των κριτηρίων. 

 Εφαρμογή κάποιας πολυκριτήριας μεθόδου για τον υπολογισμό των βαρυτήτων 

των κριτηρίων και την ιεράρχηση των εναλλακτικών λύσεων.  

 Επιλογή της βέλτιστης λύσης στο πρόβλημα. 

Ο καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης και η τελική επιλογή της βέλτιστης λύσης 

για το πρόβλημα αποτελούν αντικείμενο εργασιών των ανώτερων και ανώτατων 

επιπέδων στελεχών μιας επιχείρησης και πρέπει να σχετίζονται με τους βραχυχρόνιους 
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και μακροχρόνιους στόχους που έχουν τεθεί. Επιπλέον, στον καθορισμό των 

βαρυτήτων, δηλαδή της σπουδαιότητας των κριτηρίων στο πρόβλημα, αντανακλώνται 

οι προτιμήσεις των στελεχών της επιχείρησης, γεγονός που επιτρέπει την εξαγωγή 

σημαντικών συμπερασμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά τους.  (Jahanshahloo et al., 

2006) 

5.2.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Τα προβλήματα ασαφούς πολυκριτήριας ανάλυσης ορίζονται μαθηματικά ως εξής 

(Nădăban et al., 2016; Chen, 2000): 

 Ai (Α1, Α2, … , Αm): οι εναλλακτικές επιλογές m  

 Cj (C1, C2, ... , Cn): τα n κριτήρια επιλογής  

 Xij (X11, X12, …, Xmn) : η τιμή της i-οστής εναλλακτικής επιλογής αναφορικά με 

το κριτήριο j  

 Wj (W1, W2, … , Wn): η βαρύτητα του κριτηρίου Cj  

Και  εκφράζονται ως η μήτρα των Χij :  

 

 

 (5.1) 

 

 

Συγκεκριμένα στο πρόβλημα επιλογής προμηθευτών, οι εναλλακτικές επιλογές m 

αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά προφίλ προμηθευτών, εκ των οποίων θα επιλεγεί 

τελικά το βέλτιστο. Αντίστοιχα, στα n κριτήρια επιλογής συγκαταλέγονται οι 

παράγοντες όπως η τιμή του προϊόντος, η ποιότητα, η παράδοση κτλ, που αναλύθηκαν 

διεξοδικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, ενώ οι ασαφείς αριθμοί Xij αντανακλούν τη 

βαθμολογία που εκχωρήθηκε από τα στελέχη προμηθειών στον προμηθευτή i 

αναφορικά με το κριτήριο j. 

Για τον προσδιορισμό της βαθμολογίας των κριτηρίων υπολογίζεται ένας τριγωνοειδής 

ή τραπεζοειδής ασαφής αριθμός (triangular and trapezoidal fuzzy number ή tri_FN και 

   C1                C2                Cn 

Α1                                      

 

 

 

Α2 
                                           

                                           

Αm                                            
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trap_FN), ο οποίος προκύπτει από την αντιστοίχηση της βαθμολογίας του εκάστοτε 

κριτηρίου με μια τριάδα ή τετράδα παραμέτρων, όπως παρουσιάζεται στους Πίνακες 

και. (Nădăban et al., 2016) 

Πίνακας 21. Παράδειγμα ασαφούς τριγωνικού αριθμού 

Πηγή: Άρθρο των Nădăban et al.(2016) 

Σπουδαιότητα Βαθμολογία Τριγωνικός FN 

Πολύ λίγη 1 (0.00, 0.10, 0.30) 

Λίγη 2 (0.10, 0.30, 0.50) 

Μέτρια 3 (0.00, 0.10, 0.30) 

Υψηλή 4 (0.30, 0.50, 0.75) 

Πολύ υψηλή 5 (0.75, 0.90, 1.00) 

 

Πίνακας 22. Παράδειγμα ασαφούς τραπεζοειδούς αριθμού 

Πηγή: Άρθρο των Nădăban et al.(2016) 

Σπουδαιότητα  Βαθμολογία Τραπεζοειδής FN 

Πολύ λίγη 1 (0.00, 0.00, 0.00, 0.10) 

Λίγη 2 (0.10, 0.20, 0.25, 0.30) 

Λίγη – Μεσαία  3 (0.30, 0.40, 0.45, 0.50) 

Μεσαία  4 (0.50, 0.60, 0.65, 0.70) 

Μεσαία – Υψηλή  5 (0.70, 0.80, 0.85, 0.90) 

Υψηλή 6 (0.90, 0.95, 1.00, 1.00) 

Πολύ υψηλή 7 (1.00, 1.00, 1.00, 1.00) 

5.3 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ FUZZY TOPSIS  

Η μέθοδος fuzzy TOPSIS αποτελεί ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα 

παραδείγματα ασαφούς πολυκριτήριας ανάλυσης στα επιχειρησιακά προβλήματα. Το 

υβριδικό αυτό μοντέλο αποτελεί συγκερασμό της πολυκριτήριας μεθόδου TOPSIS και 

των μεθόδων ασαφούς λογικής (fuzzy). Ουσιαστικά, συνδυάζει στοιχεία της ασαφούς 

λογικής όπως οι τριγωνοειδείς και τραπεζοειδείς ασαφείς αριθμοί (fuzzy numbers), τους 

οποίους εισάγει στην κεντρική ιδέα της μεθοδολογίας TOPSIS, δηλαδή στην αντίληψη 
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πως η βέλτιστη λύση στο πρόβλημα πρέπει να έχει τη μικρότερη απόσταση από την 

Θετική Ιδανική Λύση (Positive Ideal Solution ή PIS) και τη μεγαλύτερη απόσταση από 

την Αρνητικά Ιδανική λύση (Negative Ideal Solution ή NIS). (Nădăban et al., 2016; 

Wang Y. & Lee H., 2007; Asthiani et al.,2009)  

5.3.1 TA BHMATA ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FUZZY TOPSIS  

Η μεθοδολογία fuzzy TOPSIS απαρτίζεται από τα παρακάτω βήματα (Nădăban et al., 

2016): 

 1
ο
 βήμα: Εκχώρηση βαθμολογίας στα κριτήρια και τις εναλλακτικές επιλογές. 

Έστω ότι η λήψη της τελικής απόφασης επιλογής αλλοδαπού προμηθευτή περιλαμβάνει 

τη συμμετοχή k διαφορετικών υπεύθυνων λήψης αποφάσεων. Τότε, υπολογίζεται ο 

ασαφής αριθμός  ̃  
  ( ̃  

 ,  ̃  
   ̃   

 ) για την    εναλλακτική επιλογή προμηθευτή σε 

σχέση με το κριτήριο    για κάθε ένα από τα k πρόσωπα που εμπλέκονται στη λήψη 

απόφασης. Η βαρύτητα του εκάστοτε κριτηρίου ορίζεται ως  ̃  
  ( ̃   

 ,  ̃      
  ̃   

 )  

 2
ο
 βήμα: Υπολογισμός της συνολικής ασαφούς βαθμολογίας για τους 

εναλλακτικούς προμηθευτές (aggregate fuzzy rating) και των συνολικών ασαφών 

βαρυτήτων (aggregated fuzzy weights) για τα κριτήρια.  

Η συνολική ασαφής βαθμολογία  ̃  υπολογίζεται από τους τύπους: 

       {   
 }      

 

 
∑   

 

 

   

         {   
 }         (   ) 

Ενώ οι συνολικές ασαφείς βαρύτητες  ̃ για τα κριτήρια Cj από: 

       
 
{   

 }      
  

 
 ∑   

 

 

   

         
 
{   

 }    (   ) 

 3
ο
 βήμα: Υπολογισμός της κανονικοποιημένης ασαφούς μήτρας αποφάσεων 

(normalized fuzzy decision matrix). Η κανονικοποίηση των  ̃  
  πραγματοποιείται 

για να διατηρηθεί η ιδιότητα των ασαφών αριθμών πως ανήκουν στο διάστημα 

[0,1] 

H μήτρα  ̃  [ ̃  ] υπολογίζεται όπως παρακάτω: 
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 ̃   (
   

  
  
   

  
  
   

  
 )         

     
 
{   }                          (   ) 
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  ̅

   
 
  ̅

   
 
  ̅

   
)         ̅     
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 4
ο
 βήμα: Υπολογισμός των βαρυτήτων για την κανονικοποιημένη ασαφή μήτρα 

αποφάσεων. (weighted normalized fuzzy decision matrix) 

Υπολογίζεται από τον τύπο: 

 ̃  ( ̃  )   ̃        (   ) 

 5
ο
 βήμα: Υπολογισμός της ασαφούς θετικής ιδανικής λύσης (fuzzy positive ideal 

solution ή FPIS) και της ασαφούς αρνητικής ιδανικής λύσης (fuzzy negative ideal 

solution ή FNIS)  

   ( ̃ 
   ̃ 

     ̃ 
 )       ̃ 

     
 
{    }    (   ) 

 

                   ( ̃ 
   ̃ 

     ̃ 
 )       ̃ 

     
 
{    }   (   )  

 6
ο
 βήμα: Υπολογισμός της απόστασης κάθε εναλλακτικού προμηθευτή από τα 

FPIS και FNIS. 

  
  ∑ ( ̃    ̃ 

 )

 

   

         
  ∑ ( ̃    ̃ 

 )

 

   

  (    )  

 7
ο
 βήμα: Υπολογισμός του συντελεστή εγγύτητας CCi για κάθε εναλλακτικό 

προμηθευτή.  

    
  
 

  
    

   (    ) 

 

 8
ο
 βήμα: Ιεράρχηση των εναλλακτικών προμηθευτών και τελική επιλογή αυτού με 

την υψηλότερο συντελεστή εγγύτητας.  
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Στην περίπτωση που για την αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών και βαρυτήτων 

των κριτηρίων χρησιμοποιούνται τραπεζοειδείς ασαφείς αριθμοί, οι παραπάνω σχέσεις 

(6.1) έως (6.7) αντικαθίστανται από τις παρακάτω: 

 ( ̃  ̃)   √
(     )  (     )  (     )  (     ) 

 
      (    ) 

 ̃  
  (   

     
     

     
  )          (6.13) 

        {   
 }      

 

 
∑    

  
         

 

 
∑    

  
            {   

 }     (6.14) 

 ̃  (                )  (6.15) 

        {   
 }     

 

 
∑    
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 ) και    

      {   }  που    κριτ ρια οφ λους   (6.17) 

 ̃   (
  
 

   
 
  
 

   
 
  
 

   
 
  
 

   
) και   

      {   }  που    κριτ ρια κ στους   (6.18) 

5.3.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FUZZY TOPSIS 

Η ασαφής πολυκριτήρια ανάλυση έχει βρει εφαρμογές σε πολλούς τομείς της 

επιχειρησιακής έρευνας και χρησιμοποιείται εκτενώς για την εύρεση λύσεων σε 

διάφορα διοικητικά προβλήματα. (Jahanshahloo et al., 2006a)  

H ποικιλία εφαρμογών της μεθόδου και η εκτεταμένη χρήση των υπολογιστικών 

συστημάτων, η οποία απλοποίησε τους μαθηματικούς υπολογισμούς, οδήγησε στην 

ανάπτυξη διαφορετικών προσεγγίσεων της μεθόδου από πολλούς μελετητές. 

(Jahanshahloo et al., 2006) Έκτοτε πολλοί ερευνητές επιχείρησαν να συνδυάσουν με 

διαφορετικούς τρόπους την ασαφή λογική με την πολυκριτήρια μέθοδο ΤOPSIS.  

To 2002 oι Tsaur et al. επιχείρησαν να μετατρέψουν συγκεντρωτικά/κεντρικά τις 

μεταβλητές ενός ασαφούς πολυκριτήριου προβλήματος σε σαφείς (crisp) και στη 

συνέχεια πραγματοποίησαν υπολογισμούς στο σαφές πρόβλημα. (Mahdavi et al., 2008) 

Οι Chen & Tzeng επιχείρησαν το ίδιο χρησιμοποιώντας ασαφή ολοκληρώματα και αντί 

να υπολογίσουν αποστάσεις εφάρμοσαν τη μέθοδο των γκρίζων συστημάτων GRA 
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(grey relation grade) για να υπολογίσουν το βαθμό εγγύτητας κάθε εναλλακτικής. 

(Mahdavi et al., 2008) 

O Chu επιχείρησε το ίδιο αλλά με τελική επίλυση της TOPSIS, αντλώντας τις 

συναρτήσεις συμμετοχής από την βαρύτητα των κριτηρίων σε μια κανονικοποιημένη 

μήτρα βαρυτήτων (weighted normalization decision matrix) χρησιμοποιώντας διακριτά 

(interval) ασαφή σύνολα και στη συνέχεια τα μετατρέπει σε σαφή δεδομένα 

χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση των μέσων απομάκρυνσης (ranking method of mean 

of removals). (Mahdavi et al., 2008)  

O Chen, επέκτεινε τη χρήση της μεθόδου για ομαδική λήψη αποφάσεων (group 

decision making) και χρησιμοποίησε τους τριγωνικούς ασαφείς αριθμούς για να 

υπολογίσει την Ευκλείδεια απόσταση (crisp Euclidean distance) μεταξύ τους. (Mahdavi 

et al., 2008; Asthiani et al.,2009)  

Οι Triantaphyllou & Lin ανέπτυξαν ένα ασαφές μοντέλο για τη μέθοδο TOPSIS 

βασιζόμενο σε πράξεις μεταξύ ασαφών αριθμών και υπολόγισαν την ασαφή εγγύτητα 

όλων των εναλλακτικών. (Mahdavi et al., 2008) 

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι παρουσιάζουν ένα μειονέκτημα, την απώλεια πληροφοριών 

από την μετατροπή των ασαφών στοιχείων σε σαφή από τα αρχικά ακόμη στάδια. Σε 

αντίθεση με αυτό, οι Wang & Elhag εφάρμοσαν τη μέθοδο TOPSIS βασιζόμενοι σε 

σύνολα άλφα επιπέδου (Alpha level sets) και με τη χρήση μη γραμμικού 

προγραμματισμού (non-linear programming) υπολόγισαν την ασαφή σχετική εγγύτητα 

(fuzzy relative closeness) των εναλλακτικών. Τέλος, η τελική ταξινόμηση προήλθε από 

από-ασαφηνοποίηση (defuzzification)  των ασαφών σχετικών συντελεστών εγγύτητας.  

(Asthiani et al.,2009) 

5.3.2.1 TA ΔΙΑΣΤΗΜΟΤΙΜΑ ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ (INTERVAL-VALUED FUZZY SETS) 

Γενικά στους ασαφείς αριθμούς τα όρια των διαστημάτων καθορίζονται από 

συγκεκριμένους σαφείς (crisp), πραγματικούς αριθμούς από 0 έως 1. (Asthiani et 

al.,2009) Πολλές φορές η έλλειψη χρόνου και ακρίβειας στα δεδομένα δεν επιτρέπουν 

την ακριβή αντιστοίχηση της σπουδαιότητας των κριτηρίων και της απόδοσης των 

εναλλακτικών προμηθευτών με ένα συγκεκριμένο μοναδιαίο αριθμό, που να εκφράζει 

την υποκειμενική κρίση ενός υπεύθυνου αποφάσεων. (Chen, 2012) Για να παρακαμφθεί 

το πρόβλημα αυτό, τα διαστημότιμα ασαφή σύνολα  (interval-valued fuzzy numbers) 
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παρέχουν τη δυνατότητα να καθοριστούν τα ανώτερα και κατώτερα όρια όχι με 

συγκεκριμένο αριθμό, αλλά ως διαστήματα. (Asthiani et al.,2009) 

Η μετρίαση της αβεβαιότητας που παρέχουν οι διαστημότιμοι ασαφείς αριθμοί, τους 

καθιστά κατάλληλους σε περιπτώσεις όπου το πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο ή 

δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με συμβατικό τρόπο. Επίσης, η χρήση διαστημότιμων 

ασαφών συνόλων παρέχει περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα στις περιπτώσεις που 

οι ιθύνοντες λήψης μιας απόφασης δε μπορούν να καταλήξουν ομόφωνα σε μια τελική 

επιλογή. (Asthiani et al.,2009) 

5.3.2.1.Α ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ FUZZY TOPSIS ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΟΤΙΜΑ ΑΣΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΑ  

Όπως και προηγουμένως, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων διαθέτουν m εναλλακτικές 

επιλογές (Α1 , Α2, … , Αm), τις οποίες αξιολογούν βάσει n κριτηρίων (C1, C2, … , Cn). 

Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να οδηγηθούν στην εύρεση της βέλτιστης 

λύσης παραμένει ίδια, ωστόσο, με την εφαρμογή των διαστημότιμων ασαφών συνόλων, 

όλες οι σχέσεις που παρουσιάστηκαν πρωτύτερα τροποποιούνται ανάλογα.  

Συγκεκριμένα, στη μήτρα αποφάσεων του προβλήματος τη θέση των Χij 

καταλαμβάνουν διαστήματα ασαφών αριθμών. Οι ενδείξεις L και U αναφέρονται 

αντίστοιχα, στο κατώτατο (Low) και το ανώτατο (Up) όριο του διαστήματος. 

(Jahanshahloo et al., 2006b) 

            C1                           C2                      Cn 

Α1 [   
      

 ]        [   
      

 ]        [   
      

 ] 

Α2 

  

[   
      

 ]        [   
      

 ]        [   
      

 ] 

      ………………………………………… 

Αm    [   
      

 ]        [   
      

 ]         [   
      

 ] 

Ομοίως, στην κανονικοποιημένη μήτρα αποφάσεων τα διαστήματα 

[   
      

 ]  αντικαθίστανται από τις τιμές  ̅  
       ̅  

  , οι οποίες υπολογίζονται από τις 

παρακάτω σχέσεις (Jahanshahloo et al., 2006b): 

  ̅  
     

 √∑ (   
 )
 
 (   

 )
 
  

   ⁄                         (5.14) 
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  ̅  
     

 √∑(   
 )
 
 (   

 )
 
 

 

   

⁄                            (    ) 

Παράλληλα, ο υπολογισμός των PIS και NIS πραγματοποιείται από τις παρακάτω 

σχέσεις, στις οποίες το I σχετίζεται με τα κριτήρια – οφέλους και το J με τα κριτήρια – 

κόστους (Jahanshahloo et al., 2006b): 

 ̅  { ̅ 
   ̅ 

     ̅ 
 }   {(     ̅  

 |   ) (     ̅  
 |   ) }       (5.16) 

 ̅  { ̅ 
   ̅ 

     ̅ 
 }   {(     ̅  

 |   ) (     ̅  
 |   ) }       (5.17) 

Όπου  ̅    ̅               (5.18) 

Τέλος, η απόσταση των εναλλακτικών επιλογών από τη PIS και NIS, καθώς και ο 

υπολογισμός του συντελεστή εγγύτητας γίνεται με τις σχέσεις (Jahanshahloo et al., 

2006b): 

 ̅ 
  {∑ ( ̅  

   ̅ 
 )
 
 ( ̅  

   ̅ 
 )
 
    }

 

 
     για την PIS    (5.19) 

 

 ̅ 
  {∑ ( ̅  

   ̅ 
 )
 
 ( ̅  

   ̅ 
 )
 
    }

 

 
    , για την NIS    (5.20) 

 

 ̅   ̅ 
 ( ̅ 

   ̅ 
 )        (    )⁄  

5.3.2.2 TA ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ α  

Την ίδια χρονιά οι Jahanshahloo et al. επιχείρησαν να εφαρμόσουν τη μέθοδο για την 

επίλυση του ίδιου προβλήματος, χρησιμοποιώντας την έννοια των συνόλων διατομής α 

(a-cuts) σε διαστημότιμα ασαφή δεδομένα (interval-valued fuzzy data). (Jahanshahloo 

et al., 2006a) 

Τα σύνολα διατομής ορίζονται ως σαφή σύνολα, τα οποία περιέχουν στοιχεία των 

ασαφών συνόλων με βαθμό συμμετοχής α. (Bede B., 2013, p. ) 

[ ̃]
 
 { |  ̅( )   }         (5.22) 
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Τα όρια των συνόλων αυτών είναι καθορισμένα και ορίζονται ως    [ ̃]
 
 [ ̃]

 

 
 και  

   [ ̃]
 
 [ ̃]

 

 
 (Bede B., 2013, p. ) 

Στην περίπτωση αυτή, οι σχέσεις (5.14) και (5.15) που παρουσιάστηκαν σε 

προηγούμενη παράγραφο τροποποιούνται ως εξής (Jahanshahloo et al., 2006a): 

[ ̃  ] 
 
 [ ̃  ] 

 
√∑ ([ ̃  ] 

 
)
 

 ([ ̃  ] 
 
)
 

  
   ⁄        (5.23) 

[ ̃  ] 
 
 [ ̃  ] 

 
√∑ ([ ̃  ] 

 
)
 

 ([ ̃  ] 
 
)
 

  
   ⁄      (5.24) 

Επιπλέον, για τον υπολογισμό των τριγωνικών ασαφών αριθμών Ñij (nij,  aij, bij) 

χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μαθηματικοί τύποι: 

Για α = 0,                 [ ̃  ]   
 
      (    )                       [ ̃  ]   

 
    (    ) 

Για α = 1,              [ ̃  ]   
 

 [ ̃  ]   
 

    (5.27) 

5.3.2.3 ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΟΤΙΜΑ ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ ΤΥΠΟΥ -2 (INTERVAL TYPE-2 FUZZY SETS) 

Τα ασαφή σύνολα τύπου-2 προτάθηκαν από το Zadeh το 1975, προκειμένου να 

μετριάσουν ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη λήψη 

αποφάσεων. Τα σύνολα αυτά διαφέρουν από τα ασαφή σύνολα τύπου-1(βλ. παράγραφο 

§3.10), καθώς η συνάρτηση συμμετοχής μ(x) δε λαμβάνει πλέον έναν συγκεκριμένο, 

μοναδικό αριθμό για κάθε στοιχείο x του πεδίου ορισμού (x, μ(x)), αλλά αναφέρεται ως 

ένα διάστημα ([p1, p2], [p3,p4]). Η χρήση του διαστήματος ως τελική τιμή της 

συνάρτησης συμμετοχής εξυπηρετεί την εύρεση λύσης σε προβλήματα του 

πραγματικού κόσμου που χαρακτηρίζονται από ανακρίβεια στα δεδομένα.  

Τα διαστημότιμα ασαφή σύνολα τύπου-2 αποτελούν μια απλοποιημένη μορφή των 

ασαφών συνόλων τύπου-2. Η χρήση τους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, διότι μειώνουν 

σημαντικά τις υπολογιστικές απαιτήσεις που έχουν τα ασαφή σύνολα τύπου-2. 

Μια εφαρμογή της ασαφούς πολυκριτήριας ανάλυσης με τη χρήση διαστημότιμων 

ασαφών αριθμών επιχείρησε το 2012 ο Chen, προκειμένου να αξιολογήσει εναλλακτικά 

προφίλ προμηθευτών. Συγκεκριμένα, η μελέτη του βασίστηκε σε γενικευμένους 

τραπεζοειδείς ασαφείς αριθμούς (generalized trapezoidal fuzzy numbers) για την 
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αξιολόγηση των προμηθευτών. Σύμφωνα μελέτη των Chen S.M. και Chen J.H. η 

διαφορά των γενικευμένων ασαφών αριθμών σε σχέση με τους παραδοσιακούς ασαφείς 

αριθμούς έγκειται στο γεγονός ότι το ύψος (height) τους είναι ίσο με ένα αριθμό από 

[0,1] (Chen, 2012) 

Αναφορικά με τη σχετική βαρύτητα του κάθε στελέχους στην τελική απόφαση, ο Chen 

χρησιμοποίησε έναν υβριδικό σταθμισμένο μέσο όρο (weighted hybrid average), 

εκμεταλλευόμενος τις σχετικές αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων, για να κατατάξει τις 

βαρύτητες από τις πιο σημαντικές στις λιγότερο σημαντικές. Επιπλέον, για να 

υπολογίσει τη βαρύτητα των κριτηρίων στο πρόβλημα, ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο 

προγραμματιστικό μοντέλο (integrated programming model) βασιζόμενο επίσης στις 

καθορισμένες αποστάσεις. Τέλος, για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα και την 

αξιοπιστία του μοντέλου του, εισήγαγε διάφορες μεταβλητές απόκλισης (deviation 

variables), σκοπός των οποίων ήταν η ανίχνευση ασύμβατων αξιολογήσεων για τα 

κριτήρια. (Chen, 2012) 

5.3.2.4 ΤΑ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ (INTUTIONISTIC FUZZY SETS) 

Τα διαισθητικά ασαφή σύνολα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από τον Atanassov το 

1986, ως ο πλέον αποδοτικός τρόπος μετρίασης της αβεβαιότητας σε τομείς όπως τα 

επιχειρηματικά προβλήματα λήψης αποφάσεων, η ανεύρεση συγκεκριμένων μοτίβων 

στα δεδομένα και τέλος, η ιατρική διάγνωση.  

Ένα διαισθητικό ασαφές σύνολο Α του πεδίου ορισμού Χ ορίζεται ως: 

  {{    ( )   ( )}|   }         (5.28) 

με συνάρτηση συμμετοχής: 

    ( )    ( )            (5.29) 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των διαισθητικών ασαφών συνόλων είναι η παράμετρος 

π ( ), η οποία αποτελεί το εύρος διστακτικότητας (hesitation degree) και ορίζεται ως : 

π      ( )    ( )        (5.30) 

και λαμβάνει τις τιμές   π ( )   . Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται στις 

περιπτώσεις που δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο εάν μια μεταβλητή ανήκει ή όχι σε ένα 
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ασαφές σύνολο. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της παραμέτρου τόσο αυξάνεται η 

αβεβαιότητα.  

Μια εφαρμογή των διαισθητικών ασαφών συνόλων επιχείρησαν οι Boran et al. (2009), 

προκειμένου να κατασκευάσουν ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο για την επιλογή 

προμηθευτών σε μια αυτοκινητοβιομηχανία. Τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν ήταν: α) 

ποιότητα προϊόντος, β) η εγγύτητα των σχέσεων προμηθευτή – επιχείρησης, γ) η 

έγκαιρη παράδοση και τέλος, δ) η τιμή. Οι Boran et al. ακολούθησαν τα παρακάτω 

βήματα εφαρμογής της μεθόδου fuzzy TOPSIS: 

α) Εκχώρηση βαθμολογίας στα κριτήρια από l υπεύθυνους λήψης αποφάσεων: 

λ 

(     (
  

     
))

∑     
 
   

       (5.31) 

Όπου  ∑ λ   
 
    και    [         ]     (5.32) 

β) Κατασκευή αθροιστικής διαισθητικής ασαφούς  μήτρας αποφάσεων (aggregated 

intuitionistic fuzzy decision matrix): 

         (   
( )    

( )      
( ) )  λ    

( ) λ    
( ) λ    

( )   λ    
( )  

[  ∏ (     
( )) 

   

  
 ∏ (   

( )) 
   

  
 ∏ (     

( )) 
   

  
 ∏ (   

( )) 
   

  
]          (5.32) 

γ) Καθορισμός της βαρύτητας των κριτηρίων: 

        (  
( )   

( )     
( ))  λ   

( ) λ   
( ) λ   

( )   λ   
( )  

[  ∏ (    
( )) 

   

  
 ∏ (  

( )) 
   

  
 ∏ (    

( )) 
   

  
 ∏ (  

( )) 
   

  
]          (5.33) 

δ) Κατασκευή της σταθμισμένης αθροιστικής διαισθητικής ασαφούς μήτρας 

αποφάσεων (aggregated weighted intuitionistic fuzzy decision matrix) βάσει των 

παρακάτω εξισώσεων: 

    {〈     ( )    ( )    ( )    ( )     ( )    ( )〉|    }        (5.34) 

π    ( )       ( )    ( )     ( )    ( )     ( )    ( )    (5.35) 

ε) Καθορισμός Θετικής ιδανικής λύσης   και Αρνητικής ιδανικής λύσης   : 
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   (    (  )     (  ))          (5.36) 

   (     (  )      (  ))        (5.37) 

    (  )  ((         (  ) |    ) (         (  ) |    ))     (5.38) 

    (  )  ((         (  ) |    ) (         (  ) |    ))       (5.39) 

     (  )  ((   
 
     (  ) |    )  (    

     (  ) |    ))     (    ) 

     (  )  ((         (  ) |    ) (         (  ) |    ))     (5.41) 

Όπου J1είναι τα κριτήρια οφέλους και J2 τα κριτήρια κόστους.  

στ) Υπολογισμός των μέτρων διαχωρισμού (separation measures): 

   

√
 

  
∑ [(    (  )      (  ))

 

 (    (  )      (  ))
 

 (π   (  )  π   (  ))
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(5.42) 

 

   

√
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 (π   (  )  π   (  ))
 

] 
    

(5.43) 

ζ) Υπολογισμός των συντελεστών εγγύτητας: 

    
   

       
            (5.44) 

5.3.3 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FUZZY TOPSIS  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το μοντέλο fuzzy TOPSIS αποτελεί συνδυασμό 

των μεθόδων ασαφούς λογικής με την πολυκριτήρια ανάλυση TOPSIS. Η ασαφής 

λογική αποτελεί ένα πολύ ισχυρό μαθηματικό εργαλείο, το οποίο βρίσκει εφαρμογή 

εκεί όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι αποτυγχάνουν, δηλαδή σε περίπλοκα προβλήματα 

του πραγματικού κόσμου που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και υποκειμενικότητα. 

(Anisseh et al., 2011) Από την άλλη πλευρά, η πολυκριτήρια μέθοδος TOPSIS αποτελεί 
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μια πολυκριτήρια μέθοδο με ευκόλως κατανοητή λογική, λόγω της χρήσης των 

αποστάσεων. 

Συνεπώς, η μέθοδος fuzzy TOPSIS είναι κατάλληλη για όλα τα πολυκριτήρια 

προβλήματα στα οποία εμπλέκεται η ασυνέπεια της πληροφόρησης και η ανθρώπινη 

φύση και λογική. Ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών της μεθόδου παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα στις επόμενες παραγράφους.  

5.3.3.1 ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (LOCATION 

PROBLEM) 

O Chu χρησιμοποίησε τη μέθοδο, προκειμένου να παρουσιάσει ένα μοντέλο για την 

επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης μιας μονάδας παραγωγής.  Η κατάλληλη επιλογή 

τοποθεσίας μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τα κόστη παραγωγής και να 

αυξήσει ουσιαστικά τα οφέλη από τη χρήση των πόρων. Η επιλογή βασίστηκε σε δύο 

ειδών κριτήρια: α) τα υποκειμενικά (subjective) και β) τα αντικειμενικά (objective). Στα 

υποκειμενικά συγκαταλέγονται κυρίως ποιοτικά κριτήρια όπως το κλίμα και οι 

ανθρώπινοι πόροι, τα οποία εκφράζονται συνήθως με γλωσσικούς χαρακτηρισμούς, 

ενώ στα αντικειμενικά περιλαμβάνονται κυρίως ποσοτικά κριτήρια όπως το κόστος 

επένδυσης. (Chu, 2002) 

Αντίστοιχα εργάστηκαν και οι Awasti et al. το 2011, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη 

μέθοδο για την εύρεση κατάλληλης τοποθεσίας για την ανοικοδόμηση ενός κέντρου 

διανομής μιας εταιρείας logistics. H επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας εγκατάστασης 

των κέντρων διανομής είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου πως εξοικονομούνται 

υψηλά κόστη και διευκολύνεται η μετακίνηση των προϊόντων, αποφεύγοντας την 

συμφόρησή τους στις αποθήκες. Στη μελέτη τους, οι Awasti et al.  υπέθεσαν πως για 

την τελική επιλογή εγκατάστασης συγκροτείται μια ομάδα τριών στελεχών. Εφόσον 

εντόπισαν τις πιθανές τοποθεσίες εγκατάστασης, καθόρισαν τα κριτήρια αξιολόγησής 

τους όπως η πρόσβαση, η ασφάλεια, η σύνδεση με διαμεταφορείς, το κόστος κτλ. Στη 

συνέχεια, και δεδομένης της έλλειψης ικανοποιητικών στοιχείων για τη λήψη 

απόφασης, χρησιμοποίησαν τη μέθοδο fuzzy TOPSIS για να επιλέξουν τη βέλτιστη 

τοποθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τους την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και τους 

κανονισμούς μεταφοράς προϊόντων που έθετε η εκάστοτε δημοτική αρχή. Tέλος, 

πραγματοποίησαν ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τη βαρύτητα των κριτηρίων στο 

πρόβλημα. (Awasti et al., 2011) 
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5.3.3.2 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (SUSTAINABILITY AND 

RENEWABLE RESOURCES) 

Το 2010 ο Cavallaro εφάρμοσε τη μέθοδο για την αξιολόγηση εναλλακτικών 

συστημάτων διατήρησης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 

συστήματα. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν, μεταξύ άλλων, το κόστος 

επένδυσης, τα κόστη διατήρησης, το κόστος παραγωγής ανά KWh, το % μείωσης του 

κόστους που επιφέρει καθένα από τα εναλλακτικά συστήματα, η συνολική παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε KWh, η αξιοπιστία της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε, οι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι κα. (Cavallaro, 2010) 

Αναλόγως εργάστηκαν και οι Sengül et al., οι οποίοι αξιοποίησαν τη μεθοδολογία fuzzy 

TOPSIS για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των συστημάτων ανανεώσιμης 

ενέργειας που υφίστανται στην τουρκική επικράτεια. Στη μελέτη τους εξέτασαν 

διάφορους τύπους συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική, η 

αιολική, η ηλιακή, και η γεωθερμική. Η έρευνά τους στηρίχθηκε σε τέσσερις 

κατηγορίες κριτηρίων: α) τα τεχνικά, β) τα οικονομικά, γ) τα περιβαλλοντικά και τέλος, 

δ) τα κοινωνικά κριτήρια. Βάσει των κριτηρίων που έθεσαν, όπως η χρήση γης, το 

κόστος λειτουργίας και συντήρησης, η παραγωγική δυναμικότητα, η αποδοτικότητα, το 

κόστος επένδυσης, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κτλ, ιεράρχησαν τα συστήματα 

από το πλέον βιώσιμο στο λιγότερο βιώσιμο. (Sengül et al., 2015) 

5.3.3.3ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COMPETITION ANALYSIS) 

Οι Torlak et. al ακολούθησαν τα βήματα εφαρμογής της μεθόδου για να ιεραρχήσουν 

τις τουρκικές αεροπορικές εταιρίες, βάσει των σημαντικότερων κριτηρίων που 

επηρεάζουν την επιτυχία σε έναν πλέον ανταγωνιστικό κλάδο, όπως αυτός των 

αερομεταφορών. Την αξιολόγηση των αεροπορικών εταιρειών πραγματοποίησε μια 

ομάδα 10 ειδικών από διαφορετικά τμήματα, οι οποίοι συνέταξαν μια λίστα με τα 

σημαντικότερα κριτήρια για την επιβίωση και επιτυχία μιας εταιρείας στον κλάδο. Τα 

κριτήρια, στα οποία βασίστηκε η έρευνα ήταν: α) η διαφήμιση, β) η ποιότητα 

υπηρεσιών, γ) η τιμή, δ) η πιστότητα του πελάτη, ε) το μερίδιο της αγοράς, στ) το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, ζ) η εργασιακή εμπειρία των στελεχών διοίκησης και τέλος, η) το 

branding. Αφού συγκέντρωσαν και κατέγραψαν τα κριτήρια, κλήθηκαν να 

βαθμολογήσουν 4 από τις σημαντικότερες τουρκικές αεροπορικές εταιρίες και 
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υπολογίζοντας το συντελεστή εγγύτητας ταξινόμησαν τις εταιρίες από την πλέον 

επιτυχημένη έως την λιγότερο ανταγωνιστική για τον κλάδο. (Torlak et. al, 2011) 

5.3.3.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER SELECTION) 

Στις εφαρμογές της μεθοδολογίας συγκαταλέγεται και το πρόβλημα επιλογής 

προμηθευτών. Οι Chen et al. εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, την 

εφάρμοσαν προκειμένου  να συγκρίνουν εναλλακτικούς προμηθευτές. Συγκεκριμένα,  

χρησιμοποίησαν τραπεζοειδείς ασαφείς αριθμούς για να υπολογίσουν τη βαθμολογία 

των εναλλακτικών προμηθευτών και τη βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής. Τα κριτήρια 

επιλογής ήταν: α) η κερδοφορία του προμηθευτή, β) η εγγύτητα στις σχέσεις 

προμηθευτή – αγοραστή, γ) η τεχνολογική ικανότητα, δ) η συμμόρφωση στην ποιότητα 

και ε) η επίλυση συγκρούσεων. Στη συνέχεια, υπολόγισαν το συντελεστή εγγύτητας, 

και επέλεξαν τον προμηθευτή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο συντελεστή.  (Chen, 

2006) 

Αντιστοίχως, οι Rodrigues Lima Jr et al. εφήρμοσαν τη μέθοδο για την επιλογή 

προμηθευτή μεταλλικών εξαρτημάτων στη βιομηχανία αυτοκινήτων. Για την επιλογή 

συγκροτήθηκε ομάδα ειδικών από τα τμήματα διασφάλισης ποιότητας και προμηθειών, 

οι οποίοι αξιολόγησαν 5 εναλλακτικά προφίλ προμηθευτών βάσει α) της ποιότητας, β) 

της τιμής, γ) της παράδοσης, δ) του υπόβαθρου του προμηθευτή και ε) της σχέσης 

αγοραστή – πωλητή. (Rodrigues Lima Jr et al., 2014) 

5.3.3.5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (MANAGERS’ SELECTION) 

Ο Chen το 2000 χρησιμοποίησε τη μέθοδο για την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού. 

Συγκεκριμένα, υπέθεσε πως μια εταιρεία λογισμικού επιθυμεί να προσλάβει ένα 

μηχανικό πληροφοριακών συστημάτων. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή του 

κατάλληλου υποψηφίου θα πραγματοποιούνταν από τρία στελέχη ανθρωπίνων πόρων 

ενώ τα κριτήρια επιλογής του θα ήταν α) η συναισθηματική σταθερότητα, β) οι 

ικανότητες προφορικής επικοινωνίας, γ) η προσωπικότητα, δ) η προηγούμενη εμπειρία 

και τέλος, ε) η αυτοπεποίθηση. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, ο Chen 

χρησιμοποίησε τριγωνικούς ασαφείς αριθμούς για να ποσοτικοποιήσει τις γλωσσικούς 

χαρακτηρισμούς. (Chen, 2000) 

Παρόμοια εργάστηκαν και οι Kelemenis et al., οι οποίοι εφήρμοσαν τη μέθοδο για την 

επιλογή μάνατζερ μεσαίου επιπέδου. Οι εν λόγω συγγραφείς θεώρησαν πως η 
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προσέλκυση και η πρόσληψη ικανών μάνατζερ βάσει των δεξιοτήτων τους μπορεί να 

προσδώσει στην επιχείρηση ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,  ιδιαίτερα στη σημερινή 

εποχή που ταλανίζεται από την οικονομική ύφεση. (Kelemenis et al., 2011) 

Για την εύρεση λύσης στο πρόβλημα προσέθεσαν τρεις νέες έννοιες, τη σχετική 

βαρύτητα (relative importance),  των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων για κάθε κριτήριο, 

το βαθμό ομοιότητας – εγγύτητας (proximity degree) των αποφάσεών τους και τα όρια 

άσκησης veto (veto threshold).  Αναφορικά με τη σχετική βαρύτητα των υπεύθυνων 

πρόσληψης ανά κριτήριο, αυτή χρησιμοποιήθηκε ώστε να αντανακλά την εξειδίκευσή 

τους στο συγκεκριμένο κριτήριο, ενώ ο βαθμός ομοιότητας – εγγύτητας (proximity 

degree) των αποφάσεών τους, προκειμένου να αποφευχθεί η μεροληψία ενός 

υπεύθυνου πρόσληψης προσωπικού. Ο βαθμός ομοιότητας υπολογίστηκε ως η 

απόσταση ανάμεσα στη βαθμολογία δύο υπεύθυνων πρόσληψης, ενώ ο βαθμός 

εγγύτητας ως η απόστασή τους από τη μέση βαθμολογία. Επιπλέον, για τη διασφάλιση 

της ορθότητας της διαδικασίας υπολογίστηκε ο αριθμός «ε» ως το κατώτατο όριο του 

βαθμού εγγύτητας. Τέλος, τα όρια άσκησης veto (veto threshold) ορίστηκαν ως η 

δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για να 

μπορέσει να συνεχιστεί η περαιτέρω αξιολόγηση του υποψηφίου και στα οποία εάν ο 

υποψήφιος παρουσιάσει χαμηλή βαθμολογία, καμία άλλη δεξιότητα του, ανεξάρτητα 

από τη βαθμολογία της, δεν μπορεί να οδηγήσει στην επανεξέταση της υποψηφιότητάς 

του. (Kelemenis et al., 2011) 

Εν συνεχεία, καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής των μάνατζερ, τα οποία και 

ταξινόμησαν σε δύο κατηγορίες, τις «μαλακές» δεξιότητες (soft skills) και τις τεχνικές 

δεξιότητες (technical). Οι «μαλακές» δεξιότητες περιελάμβαναν κριτήρια όπως: α) 

δημιουργικότητα, β) επίλυση προβλημάτων, γ) διαχείριση συγκρούσεων, δ) 

εξουσιοδότηση/ανάθεση εργασιών, ε) στρατηγικός σχεδιασμός, στ) ικανότητες 

παρουσίασης, ζ) ικανότητες επικοινωνίας, η) διαχείριση ομάδας, ι) διαχείριση της 

διαφορετικότητας και ια) αυτοδιαχείριση, ενώ οι τεχνικές δεξιότητες  κριτήρια όπως η 

επαγγελματική εμπειρία και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Τέλος, οι βαθμολογίες των 

κριτηρίων αντιστοιχήθηκαν σε τριγωνικούς ασαφείς αριθμούς και επιλέχθηκε ο 

καταλληλότερος υποψήφιος. (Kelemenis et al., 2011) 
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5.3.3.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Το 2007 οι Wang Y. & Lee H. εκτίμησαν τη λειτουργική απόδοση τριών αεροδρομίων, 

τα οποία αξιολογήθηκαν από τέσσερις ειδικούς. Η μελέτη βασίστηκε σε 15 κριτήρια 

σχετικά με τη λειτουργία των αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων ήταν:  α) η απόδοση 

κέρδους ανά κεφάλαιο, β) η άνεση και η καθαριότητα,  γ) η σήμανση και ο έλεγχος, δ) 

τα μέτρα ασφάλειας ε) ο χρόνος προσγείωσης και απογείωσης, στ) η ευγένεια 

προσωπικού, ζ) οι θέσεις παρκινγκ, η) η ηχορύπανση, θ) ο χρόνος check-in κα . (Wang 

Y.& Lee H., 2007) 

Την ίδια χρονιά ο Xu αξιολόγησε την απόδοση πέντε πανεπιστημιακών τμημάτων 

αναφορικά με τα χρόνια εκπαίδευσης και την εικόνα τους. Η αξιολόγηση στηρίχθηκε 

στις βαθμολογίες που έδωσαν πέντε υποψήφιοι φοιτητές βάσει κριτηρίων όπως: α) η 

μέθοδος διδασκαλίας, β) η έρευνα και γ) οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι βαθμολογίες 

αντιστοιχήθηκαν σε τραπεζοειδείς αριθμούς και τα τμήματα ιεραρχήθηκαν από το 

καλύτερο στο χειρότερο. (Anniseh et al., 2011)  

Συμπερασματικά, από την ανάλυση της εν προκειμένω παραγράφου, διαπιστώνεται η 

ευκολία της χρήσης της μεθόδους fuzzy TOPSIS στην εύρεση της βέλτιστης λύσης σε 

πληθώρα επιχειρησιακών προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή λειτουργία 

των επιχειρήσεων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FUZZY TOPSIS ΣΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, από την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

σχετικά με τα κριτήρια και τις  μεθόδους  επιλογής προμηθευτών, εντοπίστηκε μικρός 

συγκριτικά αριθμός μελετών που να φέρουν ρητή αναφορά του όρου «διεθνείς 

προμηθευτές» ή «διεθνείς προμήθειες». Κατ’ επέκταση, η βιβλιογραφία σχετικά με τη 

σπουδαιότητα των κριτηρίων επιλογής και το βαθμό επιρροής τους στο πρόβλημα 

επιλογής διεθνών προμηθευτών είναι ανεπαρκής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την 

περαιτέρω διερεύνηση τους. Από τα ευρήματα της έρευνας αναμένεται να εντοπιστεί η 

σπουδαιότητα των κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών κι έτσι να  αναδειχθούν 

επιπλέον και τα κίνητρα διεθνοποίησης της αγοραστικής διαδικασίας των ελληνικών 

επιχειρήσεων. 
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Παράλληλα, στο παρόν κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας επιχειρείται η εφαρμογή 

της μεθόδου fuzzy TOPSIS σε ασαφή σύνολα δεδομένων, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο για την αξιολόγηση και επιλογή διεθνών 

προμηθευτών. Από την εφαρμογή του μοντέλου θα προκύψει η σχετική ιεράρχηση της 

καταλληλότητας των διεθνών προμηθευτών, αναφορικά με την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων της εκάστοτε επιχείρησης.  

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί στις παρακάτω παραγράφους στηρίζεται στη 

βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε πρωτύτερα σχετικά με τη μέθοδο fuzzy TOPSIS (βλ. 

κεφάλαιο 5) με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στο άρθρο του 

Chen (2000). 

Το μοντέλο επιλογής διεθνών προμηθευτών αναπτύσσεται σε έξι στάδια: α) τη δόμηση 

του προβλήματος, μέσω της επιλογής των κριτηρίων και των εναλλακτικών προφίλ 

προμηθευτών, β) τη συλλογή των δεδομένων, γ) τον καθορισμό των επικρατέστερων 

κριτηρίων και της επίδρασής τους στο πρόβλημα βάσει της έρευνας, δ) την επεξεργασία 

των δεδομένων, ακολουθώντας τη μεθοδολογία fuzzy TOPSIS που αναλύθηκε στην 

παράγραφο §5.3, καθώς και με τη χρήση στατιστικών μεγεθών και τέλος, ε) την εύρεση 

της βέλτιστης λύσης για το πρόβλημα και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας.  

6.2 ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

Η πολυπλοκότητα του προβλήματος επιλογής διεθνών προμηθευτών οδηγεί τους 

μελετητές στη διαίρεση του προβλήματος σε επιμέρους στάδια, τα οποία διευκολύνουν 

την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων και την εύρεση λύσης. Το πρόβλημα 

δομείται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται ο στόχος του 

προβλήματος, ο οποίος  είναι η επιλογή του καταλληλότερου προμηθευτή, αναφορικά 

με τη στρατηγική και τους στόχους της εκάστοτε επιχείρησης. Στο δεύτερο ιεραρχικό 

επίπεδο παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι 

αλλοδαποί προμηθευτές και τέλος, στο κατώτερο επίπεδο παρουσιάζονται τα 

εναλλακτικά προφίλ αλλοδαπών προμηθευτών. Το Διάγραμμα 1 απεικονίζει τα 

ιεραρχικά επίπεδα του προβλήματος.   
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Διάγραμμα  1. Η δομή του προβλήματος επιλογής διεθνών προμηθευτών 

6.2.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών περιλαμβάνει πρωτίστως τον 

καθορισμό των κατάλληλων κριτηρίων, βάσει των οποίων θα προσδιοριστεί η βέλτιστη 

λύση. Στην παρούσα εργασία, ο καθορισμός τους πραγματοποιήθηκε, λαμβάνοντας 

υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 4, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην παράγραφο §4.2 σχετικά με τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών και 

συγκεκριμένα στα άρθρα των Min (1994), Chan & Kumar (2005) και Chan et al. 

(2008). Από τα κριτήρια που παρατέθηκαν, επιλέχθηκαν ορισμένα βάσει της κρίσης της 

μεταπτυχιακής φοιτήτριας, τα οποία ομαδοποιήθηκαν βάσει του συγγράμματος των 

Ball et al. (2014) και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 
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Πίνακας 23. Συνοπτικός πίνακας κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών.  

Πηγή: Προσαρμογή από τα άρθρα των Min (1994), Chen & Kumar (2008) και Chen et al. (2010) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

C1 Τιμή Προϊόντος (Price) 

Min (1994), Chan & Kumar 

(2005), Chan et al. (2010), 

Dickson (1966), Weber et al. 

(1991), Wind & Robinson 

(1968), Ho et al.(2008) 

C2 
Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης (Freight 

terms) 

Min (1994), Chan & Kumar 

(2005), Chan et al. (2010), 

Ho et al.(2008) 

C3 Δασμολογικό καθεστώς (Duties and tariffs) 

Min (1994), Chan & Kumar 

(2005), Chan et al. (2008), 

Ho et al.(2008) 

C4 
Συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιότητας 

(Quality standards compliance) 

Chan et al. (2008), Dickson 

(1966), Weber et al. (1991) 

C5 Αξιοπιστία προϊόντος (Product reliability) 
Min (1994), Chan et al. 

(2008), Ho et al.(2008) 

C6 Έλεγχοι ποιότητας (Quality controls) 

Min (1994), Chan et al. 

(2008), Dickson (1966), 

Weber et al. (1991), Wind & 

Robinson (1968), Ho et 

al.(2008) 

C7 

Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική 

υποστήριξη (Production technology and 

technical assistance) 

Min (1994), Chan & Kumar 

(2005), Chan et al. (2008), 

Dickson (1966), Weber et al. 
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(1991), Wind & Robinson 

(1968) 

C8 Αξιοπιστία παράδοσης (On-time delivery) 

Chan et al. (2008), Min 

(1994), Dickson (1966), 

Weber et al. (1991), Wind & 

Robinson (1968), Ho et 

al.(2008) 

C9 

Ευκολία επικοινωνίας και συστήματα 

ανταλλαγής πληροφοριών (Ease of 

communication and information sharing) 

Min (1994), Chan & Kumar 

(2005), Chan et al. (2008), 

Dickson (1966) 

C10 

Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις 

αλλαγές της αγοράς (Flexibility and 

responsiveness) 

Chan & Kumar (2005), Chan 

et al. (2008) 

C11 
Οικονομική θέση προμηθευτή (Financial 

stability) 

Min (1994), Chan & Kumar 

(2005), Chan et al. (2008), 

Dickson (1966) 

C12 

Εγκαταστάσεις παραγωγής και παραγωγική 

δυναμικότητα (Production facilities and 

capacity) 

Chan et al. (2008), Chan & 

Kumar (2005), Dickson 

(1966), Weber et al. (1991) 

C13 
Φήμη και θέση στον κλάδο (Reputation and 

position) 

Chan et al. (2008), Dickson 

(1966), Wind & Robinson 

(1968) 

C14 
Γεωγραφική τοποθεσία (Geographical 

location) 

Min (1994), Chan et al. 

(2008), Chan & Kumar 

(2005), Dickson (1966), 

Weber et al. (1991), Wind & 
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Robinson (1968) 

C15 

Πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία και 

δείκτης εγκληματικότητας (Political 

stability, terrorism and crime rate index) 

Min (1994), Chan et al. 

(2008), Chan & Kumar 

(2005) 

C16 

Οικονομικό περιβάλλον και 

συναλλαγματική ισοτιμία (Economic 

environment and currency exchange rate) 

Min (1994), Chan et al. 

(2008), Chan & Kumar 

(2005) 

C17 Πολιτισμικοί παράγοντες (Cultural factors) Min (1994) 

C18 
Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων (Legal 

claims) 
Min (1994) 

C19 Όροι πληρωμής (Payment terms) Min (1994) 

 

6.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Στο επόμενο στάδιο δόμησης του προβλήματος επιλογής διεθνών προμηθευτών,  

προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών επιλογών. Συγκεκριμένα, 

αποδόθηκαν γνωρίσματα τυπικής συμπεριφοράς των διεθνών προμηθευτών, αναφορικά 

με κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής. Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών αυτών 

πραγματοποιήθηκε βάσει υπαρκτών προφίλ προμηθευτών ελληνικών παραγωγικών 

επιχειρήσεων από τις οποίες ζητήθηκε η πλήρης περιγραφή των χαρακτηριστικών των 

προμηθευτών τους, βάσει των κριτηρίων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Έτσι, 

διασφαλίστηκε η αυθεντικότητα των εναλλακτικών επιλογών, γεγονός που οδηγεί στην 

εξαγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων. Η επιλογή των προμηθευτών δεν έγινε με 

τυχαίο τρόπο, καθώς επιδιώχθηκε η προέλευσή τους από διαφορετικά πολιτικά, 

οικονομικά και πολιτισμικά υπόβαθρα, προκειμένου να αποδοθεί αντικειμενικότερα η 

διεθνής διάσταση του προβλήματος.  
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6.3 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Για την εφαρμογή του μοντέλου επιλογής διεθνών προμηθευτών επιλέχθηκαν 

παραγωγικές ή μεταποιητικές ελληνικές επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση να διαθέτουν 

έστω έναν προμηθευτή από το εξωτερικό ή να εκφράζουν την ουσιαστική πρόθεσή τους 

για τη άμεση διεθνοποίηση της αγοραστικής τους διαδικασίας στο εγγύς μέλλον.  

Στις παραπάνω επιχειρήσεις διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο κλειστών απαντήσεων, 

με σκοπό την ανώνυμη συμπλήρωσή του από τους υπεύθυνους αγορών, προμηθειών 

και παραγωγής της εκάστοτε επιχείρησης, το οποίο συντάχθηκε για τους σκοπούς της 

διπλωματικής εργασίας και παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ.  

Το ερωτηματολόγιο είχε δύο ζητούμενα: 

 Πρώτον, την εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών. Κατά τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να 

αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα του κάθε κριτηρίου. Από την εκτίμηση αυτή θα 

εξαχθούν αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό επιρροής των κριτηρίων στην 

διεθνοποιημένη αγοραστική διαδικασία. 

 Δεύτερον, την αξιολόγηση εναλλακτικών προφίλ προμηθευτών. Στο β’ μέρος του 

ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν την απόδοση  

5 διαφορετικών προφίλ αλλοδαπών προμηθευτών (Πορτογάλος, Ιταλός, Κινέζος, 

Γερμανός, Μεξικανός) αναφορικά με τα κριτήρια της προηγούμενης ενότητας.  

Η προώθηση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε είτε δια ζώσης, με παράλληλη 

προφορική ενημέρωση για τον σκοπό της διπλωματικής εργασίας, είτε ηλεκτρονικά, 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικών δικτύων, συνοδευόμενο από γραπτές 

οδηγίες.  

Από το συνολικά μεγάλο αριθμό ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν επεστράφησαν 

18 ερωτηματολόγια. Η έλλειψη χρόνου και ενδιαφέροντος των στελεχών για θέματα 

που δεν άπτονται των καθημερινών αρμοδιοτήτων τους αποτελούν τα κυριότερα πιθανά 

αίτια για το σχετικά μικρό αριθμό των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν. Το μικρό 

δείγμα επιχειρήσεων δεν είναι ικανό να συντελέσει στην εξαγωγή στατιστικά 

σημαντικών αποτελεσμάτων.  
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6.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο αρχικό 

στάδιο, για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία του 

δείγματος, τα στοιχεία της επιχείρησης και τη σπουδαιότητα των κριτηρίων επιλογής, 

πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων της έρευνας.  

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των 

υπολογιστικών φύλλων Excel 2010. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι συχνότητες, οι 

μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής διεθνών 

προμηθευτών, εκτελώντας τις συναρτήσεις AVERAGE και STDEV αντίστοιχα. 

Παράλληλα, για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων αξιοποιήθηκαν τα 

ραβδογράμματα και οι πίτες. Τέλος, τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών 

ταξινομήθηκαν καταλλήλως και διερευνήθηκε η συσχέτισή τους με τα δημογραφικά 

στοιχεία του δείγματος και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης με τη χρήση της 

επιλογής CORRELATION και REGRESSION του ίδιου προγράμματος.  

Στο δεύτερο στάδιο, εφαρμόστηκε η διαδικασία της μεθόδου fuzzy TOPSIS, 

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την καταλληλότητα του εκάστοτε 

προφίλ προμηθευτή.  Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κώδικας 

που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για την επίλυση προβλημάτων fuzzy TOPSIS, 

στηριζόμενος στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα δεδομένα εισήχθησαν στο πρόγραμμα και 

ακολουθήθηκαν τα 8 βήματα εφαρμογής της μεθόδου fuzzy TOPSIS όπως αυτά 

αναλύονται στο άρθρο του Chen (2000).  

6.4.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 Ηλικία 

Ο μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων ήταν τα 35,89 έτη, με ελάχιστη τιμή τα 27 έτη 

και μέγιστη τα 45, ενώ η τυπική απόκλιση ήταν 4,57. Ο Πίνακας παρουσιάζει τα 

παραπάνω στοιχεία.   

Πίνακας 24. Η μεταβλητή "Ηλικία" στο δείγμα 

  

Ελάχιστο 

(Min)  

Μέγιστο 

(Max)  

Εύρος 

(R) 

Μέσος όρος 

(μ)  

Τυπική 

Απόκλιση (s) 

Ηλικία 27 45 18 35,89 4,57 
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 Φύλο 

Το 38,89% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες, ενώ το 61,11% ήταν άνδρες. Ο Πίνακας 

25 παρουσιάζει τα ποσοστά που λαμβάνει η μεταβλητή «Φύλο» στο δείγμα.  

Πίνακας 25. Η μεταβλητή "Φύλο" στο δείγμα 

Φύλο  Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Γυναίκα 7 38,89% 

Άνδρας 11 61,11% 

Σύνολο 18 100,00% 

 

Διάγραμμα  2. Ποσοστιαία κατανομή της μεταβλητής "Φύλο" 

 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Η συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 61%, των ερωτηθέντων δήλωσε πως είναι 

κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Ακολουθεί η μερίδα που δήλωσε πως διαθέτει 

πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, σε ποσοστό 33%. Ο Πίνακας 26 παρουσιάζει αναλυτικά τα ποσοστά 

αναφορικά με τη μεταβλητή «Επίπεδο Εκπαίδευσης» στο δείγμα.  

Πίνακας 26. Η μεταβλητή "Επίπεδο εκπαίδευσης" στο δείγμα 

Επίπεδο εκπαίδευσης  Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Απόφοιτος Λυκείου  1 6% 

Απόφοιτος ΙΕΚ  0 0% 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  6 33% 

38,89% 

61,11% 

Γυναίκα 

Άνδρας 
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Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος  11 61% 

Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος  0 0% 

Σύνολο 18 100% 

 

 

Διάγραμμα  3. Ποσοστιαία κατανομή της μεταβλητής "Επίπεδο εκπαίδευσης" 

 Εργασιακή εμπειρία σε εφοδιαστική αλυσίδα ή προμήθειες  

Στο σύνολο του δείγματος η μέγιστη εργασιακή εμπειρία είναι τα 11 – 20 έτη. 

Συγκεκριμένα, το 44% δήλωσε πως διαθέτει 6 – 10 έτη προϋπηρεσίας σε τμήμα 

εφοδιαστικής αλυσίδας ή προμηθειών, ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες 2 – 5 έτη και 11 

– 20 έτη, με ποσοστό 28% έκαστη. 

Πίνακας 27. Η μεταβλητή "Επίπεδο εκπαίδευσης" στο δείγμα 

Εργασιακή εμπειρία σε εφοδιαστική αλυσίδα ή 
προμήθειες  Συχνότητα (Ν)  Ποσοστό(%) 

 0-1 έτη  0 0% 

2-5 έτη 5 28% 

  6-10 έτη 8 44% 

   11-20 έτη 5 28% 

   21-30 έτη 0 0% 

31+ έτη  0 0% 

Σύνολο  18 100% 

6% 

33% 

61% 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Απόφοιτος Λυκείου  

Απόφοιτος ΙΕΚ  

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  

Κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος  

Κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος  
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Διάγραμμα  4. Ποσοστιαία κατανομή της μεταβλητής "Επίπεδο εκπαίδευσης" 

6.4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 Μέγεθος επιχείρησης 

Το ήμισυ των ερωτηθέντων δήλωσαν πως εργάζονται σε μικρού μεγέθους επιχείρηση, 

το 28% σε μεσαίου μεγέθους και το 22% σε μεγάλη επιχείρηση. Ο Πίνακας 27 

παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή της μεταβλητής «Μέγεθος επιχείρησης» στο 

δείγμα.  

Πίνακας 28. Η μεταβλητή "Μέγεθος επιχείρησης" στο δείγμα 

Μέγεθος επιχείρησης Συχνότητα (Ν) Ποσοστό(%) 

Μικρή - 1 έως 50 εργαζόμενοι      9 50% 

Μεσαία - 51 έως 250 εργαζόμενοι 5 28% 

Μεγάλη - 251+ εργαζόμενοι 4 22% 

Σύνολο  18 100% 

28% 

44% 

28% 

Εργασιακή εμπειρία σε εφοδιαστική αλυσίδα 
ή προμήθειες  

 0-1 έτη  

2-5 έτη 

6-10 έτη 

11-20 έτη 

21-30 έτη 

31+ έτη  
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Διάγραμμα  5. Ποσοστιαία κατανομή της μεταβλητής  "Μέγεθος επιχείρησης" 

 Επίπεδο διεθνοποίησης επιχείρησης  

Στον Πίνακα 29 προβάλλονται τα ποσοστά που αναφέρονται στο επίπεδο 

διεθνοποίησης της επιχείρησης. Το 39% ανέφερε πως εργάζεται σε επιχείρηση με 

έσοδα από διεθνείς δραστηριότητες σε ποσοστό 0 – 20% . Έπεται η μερίδα των 

ερωτηθέντων που δήλωσε πως το επίπεδο διεθνοποίησης αγγίζει το 40% των 

συνολικών εσόδων σε ποσοστό 28%, ενώ το 22% επισήμανε πως η επιχείρηση στην 

οποία εργάζεται διαθέτει έσοδα από διεθνείς δραστηριότητες μεταξύ του 61-80%. 

Τέλος, μόνο το 11% των επιχειρήσεων παρουσιάζουν ποσοστό διεθνοποίησης 41-60%, 

ενώ καμία επιχείρηση από το δείγμα δεν ανήκει στην κατηγορία «global» με ποσοστό 

81-100% διεθνοποίησης.   

Πίνακας 29. Η μεταβλητή "Επίπεδο διεθνοποίησης" στο δείγμα 

Επίπεδο διεθνοποίησης  Συχνότητα (Ν) Ποσοστό(%) 

0 – 20%  7 39% 

21 – 40%  5 28% 

41 – 60% 2 11% 

61 – 80%  4 22% 

81 - 100% 0 0% 

Σύνολο 18 100% 

50% 

28% 

22% 

Μέγεθος επιχείρησης 

Μικρή  

Μεσαία 

Μεγάλη 
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Διάγραμμα  6. Ποσοστιαία κατανομή της μεταβλητής "Επίπεδο διεθνοποίησης" 

6.4.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η ποσοτική διερεύνηση της σημαντικότητας των 

κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών, όπως αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις 

των επιχειρήσεων.  

Στον Πίνακα 30 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 

Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει μια βαρύτητα και απαρτίζεται από δύο επιμέρους στήλες 

στις οποίες παρουσιάζονται η συχνότητα και το ποσοστό των απαντήσεων αντίστοιχα.  

Πίνακας 30. Η σημαντικότητα των κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών 

Κριτήρια  
Πολύ 

χαμηλή 
Χαμηλή 

Μεσαία-

Χαμηλή 
Μεσαία 

Μεσαία - 

Υψηλή 
Υψηλή 

Πολύ 

υψηλή 

Τιμή Προϊόντος  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 50% 3 17% 6 33% 

Έξοδα 

μεταφοράς και 

αποθήκευσης  

0 0% 1 6% 0 0% 5 28% 6 33% 4 22% 2 11% 

39% 

28% 

11% 

22% 

Επίπεδο διεθνοποίησης 

0 – 20%  

21 – 40%  

41 – 60% 

61 – 80%  

81 - 100%
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Δασμολογικό 

καθεστώς 
0 0% 1 6% 1 6% 4 22% 9 50% 3 17% 0 0% 

Συμμόρφωση 

στις 

προδιαγραφές 

ποιότητας 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 8 44% 8 44% 

Αξιοπιστία 

προϊόντος 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 6 33% 11 61% 

Έλεγχοι 

ποιότητας 
0 0% 0 0% 0 0% 4 22% 3 17% 4 22% 7 39% 

Τεχνολογία 

παραγωγής και 

τεχνική 

υποστήριξη  

0 0% 0 0% 4 22% 2 11% 8 44% 3 17% 1 6% 

Αξιοπιστία 

παράδοσης 
0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 5 28% 7 39% 5 28% 

Συστήματα 

επικοινωνίας και 

ανταλλαγής 

πληροφοριών  

0 0% 1 6% 4 22% 8 44% 4 22% 1 6% 0 0% 

Ευελιξία και 

ανταποκρισιμότ

ητα στις 

αλλαγές της 

αγοράς 

0 0% 0 0% 0 0% 3 17% 7 39% 7 39% 1 6% 

Οικονομική 

θέση  
0 0% 0 0% 3 17% 6 33% 3 17% 6 33% 0 0% 

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα 

0 0% 0 0% 5 28% 5 28% 1 6% 4 22% 3 17% 
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Φήμη και θέση 

στον κλάδο 
0 0% 0 0% 2 11% 1 6% 3 17% 10 56% 2 11% 

Γεωγραφική 

τοποθεσία 
0 0% 3 17% 1 6% 7 39% 5 28% 1 6% 1 6% 

Πολιτική 

σταθερότητα, 

τρομοκρατία και 

δείκτης 

εγκληματικότητ

ας 

0 0% 1 6% 4 22% 7 39% 3 17% 3 17% 0 0% 

Οικονομικό 

περιβάλλον και 

συναλλαγματική 

ισοτιμία 

0 0% 0 0% 3 17% 4 22% 6 33% 5 28% 0 0% 

Πολιτισμικοί 

παράγοντες 
1 6% 5 28% 7 39% 5 28% 0 0% 0 0% 0 0% 

Διευθέτηση 

νομικών 

απαιτήσεων  

0 0% 1 6% 6 33% 1 6% 9 50% 0 0% 1 6% 

Βάσει των απαντήσεων που εκχωρήθηκαν στον Πίνακα, υπολογίστηκε η αθροιστική 

βαθμολογία που λαμβάνει το εκάστοτε κριτήριο στο δείγμα και κατ’ επέκταση ο μέσος 

όρος και η τυπική απόκλιση. Ο Πίνακας 31 και το Διάγραμμα 7 παρουσιάζουν 

αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία.  

Πίνακας 31. Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση ανά κριτήριο 

Κριτήρια  
Αθροιστική 
Βαθμολογία Μέσος Όρος (m) 

Τυπική 
Απόκλιση (s) 

Τιμή Προϊόντος  
105 5,833 0,923 

Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης  
90 5 1,236 

Δασμολογικό καθεστώς 
84 4,666 1,029 

Συμμόρφωση στις προδιαγραφές 
ποιότητας 114 6,333 0,686 
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Αξιοπιστία προϊόντος 
118 6,555 0,615 

Έλεγχοι ποιότητας 
104 5,777 1,215 

Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική 
υποστήριξη  85 4,722 1,178 

Αξιοπιστία παράδοσης 
105 5,833 1,043 

Συστήματα επικοινωνίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών  72 4 0,97 

Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα 
στις αλλαγές της αγοράς 96 5,333 0,84 

Οικονομική θέση  
84 4,666 1,137 

Εγκαταστάσεις παραγωγής και 
παραγωγική δυναμικότητα 85 4,722 1,526 

Φήμη και θέση στον κλάδο 
99 5,5 1,15 

Γεωγραφική τοποθεσία 
75 4,166 1,34 

Πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία 
και δείκτης εγκληματικότητας 75 4,166 1,15 

Οικονομικό περιβάλλον και 
συναλλαγματική ισοτιμία 85 4,722 1,074 

Πολιτισμικοί παράγοντες 
52 2,888 0,9 

Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων  
76 4,222 1,263 

Όροι πληρωμής  
103 5,722 1,074 
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Διάγραμμα  7. Η σημαντικότητα των κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών  
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Αναλυτικότερα ανά κριτήριο: 

 Τιμή Προϊόντος 

Η «τιμή του προϊόντος» έλαβε μέσο όρο βαθμολογίας m = 5,833 και παρουσίασε 

τυπική απόκλιση s = 0,923. Συγκεκριμένα, τo ήμισυ των ερωτηθέντων χαρακτήρισε 

την «τιμή του προϊόντος» ως ένα μεσαίας προς υψηλής σημαντικότητας κριτήριο στην 

επιλογή διεθνή προμηθευτή. Ακολουθεί η μερίδα των ερωτηθέντων που αποδίδει στην 

τιμή του προϊόντος πολύ υψηλή βαρύτητα σε ποσοστό 33%, ενώ τέλος, το 17% την 

χαρακτηρίζει ως υψηλής σημαντικότητας. Ο Πίνακας 32 παρουσιάζει τις αντίστοιχες 

συχνότητες και τα ποσοστά, οι οποίες απεικονίζονται γραφικά στο Διάγραμμα 8.  

Πίνακας 32. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Τιμή Προϊόντος" 

Τιμή Προϊόντος Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία – Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία 0 0% 

Μεσαία – Υψηλή    9 50% 

Υψηλή 3 17% 

Πολύ υψηλή  6 33% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  8. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Τιμή Προϊόντος" 
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 Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης 

Τα «έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης» έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας m = 5 και 

παρουσίασαν τυπική απόκλιση s = 1,236. Αναλυτικότερα, τo 33% των ερωτηθέντων 

υποστήριξε πως τα «έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης» αποτελούν ένα μεσαίας προς 

υψηλής σημαντικότητας κριτήριο στην επιλογή διεθνή προμηθευτή. Έπεται το 28% 

των ερωτηθέντων που τα χαρακτηρίζει ως μεσαία σημαντικότητας, ενώ το 22% ως 

υψηλής σημαντικότητας. Τέλος, το 11% πιστεύει πως τα «έξοδα μεταφοράς και 

αποθήκευσης» παρουσιάζουν πολύ υψηλή βαρύτητα, εν αντιθέσει με το 6% που 

υποστηρίζει πως παρουσιάζουν χαμηλή βαρύτητα στην επιλογή διεθνών προμηθευτών. 

Ο Πίνακας 33 παρουσιάζει τις αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά, τα οποία 

απεικονίζονται γραφικά στο Διάγραμμα 9.   

Πίνακας 33. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης" 

Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης  
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  1 6% 

Μεσαία-Χαμηλή 0 0% 

Μεσαία 5 28% 

Μεσαία - Υψηλή 6 33% 

Υψηλή 4 22% 

Πολύ υψηλή  2 11% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  9. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης" 

0% 

6% 

0% 

28% 

33% 

22% 

11% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης  



[118] 
  

 Δασμολογικό καθεστώς 

Το «δασμολογικό καθεστώς» παρουσίασε μέσο όρο m = 4,666 και παρουσίασε τυπική 

απόκλιση s = 1,029. Ειδικότερα, τo 50% των επιχειρήσεων απέδωσε στο κριτήριο 

«δασμολογικό καθεστώς» μια μεσαία βαρύτητα στην τελική επιλογή διεθνή 

προμηθευτή, ενώ το 33% μια μεσαία προς υψηλή βαρύτητα. Ακολουθεί το 17% των 

επιχειρήσεων που την χαρακτηρίζει υψηλής σημαντικότητας, ενώ τέλος, ορισμένες 

επιχειρήσεις του αποδίδουν μικρή ή μικρή προς μεσαία βαρύτητα σε ποσοστό 6% 

αντιστοίχως. Ο Πίνακας 34 προβάλλει τις συχνότητες και τα ποσοστά που έλαβε κάθε 

κατηγορία, οι οποίες παρουσιάζονται γραφικά στο Διάγραμμα 10. 

Πίνακας 34. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Δασμολογικό καθεστώς" 

Δασμολογικό καθεστώς Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  1 6% 

Μεσαία-Χαμηλή 1 6% 

Μεσαία 9 50% 

Μεσαία - Υψηλή 4 33% 

Υψηλή 3 17% 

Πολύ υψηλή  0 0% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  10. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Δασμολογικό καθεστώς" 
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 Συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιότητας 

Η «συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιότητας» παρουσίασε μέσο όρο m = 6,333 και 

τυπική απόκλιση s = 0,686. Ειδικότερα, οι  απαντήσεις του συνόλου των στελεχών 

συγκεντρώθηκαν αθροιστικά σε δύο κατηγορίες σημαντικότητας, την υψηλή και την 

πολύ υψηλή βαρύτητα, με ποσοστό 44% έκαστη, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του 

κριτηρίου αυτού στην τελική επιλογή διεθνή προμηθευτή. Στον αντίποδα, μόνο το 11% 

των στελεχών υποστηρίζει πως το κριτήριο αυτό κατατάσσεται σε μεσαίας προς 

υψηλής σημαντικότητας, ενώ οι υπόλοιπες βαθμολογίες βαρυτήτων δεν έλαβαν καμία 

απάντηση. Ο Πίνακας 35παρουσιάζει τις συχνότητες και τα ποσοστά που παρουσιάζει 

κάθε κατηγορία και το Διάγραμμα 11 απεικονίζει τα αριθμητικά ποσά αυτά με τη 

χρήση των ραβδογραμμάτων. 

Πίνακας 35. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιότητας" 

Συμμόρφωση στις προδιαγραφές 

ποιότητας 
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 0 0% 

Μεσαία 0 0% 

Μεσαία - Υψηλή 2 11% 

Υψηλή 8 44% 

Πολύ υψηλή  8 44% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  11.  Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιότητας" 
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 Αξιοπιστία προϊόντος 

Αναφορικά με την «αξιοπιστία προϊόντος», έλαβε το μεγαλύτερο μέσο όρο 

βαθμολογίας, ο οποίος ανήλθε στο m = 6,555, ενώ η τυπική απόκλιση στο s = 0,615. 

Ενδεικτικά, τo 61% των ερωτηθέντων υποστήριξε πως η «αξιοπιστία προϊόντος» 

παρουσιάζει πολύ υψηλή βαρύτητα ως κριτήριο επιλογής διεθνούς προμηθευτή, ενώ το 

33% τη χαρακτήρισε ως υψηλής σημαντικότητας. Επίσης, μόνο το 6% αποκρίθηκε πως 

την κατατάσσει στην κατηγορία της μεσαίας προς υψηλής βαρύτητας. Στον παρακάτω 

Πίνακα 36 δίνονται αναλυτικά οι αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά. Τέλος, το 

Διάγραμμα 12 εμφανίζει τη γραφική αναπαράσταση των παρακάτω αποτελεσμάτων.  

Πίνακας 36. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Αξιοπιστία προϊόντος" 

Αξιοπιστία προϊόντος Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 0 0% 

Μεσαία 0 0% 

Μεσαία - Υψηλή 1 6% 

Υψηλή 6 33% 

Πολύ υψηλή  11 61% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  12.. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Αξιοπιστία προϊόντος" 
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 Έλεγχοι ποιότητας 

Το κριτήριο «έλεγχοι ποιότητας» παρουσίασε μέσο όρο m = 5,777 και τυπική απόκλιση 

s = 1,215. Ειδικότερα, τo 39% των επιχειρήσεων υποστήριξε πως οι «έλεγχοι 

ποιότητας» επιδεικνύουν πολύ υψηλή βαρύτητα στην επιλογή διεθνούς προμηθευτή, 

ακολουθούμενες από το 22% που υποστήριξε πως εμφανίζουν υψηλή ή μεσαία 

σπουδαιότητα αντίστοιχα. Τέλος, το 17% των επιχειρήσεων θεωρεί τους «ελέγχους 

ποιότητας» ένα κριτήριο μεσαίας προς υψηλής σπουδαιότητας. Ο Πίνακας 37 εμφανίζει 

τα αριθμητικά αποτελέσματα των αντίστοιχων συχνοτήτων και ποσοστών που 

προέκυψαν από την έρευνα, ενώ το Διάγραμμα 13 αποδίδει γραφικά την κατανομή τους 

στις διάφορες κατηγορίες βαρύτητας.  

Πίνακας 37. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Έλεγχοι ποιότητας" 

Έλεγχοι ποιότητας Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 0 0% 

Μεσαία 4 22% 

Μεσαία - Υψηλή 3 17% 

Υψηλή 4 22% 

Πολύ υψηλή  7 39% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  13. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Έλεγχοι ποιότητας" 
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 Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική υποστήριξη 

Η «τεχνολογία παραγωγής και τεχνική υποστήριξη» έλαβε από το σύνολο των 

ερωτηθέντων μέσο όρο βαθμολογίας m = 4,722 και παρουσίασε τυπική απόκλιση s = 

1,178. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ως ένα κριτήριο μεσαίας προς υψηλής σπουδαιότητας 

από το 44% των στελεχών, ως μεσαίας προς χαμηλής σπουδαιότητας από 22% και ως 

υψηλής βαρύτητας από το 17% των στελεχών. Έπεται το 11% εξ αυτών που 

υποστήριξε πως  το κριτήρια αυτό επηρεάζει σε μεσαίο βαθμό την τελική τους επιλογή 

διεθνούς προμηθευτή, ενώ μόνο το 6% το χαρακτήρισε πολύ υψηλής σπουδαιότητας. Ο 

Πίνακας 38 παρουσιάζει τις αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά. 

Πίνακας 38. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική υποστήριξη" 

Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική 

υποστήριξη  
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 4 22% 

Μεσαία 2 11% 

Μεσαία - Υψηλή 8 44% 

Υψηλή 3 17% 

Πολύ υψηλή  1 6% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  14.Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική υποστήριξη" 
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 Αξιοπιστία παράδοσης 

Η «αξιοπιστία παράδοσης» έλαβε μέσο όρο m = 5,833 και παρουσίασε τυπική 

απόκλιση    s = 1,043. Αναλυτικότερα, τo 39% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε την 

«αξιοπιστία παράδοσης» ως ένα υψηλής σημαντικότητας κριτήριο στην επιλογή διεθνή 

προμηθευτή. Ακολουθούν οι ερωτηθέντες που της αποδίδουν πολύ υψηλή βαρύτητα και 

μεσαία προς υψηλή, σε ποσοστό 28% αντίστοιχα, ενώ τέλος, το 6% τη χαρακτηρίζει 

μεσαίας προς χαμηλής σημαντικότητας. Στον Πίνακα 39 παρουσιάζονται οι συχνότητες 

και τα ποσοστά, ενώ στο Διάγραμμα 15 αποτυπώνονται γραφικά τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα. 

Πίνακας 39. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Αξιοπιστία παράδοσης" 

Αξιοπιστία παράδοσης Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 1 6% 

Μεσαία 0 0% 

Μεσαία - Υψηλή 5 28% 

Υψηλή 7 39% 

Πολύ υψηλή  5 28% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  15. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Αξιοπιστία παράδοσης" 
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 Συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών 

Στα «συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών» αποδόθηκε μέσος όρος 

βαθμολογίας m = 4 και τυπική απόκλιση s = 0,97. Ειδικότερα, τo 44% των στελεχών 

υποστήριξε πως τα «συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών» 

αποτελούν ένα μεσαίας βαρύτητας κριτήριο στην απόφασή τους για την τελική επιλογή 

διεθνούς προμηθευτή. Οι επόμενες δύο κατηγορίες που έπονται, αποκλίνουν ελάχιστα 

και παρουσιάζουν το κριτήριο αυτό είτε ως μεσαίας προς χαμηλής σπουδαιότητας, είτε 

ως μεσαίας προς υψηλής σπουδαιότητας, λαμβάνοντας ποσοστό 22% αντίστοιχα. 

Τέλος, από ποσοστό 6% λαμβάνουν οι βαθμολογίες χαμηλή σημαντικότητα και υψηλή 

σημαντικότητα. Ο Πίνακας 40 παρουσιάζει τις αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά.  

Πίνακας 40. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών" 

Συστήματα επικοινωνίας και 

ανταλλαγής πληροφοριών  

Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  1 6% 

Μεσαία-Χαμηλή 4 22% 

Μεσαία 8 44% 

Μεσαία - Υψηλή 4 22% 

Υψηλή 1 6% 

Πολύ υψηλή  0 0% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  16. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών" 
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 Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές της αγοράς 

Η «ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές της αγοράς» έλαβε μέσο όρο m = 

5,333 και παρουσίασε τυπική απόκλιση s = 0,84. Το σύνολο των απαντήσεων 

μοιράστηκε σε δύο κατηγορίες βαρύτητας με ποσοστό 39% αντίστοιχα, τη μεσαία προς 

υψηλή βαρύτητα και την υψηλή βαρύτητα. Ακόμη, τo 17% των ερωτηθέντων απέδωσε 

στο εν λόγω κριτήριο μεσαία σπουδαιότητα στην επιλογή διεθνή προμηθευτή, ενώ μόνο 

το 6% υποστήριξε πως αποτελεί ένα κριτήριο πολύ υψηλής σπουδαιότητας. Ο Πίνακας 

41  παρουσιάζει τις αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά, ενώ το Διάγραμμα 17 

αποδίδει γραφικά την κατανομή των ποσοστών στις κατηγορίες. 

Πίνακας 41. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές της 

αγοράς" 

Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα 

στις αλλαγές της αγοράς  

Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 0 0% 

Μεσαία 3 17% 

Μεσαία - Υψηλή 7 39% 

Υψηλή 7 39% 

Πολύ υψηλή  1 6% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  17. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές 

της αγοράς" 
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 Οικονομική θέση 

Η «οικονομική θέση» έλαβε μέσο όρο m = 4,667 και παρουσίασε τυπική απόκλιση s = 

1,137. Συγκεκριμένα, το κριτήριο «οικονομική θέση» έλαβε 33% ποσοστό στις 

κατηγορίες μεσαίας σημαντικότητας και υψηλής σημαντικότητας κατά την επιλογή 

διεθνή προμηθευτή. Έπονται οι κατηγορίες μεσαία προς χαμηλή και μεσαία προς 

υψηλή με ποσοστό 17% έκαστη. Ο Πίνακας 42 εμφανίζει τις αντίστοιχες συχνότητες 

και τα ποσοστά, ενώ η κατανομή των ποσοστών που λαμβάνει κάθε κριτήριο 

απεικονίζεται γραφικά στο Διάγραμμα 18.  

Πίνακας 42. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Οικονομική θέση" 

Οικονομική θέση  Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 3 17% 

Μεσαία 6 33% 

Μεσαία - Υψηλή 3 17% 

Υψηλή 6 33% 

Πολύ υψηλή  0 0% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  18. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Οικονομική θέση" 
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 Εγκαταστάσεις παραγωγής και παραγωγική δυναμικότητα 

Το κριτήριο «εγκαταστάσεις παραγωγής και παραγωγική δυναμικότητα» έλαβε μέσο 

όρο m = 4,722 και παρουσίασε τυπική απόκλιση s = 1,526. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις 

που έλαβαν μέρος στην έρευνα υποστήριξαν πως το εν λόγω κριτήριο επηρεάζει σε 

μεσαίο βαθμό και μεσαίο προς χαμηλό βαθμό την επιλογή διεθνούς προμηθευτής σε 

ποσοστό 28% ανά κατηγορία, ενώ αντίθετα, το 22% εξ αυτών το χαρακτηρίζει ως 

υψηλής βαρύτητας. Ακολουθεί η μερίδα των ερωτηθέντων που αποδίδει στις 

«εγκαταστάσεις παραγωγής και παραγωγική δυναμικότητα»  πολύ υψηλή βαρύτητα σε 

ποσοστό 17%, ενώ τέλος, το 6% το χαρακτηρίζει μεσαίας προς υψηλής 

σημαντικότητας. Ο Πίνακας 43 παρουσιάζει τις αντίστοιχες συχνότητες και τα 

ποσοστά ανά κατηγορία και το Διάγραμμα 19 παρουσιάζει την κατανομή τους στο 

δείγμα. 

Πίνακας 43. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Εγκαταστάσεις παραγωγής και παραγωγική 

δυναμικότητα" 

Εγκαταστάσεις παραγωγής και 

παραγωγική δυναμικότητα 
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 5 28% 

Μεσαία 5 28% 

Μεσαία - Υψηλή 1 6% 

Υψηλή 4 22% 

Πολύ υψηλή  3 17% 

Σύνολο 18 100% 
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Διάγραμμα  19. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Εγκαταστάσεις παραγωγής και παραγωγική 

δυναμικότητα" 

 Φήμη και θέση στον κλάδο 

Η «φήμη και θέση στον κλάδο» έλαβε μέσο όρο m = 5,5 και παρουσίασε τυπική 

απόκλιση s = 1,15. Αναλυτικότερα, πάνω από τo ήμισυ των ερωτηθέντων, 

συγκεκριμένα το 56% χαρακτήρισε τη «φήμη και θέση στον κλάδο» ως ένα υψηλής 

σημαντικότητας κριτήριο στην επιλογή διεθνή προμηθευτή. Ακολουθεί η μερίδα των 

ερωτηθέντων που της αποδίδει μεσαία προς υψηλή βαρύτητα σε ποσοστό 17%, ενώ 

από 11% λαμβάνουν οι κατηγορίες πολύ υψηλής σημαντικότητας και μεσαία προς 

χαμηλής σημαντικότητας. Τέλος, το 6% των ερωτηθέντων την χαρακτηρίζει μεσαίας 

σημαντικότητας. Ο Πίνακας 44 συγκεντρώνει τις συχνότητες και τα ποσοστά για κάθε 

κατηγορία και το Διάγραμμα 20 προβάλει την γραφική κατανομή των ποσοστών στο 

δείγμα. 
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Πίνακας 44. H σημαντικότητα του κριτηρίου "Φήμη και θέση στον κλάδο" 

Φήμη και θέση στον κλάδο 
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 2 11% 

Μεσαία 1 6% 

Μεσαία - Υψηλή 3 17% 

Υψηλή 10 56% 

Πολύ υψηλή  2 11% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  20. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Φήμη και θέση στον κλάδο" 

 Γεωγραφική τοποθεσία 

Η «γεωγραφική τοποθεσία» έλαβε μέσο όρο m = 4,166 και παρουσίασε τυπική 

απόκλιση s = 1,339. Συγκεκριμένα, τo 39% των επιχειρήσεων χαρακτήρισε τη 

«γεωγραφική τοποθεσία» ως ένα μεσαίας σημαντικότητας κριτήριο στην επιλογή 

διεθνή προμηθευτή. Ακολουθεί με ποσοστό 28% το τμήμα του δείγματος που αποδίδει 

στο εν λόγω κριτήριο μεσαία προς υψηλή βαρύτητα και σε ποσοστό 17% η μερίδα που 

υποστηρίζει πως αποτελεί ένα χαμηλής βαρύτητας κριτήριο. Τέλος, οι υπόλοιπες 

κατηγορίες, μεσαίας προς χαμηλής, υψηλής και πολύ υψηλής σημαντικότητας 

λαμβάνουν ποσοστό 6% έκαστη. Στον παρακάτω Πίνακα 45 παρατίθενται οι 

αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά, τα οποία απεικονίζονται γραφικά στο 

Διάγραμμα 21. 
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Πίνακας 45. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Γεωγραφική τοποθεσία" 

Γεωγραφική τοποθεσία Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  3 17% 

Μεσαία-Χαμηλή 1 6% 

Μεσαία 7 39% 

Μεσαία - Υψηλή 5 28% 

Υψηλή 1 6% 

Πολύ υψηλή  1 6% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  21. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Γεωγραφική τοποθεσία" 

 Πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία και δείκτης εγκληματικότητας 

Το κριτήριο «πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία και δείκτης εγκληματικότητας» 

έλαβε μέσο όρο m = 4,166 και παρουσίασε τυπική απόκλιση s = 1,15. Αναλυτικότερα, 

τo 39% των στελεχών χαρακτήρισε το εν λόγω κριτήριο ως μεσαίας σημαντικότητας 

στην επιλογή διεθνή προμηθευτή, ενώ το 22% ως μεσαίας προς χαμηλή . Ακολουθούν 

τα τμήματα του δείγματος που αποδίδουν στην «πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία 

και δείκτης εγκληματικότητας» υψηλή και μεσαία προς υψηλή βαρύτητα σε ποσοστό 

17% έκαστο. Τέλος, μόνο το 6% υποστηρίζει πως αποτελεί ένα χαμηλής 

σπουδαιότητας κριτήριο. Ο Πίνακας 46 συγκεντρώνει τις αντίστοιχες συχνότητες και 

τα ποσοστά, ενώ το Διάγραμμα 22 αποτυπώνει την κατανομή τους στο δείγμα.  
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Πίνακας 46. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία και δείκτης 

εγκληματικότητας" 

Πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία 

και δείκτης εγκληματικότητας 
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  1 6% 

Μεσαία-Χαμηλή 4 22% 

Μεσαία 7 39% 

Μεσαία - Υψηλή 3 17% 

Υψηλή 3 17% 

Πολύ υψηλή  0 0% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  22. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία και δείκτης 

εγκληματικότητας" 

 Οικονομικό περιβάλλον και συναλλαγματική ισοτιμία 

Το κριτήριο «οικονομικό περιβάλλον και συναλλαγματική ισοτιμία» παρουσίασε μέσο 

όρο m = 4,722 και τυπική απόκλιση s = 1,074. Ειδικότερα, τo 33% των ερωτηθέντων 

υποστήριξε πως το «οικονομικό περιβάλλον και η συναλλαγματική ισοτιμία» αποτελεί 

ένα κριτήριο μεσαίας προς υψηλής σημαντικότητας στην επιλογή διεθνή προμηθευτή, 

ενώ το 28% πως χαρακτηρίζεται από υψηλή σπουδαιότητα. Ακολουθεί η μερίδα των 

ερωτηθέντων που αποδίδει στο  εν λόγω κριτήριο μεσαία βαρύτητα σε ποσοστό 22%, 

ενώ τέλος, το 17% το χαρακτηρίζει μεσαίας προς χαμηλής σημαντικότητας. Ο Πίνακας 

47 παρουσιάζει τις αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά, οι οποίες απεικονίζονται 

γραφικά στο Διάγραμμα 23. 
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Πίνακας 47. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Οικονομικό περιβάλλον και συναλλαγματική 

ισοτιμία" 

Οικονομικό περιβάλλον και 

συναλλαγματική ισοτιμία 
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 3 17% 

Μεσαία 4 22% 

Μεσαία - Υψηλή 6 33% 

Υψηλή 5 28% 

Πολύ υψηλή  0 0% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  23. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Οικονομικό περιβάλλον και συναλλαγματική 

ισοτιμία" 

 Πολιτισμικοί παράγοντες 

Οι «πολιτισμικοί παράγοντες» έλαβαν μέσο όρο m = 2,88 και τυπική απόκλιση s = 

0,90. Πιο συγκεκριμένα, τo 39% των ερωτηθέντων υποστήριξε πως οι «πολιτισμικοί 

παράγοντες» αποτελούν ένα μεσαίας προς χαμηλής σημαντικότητας κριτήριο στην 

επιλογή διεθνή προμηθευτή ακολουθούμενο από το 28% που το χαρακτήρισε μεσαίας 

σημαντικότητας και το 28% που του απέδωσε χαμηλή βαρύτητα. Τέλος, το 6% των 

ερωτηθέντων το βαθμολόγησε με πολύ χαμηλή σπουδαιότητα αναφορικά με την 

επίδραση που ασκεί στην επιλογή διεθνούς προμηθευτή. Ο Πίνακας 48 εμφανίζει τις 

συχνότητες και τα ποσοστά που έλαβε η εκάστοτε κατηγορία και το Διάγραμμα 

παρουσιάζει την κατανομή τους στο δείγμα. 
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Πίνακας 48. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Πολιτισμικοί παράγοντες" 

Πολιτισμικοί παράγοντες Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  1 6% 

Χαμηλή  5 28% 

Μεσαία-Χαμηλή 7 39% 

Μεσαία 5 28% 

Μεσαία - Υψηλή 0 0% 

Υψηλή 0 0% 

Πολύ υψηλή  0 0% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  24. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Πολιτισμικοί παράγοντες" 

 Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων 

Το κριτήριο «διευθέτηση νομικών απαιτήσεων» παρουσίασε μέσο όρο m = 4,222 και 

τυπική απόκλιση s = 1,262. Αναλυτικότερα, τo ήμισυ των επιχειρήσεων χαρακτήρισε 

την «διευθέτηση νομικών απαιτήσεων» ως ένα μεσαίας προς υψηλής σημαντικότητας 

κριτήριο στην επιλογή διεθνή προμηθευτή. Ακολουθεί η μερίδα των επιχειρήσεων που 

αποδίδει στο εν λόγω κριτήριο μεσαία προς χαμηλή βαρύτητα σε ποσοστό 33%, ενώ 

τέλος, οι κατηγορίες χαμηλή, μεσαία και πολύ υψηλή σημαντικότητα λαμβάνουν από 

ποσοστό 6% αντίστοιχα. Στον Πίνακα 49 παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα 

ποσοστά που συγκεντρώνει η κάθε κατηγορία. Στο Διάγραμμα 25 απεικονίζεται 

γραφικά η κατανομή των ποσοστών ανά κατηγορία.  
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Πίνακας 49. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων" 

Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων  
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  1 6% 

Μεσαία-Χαμηλή 6 33% 

Μεσαία 1 6% 

Μεσαία - Υψηλή 9 50% 

Υψηλή 0 0% 

Πολύ υψηλή  1 6% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  25. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων" 

 Όροι πληρωμής 

Το κριτήριο «όροι πληρωμής» έλαβε μέσο όρο m = 5,722 και τυπική απόκλιση s = 

1,074. Ειδικότερα, τo 39% των στελεχών χαρακτήρισε τους «όρους πληρωμής» ως ένα 

μεσαίας προς υψηλής σημαντικότητας κριτήριο στην επιλογή διεθνή προμηθευτή. 

Έπεται το μέρος των στελεχών που αποδίδει στο εν λόγω κριτήριο πολύ υψηλή 

βαρύτητα σε ποσοστό 33%, ενώ το 17% την χαρακτηρίζει υψηλής σημαντικότητας. 

Τέλος, το 11% υποστηρίζει πως οι «όροι πληρωμής» αποτελούν ένα μεσαίας βαρύτητας 

κριτήριο στην επιλογή διεθνούς προμηθευτή. Ο Πίνακας 50 συγκεντρώνει τις 

αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά, οι οποίες παρουσιάζονται γραφικά στο 

Διάγραμμα 26.  
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Πίνακας 50. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Όροι πληρωμής" 

Όροι πληρωμής  Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ χαμηλή  0 0% 

Χαμηλή  0 0% 

Μεσαία-Χαμηλή 0 0% 

Μεσαία 2 11% 

Μεσαία - Υψηλή 7 39% 

Υψηλή 3 17% 

Πολύ υψηλή  6 33% 

Σύνολο 18 100% 

 

Διάγραμμα  26. Η σημαντικότητα του κριτηρίου "Όροι πληρωμής" 

6.4.4 ΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ   

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο της ενότητας, η τελική επιλογή ενός 

αλλοδαπού προμηθευτή ως βέλτιστη λύση για το πρόβλημα πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση κώδικα που αναπτύχθηκε για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων με τη 

μεθοδολογία fuzzy TOPSIS. 

Τα δεδομένα που εισήχθησαν στο λογισμικό πρόγραμμα, συλλέχθηκαν μέσω ενός 

ερωτηματολογίου κλειστού τύπου το οποίο διανεμήθηκε σε ελληνικές παραγωγικές και 

μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες κλήθηκαν να αξιολογήσουν: 
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 τη σπουδαιότητα των κριτηρίων στη διαδικασία επιλογής διεθνούς προμηθευτή, σε 

μια κλίμακα από «Πολύ λίγο» έως «Πάρα πολύ» επιλέγοντας τον κατάλληλο 

γλωσσικό προσδιορισμό που αντιπροσωπεύει περισσότερο την εκάστοτε 

επιχείρηση. Οι γλωσσικοί προσδιορισμοί που ορίστηκαν, παρουσιάστηκαν σε μια 

επτά-βαθμιαία ποιοτική κλίμακα αξιολόγησης, από τον λιγότερο σημαντικό στον 

πλέον σημαντικό, και αντιστοιχήθηκαν σε έναν τριγωνοειδή ασαφή αριθμό, βάσει 

του άρθρου του Chen (2000)  

Πίνακας 51. Γλωσσικοί προσδιορισμοί για τη βαρύτητα των κριτηρίων 

Πηγή: Άρθρο του Chen 2000  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΡΙΓΩΝΟΕΙΔΗΣ ΑΣΑΦΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

Πολύ χαμηλή – Very Low (VL) (0, 0, 0.1) 

Χαμηλή – Low (L) (0, 0.1, 0.3) 

Μεσαία-Χαμηλή – Medium-Low (ML) (0.1, 0.3, 0.5) 

Μεσαία – Medium (Μ) (0.3, 0.5, 0.7) 

Μεσαία-Υψηλή – Medium-High (ΜH) (0.5, 0.7, 0.9) 

Υψηλή – High (H) (0.7, 0.9, 1.0) 

Πολύ υψηλή – Very High (VH) (0.9, 1.0, 1.0) 

 

 την απόδοση των προμηθευτών αναφορικά με τα παραπάνω κριτήρια, 

βαθμολογώντας τους από 1 έως 7 σε μια κλίμακα από τον «Λιγότερο 

αποτελεσματικό» στον «Πλέον αποτελεσματικό» ανά κριτήριο. Η βαθμολογία που 

χρησιμοποιήθηκε, αντιστοιχήθηκε σε μια επτά-βαθμιαία κλίμακα γλωσσικών 

προσδιορισμών. Τέλος, η κάθε κατηγορία γλωσσικών προσδιορισμών 

αντιστοιχήθηκε σε έναν τριγωνοειδή ασαφή αριθμό, όπως παρουσιάζεται 

παρακάτω στον Πίνακα 52.  
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Πίνακας 52. Γλωσσικοί προσδιορισμοί για την απόδοση των προμηθευτών. 

Πηγή: Άρθρο του Chen 2000 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
ΤΡΙΓΩΝΟΕΙΔΗΣ 

ΑΣΑΦΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 Πολύ χαμηλή – Very Poor (VP) (0, 0, 1) 

2 Χαμηλή – Poor (P) (0, 1, 3) 

3 Μεσαία-Χαμηλή – Medium-Low (ML) (1, 3, 5) 

4 Μεσαία – Fair (F)  (3, 5, 7) 

5 Μεσαία-Υψηλή – Medium-High (MH) (5, 7, 9) 

6 Υψηλή – Good (G) (7, 9, 10) 

7 Πολύ υψηλή – Very Good (VG) (9, 10, 10) 

Κατόπιν της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και της συλλογής των δεδομένων, οι 

βαθμολογίες που εκχωρήθηκαν στα κριτήρια και τους εναλλακτικούς προμηθευτές, 

συγκεντρώθηκαν σε δύο πίνακες, οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ της 

εργασίας. Ο Πίνακας Β, διαστάσεων 19x18, παραθέτει τις βαρύτητες των κριτηρίων 

στην επιλογή διεθνών προμηθευτών, ενώ ο Πίνακας Γ, διαστάσεων 95x18, τη 

βαθμολογία που έλαβε ο εκάστοτε προμηθευτής αναφορικά με τα υπό εξέταση 

κριτήρια. Βάσει των παραπάνω πινάκων κατασκευάστηκε η μήτρα αποφάσεων και η 

μήτρα βαρυτήτων του προβλήματος, όπως παρουσιάστηκε και στο άρθρο του Chen 

(2000).  

Τα στοιχεία Xij (aij, bij, cij) της μήτρας αποφάσεων και τα Wj (Wj1, Wj2, …, Wj18) της 

μήτρας βαρυτήτων αντιστοιχούν στους τριγωνικούς ασαφείς αριθμούς του Πίνακα 49. 

Έτσι, για παράδειγμα, το πρώτο στοιχείο της μήτρας αποφάσεων Χ11 αντιπροσωπεύει 

το γλωσσικό προσδιορισμό με τον οποίο χαρακτήρισε το στέλεχος προμηθειών D1 της 

πρώτης επιχείρησης τη σημαντικότητα του κριτηρίου C1, που είναι η τιμή του 

προϊόντος. Ο γλωσσικός αυτός προσδιορισμός, o οποίος λαμβάνει την τιμή “VH”, όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα Β του Παραρτήματος, έχει αντιστοιχηθεί με τον τριγωνοειδή 

ασαφή αριθμό (0.9, 1.0, 1.0) του Πίνακα 49. Αντιστοίχως, το πρώτο στοιχείο της 

μήτρας βαρυτήτων W1 αντιπροσωπεύει το σύνολο και των 18 γλωσσικών 
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προσδιορισμών με τους οποίους χαρακτήρισαν τα στελέχη των 18 επιχειρήσεων τη 

βαρύτητα του κριτηρίου C1 στο πρόβλημα επιλογής διεθνών προμηθευτών. Και σε αυτή 

την περίπτωση, οι γλωσσικοί προσδιορισμοί αντικαταστάθηκαν με τους τριγωνοειδείς 

ασαφείς αριθμούς του Πίνακα 49 που αντιστοιχούν στις βαθμολογίες που έλαβε το εν 

λόγω κριτήριο από τις επιχειρήσεις.   

Στη συνέχεια, τα κριτήρια της έρευνας ταξινομήθηκαν σε δύο κατηγορίες, α) τα 

κριτήρια οφέλους (benefit criteria), δηλαδή αυτά που όσο αυξάνεται η τιμή τους, τόσο 

μεγαλύτερο όφελος επιφέρουν στην επιχείρηση και β) τα κριτήρια κόστους (cost 

criteria), στα οποία η αύξηση της τιμής τους φέρει τα αντίστροφα αποτελέσματα στην 

επιχείρηση.  Ο Πίνακας 53 παρουσιάζει τις δύο αυτές κατηγορίες κριτηρίων.  

Πίνακας 53. Διαχωρισμός κριτηρίων οφέλους και κόστους. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

C1 Τιμή Προϊόντος (Price) Κόστους 

C2 
Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης (Freight 

terms) 

Κόστους 

C3 Δασμολογικό καθεστώς (Duties and tariffs) Κόστους 

C4 
Συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιότητας 

(Quality standards compliance) 

Οφέλους 

C5 Αξιοπιστία προϊόντος (Product reliability) Οφέλους 

C6 Έλεγχοι ποιότητας (Quality controls) Οφέλους 

C7 
Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική υποστήριξη 

(Production technology and technical assistance) 

Οφέλους 

C8 Αξιοπιστία παράδοσης (On-time delivery) Οφέλους 
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C9 

Ευκολία επικοινωνίας και συστήματα 

ανταλλαγής πληροφοριών (Ease of 

communication and information sharing) 

Οφέλους 

C10 
Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές 

της αγοράς (Flexibility and responsiveness) 

Οφέλους 

C11 
Οικονομική θέση προμηθευτή (Financial 

stability) 

Οφέλους 

C12 
Εγκαταστάσεις παραγωγής και παραγωγική 

δυναμικότητα (Production facilities and capacity) 

Οφέλους 

C13 
Φήμη και θέση στον κλάδο (Reputation and 

position) 

Οφέλους 

C14 Γεωγραφική τοποθεσία (Geographical location) Οφέλους 

C15 

Πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία και δείκτης 

εγκληματικότητας (Political stability, terrorism 

and crime rate index) 

Οφέλους 

C16 

Οικονομικό περιβάλλον και συναλλαγματική 

ισοτιμία (Economic environment and currency 

exchange rate) 

Οφέλους 

C17 Πολιτισμικοί παράγοντες (Cultural factors) Οφέλους 

C18 Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων (Legal claims) Οφέλους 

C19 Όροι πληρωμής (Payment terms) Οφέλους 



[140] 
  

Βάσει του παραπάνω διαχωρισμού, δημιουργήθηκαν δύο σύνολα B και C που 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία των κριτηρίων οφέλους και κόστους αντίστοιχα, 

προκειμένου να κατασκευαστεί η ασαφής κανονικοποιημένη (normalized fuzzy 

decision matrix) και η σταθμισμένη ασαφής κανονικοποιημένη μήτρα απόφασης 

(weighted normalized fuzzy decision matrix). Τα στοιχεία Rij και Vij των παραπάνω 

μητρών υπολογίστηκαν από το λογισμικό πρόγραμμα βάσει των σχέσεων: 

 ̅   (
   

  
  
   

  
  
   

  
  )                       (6.1) 

 ̅   (
  
 

   
  
  
 

   
  
  
 

   
  )                       (6.2) 

    
                 όπου j                (6.3) 

    
                 όπου  j              (6.4) 

 ̅    ̅    ̅                                      (6.5) 

Ο υπολογισμός των στοιχείων Vij εξυπηρετούσε τον υπολογισμό των αποστάσεων d* 

και  d
- 
μεταξύ του τριγωνοειδούς ασαφούς αριθμού που αντιπροσωπεύει κάθε προφίλ 

αλλοδαπού προμηθευτή και της ασαφούς θετικής ιδανικής λύσης Α
* 

(fuzzy positive 

ideal solution) ή της ασαφούς αρνητικής ιδανικής λύσης Α
- 

(fuzzy negative ideal 

solution). Ως Α
* 
και Α

- 
ορίστηκαν στο λογισμικό πρόγραμμα τα παρακάτω: 

   (  
    

    
     

  )        
  (     )       (6.6) 

   (  
    

    
     

  )        
  (     )    (6.7) 

Τέλος, βάσει των αποστάσεων, υπολογίστηκε ο συντελεστής εγγύτητας (closeness 

coefficient) CCi για κάθε ένα από τους εναλλακτικούς προμηθευτές. Ο υπολογισμός 

πραγματοποιήθηκε βάσει της σχέσης: 

    
 ̅ 
 

  
    

  
     (6.8) 

 Τα τελικά αποτελέσματα από τους υπολογισμούς του λογισμικού προγράμματος 

παρατίθενται στον Πίνακα 54. Οι προμηθευτές που συγκέντρωσαν υψηλότερη 

βαθμολογία αναφορικά με το συντελεστή εγγύτητας θεωρούνται καταλληλότεροι σε 

σχέση με αυτούς που συγκέντρωσαν χαμηλότερη, διότι παρουσιάζουν τη μικρότερη 
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απόσταση από τη Θετική ιδανική λύση και τη μεγαλύτερη απόσταση από την Αρνητική 

ιδανική λύση.  

Πίνακας 54. Αποτελέσματα συντελεστή εγγύτητας αναφορικά με τις εναλλακτικές επιλογές 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ CCi 

Α1 Πορτογάλος 0,538 

Α2 Ιταλός 0,549 

Α3 Κινέζος 0,338 

Α4 Γερμανός 0,525 

Α5 Μεξικανός 0,453 

 

6.4.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Στην τελευταία παράγραφο της ερευνητικής προσέγγισης αποπειράται η συσχέτιση 

μεταξύ ορισμένων χαρακτηριστικών του δείγματος,  που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, με 

τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών, προκειμένου να διερευνηθεί η στατιστικά 

πιθανή αρνητική ή θετική σχέση εξάρτησης ή συνάφειας μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, 

θα υπολογιστούν τόσο ο συντελεστής R όσο και το P-value σε επίπεδο σημαντικότητας 

α = 0,05 ή 95%, προκειμένου να διερευνηθεί η στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα σε 

κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών και τις μεταβλητές 

«εργασιακή εμπειρία», «μέγεθος επιχείρησης» και «επίπεδο διεθνοποίησης». Κατόπιν, 

τα ανωτέρω δημογραφικά στοιχεία θα συνδυαστούν με τα κριτήρια επιλογής διεθνών 

προμηθευτών, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για το βαθμό επιρροής των 

κριτηρίων ανά κατηγορία δημογραφικών μεταβλητών του δείγματος. Ειδικότερα, θα 

εκτιμηθούν τα ποσοστά και οι μέσοι όροι των παραγόντων που παρουσιάζουν θετική ή 

αρνητική συσχέτιση με το εκάστοτε δημογραφικό στοιχείο.  
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Ο συντελεστής R αποτελεί ένα στατιστικό μέγεθος που εκτιμά την πιθανότητα δύο 

μεταβλητές να παρουσιάζουν συσχέτιση μεταξύ τους. Λαμβάνει τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές τιμές και το πεδίο ορισμού του είναι [-1,1], όπου η  τιμή -1 συνεπάγεται πως 

οι μεταβλητές παρουσιάζουν τέλεια αρνητική σχέση, η τιμή +1 πως παρουσιάζουν 

τέλεια θετική σχέση και η τιμή 0 πως δεν παρουσιάζουν καμία συσχέτιση. Ειδικότερα 

ισχύουν τα παρακάτω (Παπαδόπουλος Γ., 2017) : 

Πίνακας 55. Τα είδη της γραμμικής συσχέτισης 

0 < |r| ≤ |0.3| 
Δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

|0.3| < |r| ≤ |0.5| 
Ασθενής γραμμική συσχέτιση 

|0.5| < |r| ≤ |0.7| 
Μέση γραμμική συσχέτιση 

|0.7| < |r| ≤ |0.8| 
Ισχυρή γραμμική συσχέτιση 

|0.8| < |r| ≤ |1.0| 
Πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση 

Ο συντελεστής p-value είναι «η πιθανότητα η στατιστική συνάρτηση να λάβει μία ακραία 

τιμή ή μεγαλύτερη, όταν η αρχική υπόθεση είναι αληθής». Όταν το p-value είναι 

μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας α = 0,05, τότε αποδεχόμαστε την αρχική 

υπόθεση H0, δηλαδή οι μεταβλητές  σχετίζονται μεταξύ τους, με στατιστικά ισχυρή 

πιθανότητα ίση με (1- p-value), ενώ όταν το p-value είναι μεγαλύτερο του επιπέδου 

σημαντικότητας, τότε απορρίπτουμε την αρχική υπόθεση, δηλαδή δεν υπάρχουν 

ισχυρές ενδείξεις πως οι μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους. (Αγγελίδης Τ., 2017) 

6.4.5.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Στον Πίνακα 56 εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα από την ανάλυση 

συσχέτισης της μεταβλητής «μέγεθος επιχείρησης» με κάθε ένα από τα κριτήρια 

επιλογής διεθνών προμηθευτών. Στη δεύτερη στήλη του Πίνακα παρατίθεται ο 

συντελεστής R, στην τρίτη στήλη το στατιστικό μέγεθος p-value, ενώ στην τέταρτη 

στήλη διαφαίνεται, βάσει των προηγούμενων δεδομένων, εάν υφίσταται συσχέτιση 

ανάμεσα στα δύο μεγέθη, καθώς και το είδος αυτής. Τέλος, στην τελευταία στήλη 

δίνεται το ποσοστό πιθανότητας πραγματοποίησης της αρχικής υπόθεσης, δηλαδή το 

ποσοστό κατά το οποίο οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν εξάρτηση μεταξύ τους, μόνο 
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στις περιπτώσεις που οι στατιστικοί δείκτες καταδεικνύουν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση. 

Επιπλέον, στον Πίνακα 57 παρουσιάζεται η κατανομή της βαρύτητας των κριτηρίων 

(ποσοστά και μέσος όρος) σε κάθε υποκατηγορία της μεταβλητής «μέγεθος 

επιχείρησης» βάσει των απαντήσεων του δείγματος. Αναλυτικότερα: 

Πίνακας 56. Συσχέτιση μεγέθους επιχείρησης με τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών 

Κριτήριο Συντελεστής R P-Value Συσχέτιση Ποσοστό 

Τιμή 

Προϊόντος 
0,013 0,96 Δεν υπάρχει - 

Έξοδα 

μεταφοράς και 

αποθήκευσης 

-0,173 0,493 Δεν υπάρχει - 

Δασμολογικό 

καθεστώς 
-0,392 0,108 

Όχι στατιστικά 

σημαντική, 

ασθενής, 

αρνητική 

συσχέτιση 

- 

Συμμόρφωση 

στις 

προδιαγραφές 

ποιότητας 

0,173 0,493 Δεν υπάρχει - 

Αξιοπιστία 

προϊόντος 
0,206 0,413 Δεν υπάρχει - 

Έλεγχοι 

ποιότητας 
-0,065 0,798 Δεν υπάρχει - 

Τεχνολογία 

παραγωγής και 

τεχνική 

υποστήριξη 

0,158 0,532 Δεν υπάρχει - 

Αξιοπιστία 

παράδοσης 
-0,125 0,621 Δεν υπάρχει - 

Συστήματα 

επικοινωνίας 

και 

ανταλλαγής 

πληροφοριών 

0,000 1 Δεν υπάρχει - 

Ευελιξία και 

ανταποκρισιμό

τητα στις 

αλλαγές της 

αγοράς 

0,226 0,367 Δεν υπάρχει - 

Οικονομική 

θέση 
0,647 0,004 

Στατιστικά 

σημαντική, 

μέση, θετική 

συσχέτιση 

99,60% 
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Εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα 

0,495 0,037 

Στατιστικά 

σημαντική, 

ασθενής, 

θετική 

συσχέτιση 

96,30% 

Φήμη και θέση 

στον κλάδο 
0,217 0,388 Δεν υπάρχει - 

Γεωγραφική 

τοποθεσία 
0,469 0,049 

Στατιστικά 

σημαντική, 

ασθενής, 

θετική 

συσχέτιση 

95,10% 

Πολιτική 

σταθερότητα, 

τρομοκρατία 

και δείκτης 

εγκληματικότη

τας 

0,237 0,343 Δεν υπάρχει - 

Οικονομικό 

περιβάλλον και 

συναλλαγματικ

ή ισοτιμία 

0,239 0,339 Δεν υπάρχει - 

Πολιτισμικοί 

παράγοντες 
0,430 0,075 

Όχι στατιστικά 

σημαντική, 

ασθενής, 

θετική 

συσχέτιση 

- 

Διευθέτηση 

νομικών 

απαιτήσεων 

0,401 0,099 

Όχι στατιστικά 

σημαντική, 

ασθενής, 

θετική 

συσχέτιση 

- 

Όροι 

πληρωμής 
-0,026 0,919 Δεν υπάρχει - 
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Πίνακας 57. Ποσοστιαία κατανομή της σπουδαιότητας των κριτηρίων που εμφανίζουν συσχέτιση με τη μεταβλητή «μέγεθος επιχείρησης» 

Κριτήριο 
Μέγεθος 

επιχείρησης 

Πολύ 

χαμηλή 
Χαμηλή 

Μεσαία-

Χαμηλή 
Μεσαία 

Μεσαία - 

Υψηλή 
Υψηλή 

Πολύ 

υψηλή 

Μέσος 

όρος 
R P-Value 

Δασμολογικό καθεστώς 

Μικρή 0% 0% 0% 11% 78% 11% 0% 5 

-0,392 0,108 

Μεσαία 0% 0% 20% 20% 40% 20% 0% 4,6 

Μεγάλη 0% 25% 0% 50% 0% 25% 0% 4 

Οικονομική θέση 

Μικρή 0% 0% 33% 56% 0% 11% 0% 3,89 

0,647 0,004 

Μεσαία 0% 0% 0% 20% 20% 60% 0% 5,4 

Μεγάλη 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 5,5 

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα 

Μικρή 0% 0% 44% 33% 0% 22% 0% 4 

0,495 0,037 

Μεσαία 0% 0% 20% 20% 20% 0% 40% 5,2 

Μεγάλη 0% 0% 0% 25% 0% 50% 25% 5,75 

Γεωγραφική τοποθεσία 

Μικρή 0% 33% 0% 44% 11% 11% 0% 3,67 

0,469 0,049 

Μεσαία 0% 0% 20% 40% 40% 0% 0% 4,2 

Μεγάλη 0% 0% 0% 25% 50% 0% 25% 5,25 

Πολιτισμικοί 

παράγοντες 

Μικρή 11% 33% 44% 11% 0% 0% 0% 2,56 

0,43 0,075 

Μεσαία 0% 20% 60% 20% 0% 0% 0% 3 

Μεγάλη 0% 25% 0% 75% 0% 0% 0% 3,5 

Διευθέτηση νομικών 

απαιτήσεων 

Μικρή 0% 11% 56% 0% 22% 0% 11% 3,78 

0,401 0,099 

Μεσαία 0% 0% 20% 20% 60% 0% 0% 4,4 

Μεγάλη 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 5 
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 Δασμολογικό καθεστώς 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και του δασμολογικού 

καθεστώτος, παρατηρείται ασθενής, αρνητική γραμμική συσχέτιση, καθώς ο 

συντελεστής r ισούται με 0,3 < -0,392 < 0,5, δηλαδή όσο αυξάνεται το μέγεθος της 

επιχείρησης, τόσο μειώνεται η πιθανότητα η δασμολογική επιβάρυνση στην οποία 

υπόκεινται τα προϊόντα κατά τη στιγμή εισαγωγής τους σε μια χώρα να επηρεάσει την 

απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Ωστόσο, κατά την επαλήθευση της σχέσης 

συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 0,108, τιμή που είναι 

μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που καταδεικνύει πως η 

συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «μέγεθος επιχείρησης» και «δασμολογικό 

καθεστώς», προέκυψε πως η δασμολογική επιβάρυνση επηρεάζει περισσότερο τις 

μικρές επιχειρήσεις με μέσο όρο m = 5, οι οποίες δήλωσαν σε ποσοστό 78% πως 

αποτελεί ένα μεσαίας προς υψηλής σημαντικότητας παράγοντα κατά την επιλογή 

διεθνούς προμηθευτή. Το ίδιο υποστήριξαν και οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με 

μέσο όρο m = 4,6 και σε ποσοστό 40%, εν αντιθέσει με τις μεγάλες που ανέφεραν πως 

ο παράγοντας αυτός τις επηρεάζει σε μεσαίο βαθμό, με μέσο όρο m = 4 και σε 

ποσοστό 50%.  

 

Διάγραμμα  27. Συνδυασμός μεταβλητών "Μέγεθος επιχείρησης" και "Δασμολογικό καθεστώς" 
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 Οικονομική θέση 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και της οικονομικής 

θέσης του προμηθευτή, παρατηρείται μέση, θετική γραμμική συσχέτιση, καθώς ο 

συντελεστής r ισούται με 0,5 < 0,647 < 0,8, δηλαδή όσο αυξάνεται το μέγεθος της 

επιχείρησης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η οικονομική θέση του προμηθευτή να 

επηρεάσει την απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Κατά την επαλήθευση της 

σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 0,004, τιμή που είναι 

μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που καταδεικνύει πως η 

συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών είναι στατιστικά σημαντική. Μάλιστα, υπάρχει 

πιθανότητα η αρχική υπόθεση συσχέτισης να πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 99,60%.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «μέγεθος επιχείρησης» και «οικονομική θέση», 

προέκυψε πως η οικονομική θέση του προμηθευτή επηρεάζει περισσότερο τις μεγάλες 

επιχειρήσεις με μέσο όρο m = 5,5. Οι απαντήσεις διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες 

βαρύτητας, της υψηλής σπουδαιότητας και της μεσαίας προς υψηλής σπουδαιότητας 

σε ποσοστό 50% έκαστη. Αναφορικά με τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες 

δήλωσαν σε ποσοστό 60% πως αποτελεί ένα υψηλής σημαντικότητας παράγοντα κατά 

την επιλογή διεθνούς προμηθευτή και έλαβαν μέσο όρο m = 5,4 . Τέλος, οι μικρές 

επιχειρήσεις με μέσο όρο m = 3,89 ανέφεραν πως ο παράγοντας αυτός τις επηρεάζει σε 

μεσαίο βαθμό, σε ποσοστό που ανήλθε στο 56%.  

 

Διάγραμμα  28. Συνδυασμός μεταβλητών "Μέγεθος επιχείρησης" και "Οικονομική θέση" 
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 Εγκαταστάσεις παραγωγής και παραγωγική δυναμικότητα 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και των 

εγκαταστάσεων παραγωγής και παραγωγικής δυναμικότητας του προμηθευτή, 

παρατηρείται ασθενής, θετική γραμμική συσχέτιση, καθώς ο συντελεστής r ισούται με 

0,3 < 0,495 < 0,5, δηλαδή όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης, τόσο αυξάνεται η 

πιθανότητα οι εγκαταστάσεις παραγωγής και η παραγωγική δυναμικότητα του 

προμηθευτή να επηρεάσει θετικά την απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Κατά 

την επαλήθευση της σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 

0,037, τιμή που είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που 

καταδεικνύει πως η συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών είναι στατιστικά σημαντική. 

Μάλιστα υφίσταται πιθανότητα, η αρχική υπόθεση συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών 

να πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 96,30%.   

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «μέγεθος επιχείρησης» και «εγκαταστάσεις 

παραγωγής και παραγωγική δυναμικότητα», προέκυψε πως οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής και η παραγωγική δυναμικότητα επηρεάζουν περισσότερο τις μεγάλες 

επιχειρήσεις, με μέσο όρο m = 5.75, οι οποίες υποστήριξαν πως ο παράγοντας αυτός 

είναι υψηλής σπουδαιότητας σε ποσοστό 50%. Οι μεσαίες επιχειρήσεις απέδωσαν στον 

παράγοντα πολύ υψηλή σημαντικότητα κατά την επιλογή διεθνούς προμηθευτή, σε 

ποσοστό 40% και με μέσο όρο m = 5.2 . Τέλος, οι μικρές επιχειρήσεις  ανέφεραν πως ο 

παράγοντας αυτός τις επηρεάζει σε μεσαίο προς χαμηλό βαθμό, με μέσο όρο m = 4 και 

σε ποσοστό 44%. 
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Διάγραμμα  29. Συνδυασμός μεταβλητών "Μέγεθος επιχείρησης" και "Εγκαταστάσεις 
παραγωγής και παραγωγική δυναμικότητα" 

 Γεωγραφική τοποθεσία 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και της γεωγραφικής 

τοποθεσίας του προμηθευτή, παρατηρείται ασθενής, θετική γραμμική συσχέτιση, καθώς 

ο συντελεστής r ισούται με 0,3 < 0,469 < 0,5, δηλαδή όσο αυξάνεται το μέγεθος της 

επιχείρησης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η γεωγραφική θέση του προμηθευτή να 

επηρεάσει θετικά την απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Κατά την επαλήθευση 

της σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 0,049, τιμή που είναι 

μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που καταδεικνύει πως η 

συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών είναι στατιστικά σημαντική. Μάλιστα, η πιθανότητα να 

πραγματοποιηθεί η αρχική υπόθεση συσχέτισης είναι 95,10%.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «μέγεθος επιχείρησης» και «γεωγραφική 

τοποθεσία», προέκυψε πως η γεωγραφική τοποθεσία του προμηθευτή επηρεάζει 

περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις με μέσο όρο m = 5.25, οι οποίες δήλωσαν σε 

ποσοστό 60% πως αποτελεί ένα μεσαίας προς υψηλής σημαντικότητας παράγοντα κατά 

την επιλογή διεθνούς προμηθευτή, ενώ το ¼ αυτών δήλωσε πως αποτελεί έναν πολύ 

υψηλή σημασίας παράγοντα.. Αναφορικά με τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι 

απαντήσεις διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες βαρύτητας, της μεσαίας σπουδαιότητας 
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και της μεσαίας προς υψηλής σπουδαιότητας με ποσοστό 40% έκαστη και συνολικά 

έλαβαν μέσο όρο m = 4.2. Τέλος, οι μικρές επιχειρήσεις, με μέσο όρο m = 3.67 

ανέφεραν πως ο παράγοντας αυτός τις επηρεάζει σε μεσαίο βαθμό, σε ποσοστό 44% 

και σε χαμηλό βαθμό, σε ποσοστό 33%. 

 

Διάγραμμα  30. Συνδυασμός μεταβλητών "Μέγεθος επιχείρησης" και "Γεωγραφική 
τοποθεσία " 

 Πολιτισμικοί παράγοντες 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και της γεωγραφικής 

τοποθεσίας του προμηθευτή, παρατηρείται ασθενής, θετική γραμμική συσχέτιση, καθώς 

ο συντελεστής r ισούται με 0,3 < 0,43 < 0,5, δηλαδή όσο αυξάνεται το μέγεθος της 

επιχείρησης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα οι πολιτισμικοί παράγοντες να επηρεάζουν 

θετικά την απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Ωστόσο, κατά την επαλήθευση της 

σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 0,075, τιμή που είναι 

μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που καταδεικνύει πως η 

συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «μέγεθος επιχείρησης» και «πολιτισμικοί 

παράγοντες», προέκυψε πως οι πολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο τις 

μεγάλες επιχειρήσεις με μέσο όρο m = 3.5, οι οποίες δήλωσαν σε ποσοστό 75% πως 

αποτελούν ένα μεσαίας σημαντικότητας παράγοντα κατά την επιλογή διεθνούς 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0% 

33% 

0% 

44% 

11% 11% 

0% 0% 0% 

20% 

40% 40% 

0% 0% 0% 0% 0% 

25% 

50% 

0% 

25% 

Μικρή 

Μεσαία 

Μεγάλη 



[151] 
  

προμηθευτή. Έπονται οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με μέσο όρο m = 3, οι οποίες 

υποστήριξαν σε ποσοστό 60% πως ο παράγοντας τις επηρεάζει σε μεσαίο προς χαμηλό 

βαθμό, ενώ το ίδιο αναφέρουν και οι μικρές επιχειρήσεις σε ποσοστό 44%, οι οποίες 

έλαβαν μέσο όρο m = 2,56. 

 

Διάγραμμα  31. Συνδυασμός μεταβλητών "Μέγεθος επιχείρησης" και "Πολιτισμικοί 
παράγοντες " 

 Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και της διευθέτησης 

νομικών απαιτήσεων, παρατηρείται ασθενής, θετική γραμμική συσχέτιση, καθώς ο 

συντελεστής r ισούται με 0,3 < 0,401 < 0,5, δηλαδή όσο αυξάνεται το μέγεθος της 

επιχείρησης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η διευθέτηση των νομικών υποθέσεων να 

επηρεάσει την απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Ωστόσο, κατά την επαλήθευση 

της σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 0,099, τιμή  που είναι 

μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που καταδεικνύει πως η 

συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «μέγεθος επιχείρησης» και «διευθέτηση νομικών 

υποθέσεων», προέκυψε πως ο παράγοντας αυτός επηρεάζει περισσότερο τις μεγάλες 

επιχειρήσεις με μέσο όρο m = 5, στις οποίες υπήρξε πλήρης ομοφωνία σε ποσοστό 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

11% 

33% 

44% 

11% 

0% 0% 0% 0% 

20% 

60% 

20% 

0% 0% 0% 0% 

25% 

0% 

75% 

0% 0% 0% 

Μικρή 

Μεσαία 

Μεγάλη 



[152] 
  

100% και οι οποίες δήλωσαν πως αποτελεί ένα μεσαίας προς υψηλής σημαντικότητας 

παράγοντα κατά την επιλογή διεθνούς προμηθευτή. Αναφορικά με τις μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις, η πλειοψηφία τους σε ποσοστό 60% απέδωσαν στον παράγοντα 

μεσαία προς υψηλή σπουδαιότητα κατά την επιλογή διεθνούς προμηθευτή, ενώ έλαβαν 

μέσο όρο m = 4.4. Τέλος, οι μικρές επιχειρήσεις, με μέσο όρο m = 3.78, ανέφεραν πως 

ο παράγοντας αυτός τις επηρεάζει σε μεσαίο προς χαμηλό βαθμό, σε ποσοστό 56%.  

 

Διάγραμμα  32.Συνδυασμός μεταβλητών "Μέγεθος επιχείρησης" και "Διευθέτηση νομικών 
υποθέσεων "
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6.3.5.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Στον Πίνακα 58 εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα από την ανάλυση 

συσχέτισης της μεταβλητής «επίπεδο διεθνοποίησης» με καθένα από τα κριτήρια 

επιλογής διεθνών προμηθευτών. Όπως και προηγουμένως υπολογίστηκαν τα στατιστικά 

μεγέθη R και P-value. Επιπλέον, στον Πίνακα 59 παρουσιάζεται η κατανομή της 

βαρύτητας των κριτηρίων (ποσοστά και μέσος όρος) σε κάθε υποκατηγορία της 

μεταβλητής «επίπεδο διεθνοποίησης» βάσει των απαντήσεων του δείγματος.  

Πίνακας 58. Συσχέτιση επιπέδου διεθνοποίησης με τα κριτήρια επιλογής διεθνών 

προμηθευτών 

Κριτήριο Συντελεστής R P-Value Συσχέτιση 

Τιμή Προϊόντος  -0,133 0,600 Δεν υπάρχει 

Έξοδα μεταφοράς και 

αποθήκευσης  
-0,357 0,146 

Όχι στατιστικά σημαντική, 

ασθενής, αρνητική 

συσχέτιση 

Δασμολογικό 

καθεστώς 
-0,238 0,341 Δεν υπάρχει 

Συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές 

ποιότητας 

-0,071 0,778 Δεν υπάρχει 

Αξιοπιστία προϊόντος -0,053 0,834 Δεν υπάρχει 

Έλεγχοι ποιότητας -0,054 0,832 Δεν υπάρχει 

Τεχνολογία παραγωγής 

και τεχνική 

υποστήριξη  

0,201 0,424 Δεν υπάρχει 

Αξιοπιστία παράδοσης -0,164 0,514 Δεν υπάρχει 

Συστήματα 

επικοινωνίας και 

ανταλλαγής 

πληροφοριών  

0,404 0,096 
Όχι στατιστικά σημαντική, 

ασθενής, θετική συσχέτιση 

Ευελιξία και 

ανταποκρισιμότητα 

στις αλλαγές της 

αγοράς 

-0,058 0,818 Δεν υπάρχει 
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Οικονομική θέση  0,302 0,224 
Όχι στατιστικά σημαντική, 

ασθενής, θετική συσχέτιση 

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα 

-0,134 0,597 Δεν υπάρχει 

Φήμη και θέση στον 

κλάδο 
0,064 0,801 Δεν υπάρχει 

Γεωγραφική τοποθεσία 0,165 0,514 Δεν υπάρχει 

Πολιτική σταθερότητα, 

τρομοκρατία και 

δείκτης 

εγκληματικότητας 

-0,106 0,674 Δεν υπάρχει 

Οικονομικό 

περιβάλλον και 

συναλλαγματική 

ισοτιμία 

-0,190 0,45 Δεν υπάρχει 

Πολιτισμικοί 

παράγοντες 
0,236 0,346 Δεν υπάρχει 

Διευθέτηση νομικών 

απαιτήσεων  
0,091 0,721 Δεν υπάρχει 

Όροι πληρωμής  -0,236 0,346 Δεν υπάρχει 



 

 

Πίνακας 59.Ποσοστιαία κατανομή της σπουδαιότητας των κριτηρίων που εμφανίζουν συσχέτιση με τη μεταβλητή «επίπεδο διεθνοποίησης» 

Κριτήριο 

Επίπεδο 

διεθνοποίησης 

Πολύ 

χαμηλή 
Χαμηλή 

Μεσαία-

Χαμηλή 
Μεσαία 

Μεσαία - 

Υψηλή 
Υψηλή 

Πολύ 

υψηλή 

Μέσος 

όρος 
R P-value 

Έξοδα 

μεταφοράς 

και 

αποθήκευσης 

0-20% 0% 0% 0% 14,29% 28,57% 28,57% 28,57% 5,71 

-0,357 0,146 

21-40% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 4,57 

41-60% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 4 

61-80% 0% 0% 0% 50% 25% 25% 0% 4,5 

81-100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

Συστήματα 

επικοινωνίας 

και 

ανταλλαγής 

πληροφοριών  

0-20% 0% 0% 14,29% 85,71% 0% 0% 0% 3,86 

0,404 0,096 

21-40% 0% 20% 40% 20% 20% 0% 0% 3,4 

41-60% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 3,5 

61-80% 0% 0% 25% 0% 50% 25% 0% 4,75 

81-100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

Οικονομική 

θέση  

0-20% 0% 0% 14% 57% 0% 29% 0% 4,43 

0,302 0,224 

21-40% 0% 0% 40% 0% 40% 20% 0% 4,4 

41-60% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 5 

61-80% 0% 0% 0% 25% 25% 50% 0% 5,25 

81-100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 
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 Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του επιπέδου διεθνοποίησης και των εξόδων 

μεταφοράς και αποθήκευσης, παρατηρείται ασθενής, αρνητική γραμμική συσχέτιση, 

καθώς ο συντελεστής r ισούται με 0,3 < -0,357 < 0,5, δηλαδή όσο αυξάνεται το επίπεδο 

διεθνοποίησης της επιχείρησης, τόσο μειώνεται η πιθανότητα τα έξοδα μεταφοράς και  

αποθήκευσης να επηρεάσουν την απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Κατά την 

επαλήθευση της σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 0,146, 

τιμή που είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που 

καταδεικνύει πως η συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «επίπεδο διεθνοποίησης» και «έξοδα μεταφοράς 

και αποθήκευσης», προέκυψε πως οι επιχειρήσεις με 0-20% έσοδα από διεθνείς 

δραστηριότητες λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους τον παράγοντα αυτό κατά την 

επιλογή διεθνούς προμηθευτή, με μέσο όρο m = 5.71. Συγκεκριμένα, στις επιχειρήσεις  

αυτές τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης έλαβαν ποσοστό 28.57% σε τρείς 

κατηγορίες βαρύτητας, την μεσαία προς υψηλή, την υψηλή και την πολύ υψηλή 

σπουδαιότητα. Έπονται οι επιχειρήσεις με έσοδα 21-40% και μέσο όρο m = 4.57, οι 

οποίες υποστήριξαν σε ποσοστό 60% πως ο παράγοντας αυτός τις επηρεάζει σε μεσαίο 

προς υψηλό βαθμό, ενώ στην επόμενη θέση και με μικρή διαφορά εμφανίζονται οι 

επιχειρήσεις με έσοδα 61-80% και μέσο όρο m = 4.5, οι οποίες δήλωσαν σε ποσοστό 

50% πως ο βαθμός επιρροής του παράγοντα είναι μεσαίας σπουδαιότητας. Τέλος, οι 

επιχειρήσεις με έσοδα 41-60% έλαβαν μέσο όρο m = 4 και ανέφεραν σε ποσοστό 50% 

πως τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αποτελούν ένα μεσαίας βαρύτητας 

παράγοντα.  
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Διάγραμμα  33.Συνδυασμός μεταβλητών "Επίπεδο διεθνοποίησης" και "Έξοδα μεταφοράς 
και αποθήκευσης" 

 Συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του επιπέδου διεθνοποίησης και των συστημάτων 

επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, παρατηρείται ασθενής, θετική γραμμική 

συσχέτιση, καθώς ο συντελεστής r ισούται με 0,3 < 0,404 < 0,5, δηλαδή όσο 

αυξάνονται τα έσοδα της επιχείρησης από διεθνείς δραστηριότητες, τόσο αυξάνεται η 

πιθανότητα η ευκολία επικοινωνίας με την υιοθέτηση εξελιγμένων συστημάτων 

επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών να επηρεάσει θετικά την απόφαση επιλογής 

διεθνούς προμηθευτή. Κατά την επαλήθευση της σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό 

μέγεθος p-value ανήλθε σε 0,096, τιμή που είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο 

σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που καταδεικνύει πως η συσχέτιση μεταξύ των 

μεγεθών δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «επίπεδο διεθνοποίησης» και «συστήματα 

επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών», προέκυψε πως οι επιχειρήσεις με 61-80% 

έσοδα από διεθνείς δραστηριότητες λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους τον 

παράγοντα αυτό κατά την επιλογή διεθνούς προμηθευτή, με μέσο όρο m = 4.75. 

Συγκεκριμένα, στις επιχειρήσεις αυτές τα συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών έλαβαν ποσοστό 50% στην κατηγορία μεσαίας προς υψηλής 

σημαντικότητας, και 25% στην υψηλής σπουδαιότητας. Έπονται οι επιχειρήσεις με 
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έσοδα 0-20% και μέσο όρο m = 3.86, οι οποίες υποστήριξαν σε ποσοστό 85,71% πως ο 

παράγοντας αυτός τις επηρεάζει σε μεσαίο βαθμό. Στην επόμενη θέση εμφανίζονται οι 

επιχειρήσεις με έσοδα 41-60% και μέσο όρο m = 3.5, οι απαντήσεις των οποίων 

κατανεμήθηκαν σε δύο κατηγορίες βαρύτητας, τη μεσαίας σπουδαιότητας και τη 

μεσαίας προς χαμηλής σπουδαιότητας σε ποσοστό 50% έκαστη. Τέλος, οι επιχειρήσεις 

με έσοδα 21-40% έλαβαν μέσο όρο m = 3,4 και στην πλειοψηφία τους, συγκεκριμένα 

σε ποσοστό 40%, απέδωσαν στα συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών αποτελούν μεσαία προς χαμηλή βαρύτητα κατά την επιλογή διεθνούς 

προμηθευτή.  

 

Διάγραμμα  34. Συνδυασμός μεταβλητών "Επίπεδο διεθνοποίησης" και "Συστήματα 
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών" 

 

 Οικονομική θέση 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και της οικονομική 

θέσης του προμηθευτή, παρατηρείται ασθενής, θετική γραμμική συσχέτιση, καθώς ο 

συντελεστής r ισούται με 0,3 < 0,302 < 0,5, δηλαδή όσο αυξάνονται τα έσοδα της 

επιχείρησης από διεθνείς δραστηριότητες, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η οικονομική 

θέση του προμηθευτή να επηρεάσει την απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Κατά 

την επαλήθευση της σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0% 0% 

14,29% 

85,71% 

0% 0% 0% 0% 

20% 

40% 

20% 20% 

0% 0% 0% 0% 

50% 50% 

0% 0% 0% 0% 0% 

25% 

0% 

50% 

25% 

0% 

0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%



[159] 
  

0,224, τιμή που είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που 

καταδεικνύει πως η συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «επίπεδο διεθνοποίησης» και «οικονομική θέση», 

προέκυψε πως οι επιχειρήσεις με 61-80% έσοδα από διεθνείς δραστηριότητες 

λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους τον παράγοντα αυτό κατά την επιλογή διεθνούς 

προμηθευτή, με μέσο όρο m = 5.25. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις  αυτές ανέφεραν σε  

ποσοστό 50% πως η οικονομική θέση αποτελεί ένα  υψηλής δυναμικότητας παράγοντα.  

Έπονται οι επιχειρήσεις με έσοδα 41-60%, οι οποίες έλαβαν μέσο όρο m = 5 και 

ανέφεραν σε ποσοστό 50% απέδωσαν στον παράγοντα «οικονομική θέση» υψηλή 

βαρύτητα κατά την επιλογή διεθνούς προμηθευτή. Τέλος, οι επιχειρήσεις με έσοδα 0-

20% και μέσο όρο m = 4.43, οι οποίες υποστήριξαν σε ποσοστό 57% πως ο παράγοντας 

αυτός τις επηρεάζει σε μεσαίο βαθμό, ενώ στην επόμενη θέση και με μικρή διαφορά 

εμφανίζονται οι επιχειρήσεις με έσοδα 21-40% και μέσο όρο m = 4.4, των οποίων οι 

απαντήσεις κατανεμήθηκαν ανάμεσα στις κατηγορίες μεσαίας προς χαμηλής 

σπουδαιότητας και μεσαίας προς υψηλής σπουδαιότητας, με ποσοστό 40% έκαστη.  

 

Διάγραμμα  35.Συνδυασμός μεταβλητών "Επίπεδο διεθνοποίησης" και "Οικονομική θέση" 

6.3.5.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

Στον Πίνακα 60 εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα από την ανάλυση 

συσχέτισης της μεταβλητής «έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών ή 
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εφοδιαστικής αλυσίδας» με καθένα από τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών. 

Όπως και προηγουμένως, στη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιούνται δείκτες όπως ο 

συντελεστής R και το P-Value, καθώς και το ποσοστό πιθανότητας πραγματοποίησης 

της αρχικής υπόθεσης. Επιπλέον, στον Πίνακα 61 παρουσιάζεται η κατανομή της 

βαρύτητας των κριτηρίων (ποσοστά και μέσος όρος) σε κάθε υποκατηγορία της 

μεταβλητής «έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών ή Εφοδιαστικής 

αλυσίδας» βάσει των απαντήσεων του δείγματος.  

Πίνακας 60.Συσχέτιση εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών ή Εφοδιαστικής 
αλυσίδας με τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών 

Κριτήριο Συντελεστής R P-Value Συσχέτιση Ποσοστό 

Τιμή Προϊόντος  0,166 0,510 Δεν υπάρχει - 

Έξοδα μεταφοράς και 

αποθήκευσης  
-0,124 0,624 Δεν υπάρχει - 

Δασμολογικό 

καθεστώς 
-0,149 0,555 Δεν υπάρχει - 

Συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές 

ποιότητας 

0,671 0,002 
Στατιστικά σημαντική 

ισχυρή, θετική, συσχέτιση 
99,77% 

Αξιοπιστία προϊόντος 0,125 0,622 Δεν υπάρχει - 

Έλεγχοι ποιότητας 
0,316 0,202 

Όχι στατιστικά σημαντική, 

ασθενής, θετική συσχέτιση 
- 

Τεχνολογία 

παραγωγής και 

τεχνική υποστήριξη  

0,651 0,003 
Στατιστικά σημαντική, 

ισχυρή, θετική, συσχέτιση 
99,66% 

Αξιοπιστία 

παράδοσης 
0,441 0,067 

Όχι στατιστικά σημαντική, 

ασθενής, θετική συσχέτιση 
- 

Συστήματα 

επικοινωνίας και 

ανταλλαγής 

πληροφοριών  

0,237 0,343 Δεν υπάρχει - 

Ευελιξία και 

ανταποκρισιμότητα 

στις αλλαγές της 

αγοράς 

0,274 0,271 
Όχι στατιστικά σημαντική, 

ασθενής, θετική συσχέτιση 
- 
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Οικονομική θέση  -0,067 0,790 Δεν υπάρχει - 

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα 

0,100 0,692 Δεν υπάρχει - 

Φήμη και θέση στον 

κλάδο 
-0,067 0,793 Δεν υπάρχει - 

Γεωγραφική 

τοποθεσία -0,401 0,099 

Όχι στατιστικά σημαντική, 

ασθενής, αρνητική 

συσχέτιση 

- 

Πολιτική 

σταθερότητα, 

τρομοκρατία και 

δείκτης 

εγκληματικότητας 

0,067 0,793 Δεν υπάρχει - 

Οικονομικό 

περιβάλλον και 

συναλλαγματική 

ισοτιμία 

-0,071 0,778 Δεν υπάρχει - 

Πολιτισμικοί 

παράγοντες 
0,170 0,499 Δεν υπάρχει - 

Διευθέτηση νομικών 

απαιτήσεων  
0,243 0,331 Δεν υπάρχει - 

Όροι πληρωμής  -0,143 0,572 Δεν υπάρχει - 
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Πίνακας 61. Ποσοστιαία κατανομή της σπουδαιότητας των κριτηρίων που εμφανίζουν συσχέτιση με τη μεταβλητή «έτη εργασιακής εμπειρίας 
σε Τμήμα Προμηθειών και Εφοδιαστικής αλυσίδας» 

Κριτήριο 
Έτη εργασιακής 

εμπειρίας 
Πολύ 

χαμηλή  Χαμηλή  
Μεσαία-
Χαμηλή Μεσαία 

Μεσαία 
- Υψηλή Υψηλή 

Πολύ 
υψηλή  

Μέσος 
όρος R P-Value 

Συμμόρφωση στις 
προδιαγραφές 

ποιότητας 

0-1 έτη  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

0,671 0,002 

2-5 έτη 0% 0% 0% 0% 40% 40% 20% 5,8 

6-10 έτη 0% 0% 0% 0% 0% 75% 25% 6,25 

11-20 έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 7 

21-30 έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

31 + έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

Έλεγχοι ποιότητας 

0-1 έτη  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

0,316 0,202 

2-5 έτη 0% 0% 0% 40% 20% 40% 0% 5 

6-10 έτη 0% 0% 0% 12,50% 12,50% 25% 50% 6,125 

11-20 έτη 0% 0% 0% 0% 20% 20% 60% 6 

21-30 έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

31 + έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

Τεχνολογία 
παραγωγής και 

τεχνική υποστήριξη  

0-1 έτη  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

0,651 0,003 

2-5 έτη 0% 0% 80% 20% 0% 0% 0% 3,2 

6-10 έτη 0% 0% 0% 12,50% 50% 25% 12,50% 5,375 

11-20 έτη 0% 0% 0% 0% 80% 20% 0% 5,2 

21-30 έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

31 + έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

Αξιοπιστία 
παράδοσης 

0-1 έτη  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

0,441 0,067 

2-5 έτη 0% 0% 20% 0% 20% 60% 0% 5,2 

6-10 έτη 0% 0% 0% 50% 0% 12,50% 37,50% 5,875 

11-20 έτη 0% 0% 0% 0% 0% 60% 40% 6,4 

21-30 έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

31 + έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 
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Γεωγραφική 
τοποθεσία 

0-1 έτη  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

0,401 0,099 

2-5 έτη 0% 20% 0% 0% 60% 20% 0% 4,6 

6-10 έτη 0% 0% 12,50% 50% 25% 0% 12,50% 4 

11-20 έτη 0% 40% 0% 60% 0% 0% 0% 3,2 

21-30 έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 

31 + έτη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 
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 Συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιότητας 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών ή 

Εφοδιαστικής αλυσίδας και της συμμόρφωσης στις προδιαγραφές ποιότητας, 

παρατηρείται ισχυρή, θετική γραμμική συσχέτιση, καθώς ο συντελεστής r ισούται με 

0,5 < 0,671 < 0,8, δηλαδή όσο αυξάνεται η εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα Προμηθειών 

ή Εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές ποιότητας να επηρεάσει την απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. 

Κατά την επαλήθευση της σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε 

σε 0,002, τιμή που είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός 

που καταδεικνύει πως η συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών είναι στατιστικά σημαντική. 

Μάλιστα, η πιθανότητα πραγματοποίησης της αρχικής υπόθεσης συσχέτισης είναι 

99,77%. 

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα 

Προμηθειών ή Εφοδιαστικής αλυσίδας» και «συμμόρφωση στις προδιαγραφές 

ποιότητας», προέκυψε πως ο παράγοντας αυτός επηρεάζει περισσότερο τα στελέχη με 

εμπειρία 11-20 έτη, με μέσο όρο m = 7, τα οποία δήλωσαν ομόφωνα σε ποσοστό 100% 

πως αποτελεί ένα πολύ υψηλής σημαντικότητας παράγοντα κατά την επιλογή διεθνούς 

προμηθευτή. Αναφορικά με τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία 2-5 ετών, οι απαντήσεις 

κατανεμήθηκαν κυρίως σε δύο κατηγορίες βαρύτητας, της μεσαίας προς υψηλής 

σπουδαιότητας και της υψηλής σπουδαιότητας, οι οποίες έλαβαν ποσοστό 40% έκαστη. 

Τέλος, τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία 6-10 έτη σημείωσαν μέσο όρο m = 6,25 και 

ανέφεραν πως ο παράγοντας αυτός τα επηρεάζει σε υψηλό βαθμό, σε ποσοστό 75% και 

σε πολύ υψηλό βαθμό σε ποσοστό 25%. 
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Διάγραμμα  36.Συνδυασμός μεταβλητών "Έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών 
ή Εφοδιαστικής αλυσίδας" και "Συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιότητας" 

 Έλεγχοι ποιότητας 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών ή 

Εφοδιαστικής αλυσίδας και των ελέγχων ποιότητας, παρατηρείται ασθενής, θετική 

γραμμική συσχέτιση, καθώς ο συντελεστής r ισούται με 0,3 < 0,316 < 0,5, δηλαδή όσο 

αυξάνεται η εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα Προμηθειών ή Εφοδιαστικής αλυσίδας, 

τόσο αυξάνεται η πιθανότητα οι έλεγχοι ποιότητας να επηρεάσουν την απόφαση 

επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Κατά την επαλήθευση της σχέσης συσχέτισης, το 

στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 0,202, τιμή που είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο 

σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που καταδεικνύει πως η συσχέτιση μεταξύ των 

μεγεθών δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα 

Προμηθειών ή Εφοδιαστικής αλυσίδας» και «έλεγχοι ποιότητας», προέκυψε πως ο 

παράγοντας αυτός επηρεάζει περισσότερο τα στελέχη με εμπειρία 6-10 έτη, με μέσο 

όρο m = 6,125, τα οποία δήλωσαν σε ποσοστό 50% πως αποτελεί έναν πολύ υψηλής 

σημαντικότητας παράγοντα κατά την επιλογή διεθνούς προμηθευτή. Τα στελέχη με 

εργασιακή εμπειρία 11-20 έτη, σημείωσαν μέσο όρο m = 6 και υποστήριξαν πως οι 
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έλεγχοι ποιότητας αποτελούν ένα πολύ υψηλής σπουδαιότητας παράγοντα σε ποσοστό 

60%. Τέλος, τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία 2-5 έτη έλαβαν μέσο όρο m = 5 και 

απέδωσαν στον παράγοντα υψηλή και μεσαία σπουδαιότητα σε ποσοστό 40% για κάθε 

κατηγορία.  

 

Διάγραμμα  37. Συνδυασμός μεταβλητών "Έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών 
ή Εφοδιαστικής αλυσίδας" και "Έλεγχοι ποιότητας" 

 Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική υποστήριξη 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών ή 

Εφοδιαστικής αλυσίδας και της τεχνολογίας παραγωγής και τεχνικής υποστήριξης, 

παρατηρείται ισχυρή, θετική γραμμική συσχέτιση, καθώς ο συντελεστής r ισούται με 

0,5 < 0,651 < 0,8, δηλαδή όσο αυξάνεται η εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα Προμηθειών 

ή Εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η τεχνολογία παραγωγής και η 

τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή να επηρεάσουν σημαντικά την απόφαση επιλογής 

διεθνούς προμηθευτή. Κατά την επαλήθευση της σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό 

μέγεθος p-value ανήλθε σε 0,003, τιμή που είναι μικρότερη από το επίπεδο 

σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που καταδεικνύει πως η συσχέτιση μεταξύ των 

μεγεθών είναι στατιστικά σημαντική. Μάλιστα, η πιθανότητα πραγματοποίησης της 

υπόθεσης συσχέτισης είναι 99,66%. 
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Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα 

Προμηθειών ή Εφοδιαστικής αλυσίδας» και «τεχνολογία παραγωγής και τεχνική 

υποστήριξη», προέκυψε πως ο παράγοντας αυτός επηρεάζει περισσότερο τα στελέχη με 

εργασιακή εμπειρία 6-10 ετών, με μέσο όρο m = 5.375, τα οποία δήλωσαν σε ποσοστό 

50% πως αποτελεί ένα μεσαίας προς υψηλής σημαντικότητας παράγοντα κατά την 

επιλογή διεθνούς προμηθευτή. Τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία 11-20 έτη, 

σημείωσαν μέσο όρο m = 5,2 και χαρακτήρισαν τον παράγοντα μεσαίας προς υψηλής 

σπουδαιότητας σε ποσοστό 80%. Τέλος, τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία 2-5 ετών 

έλαβαν μέσο όρο m = 3,2 και ανέφεραν πως ο παράγοντας αυτός τα επηρεάζει σε 

μεσαίο προς χαμηλό βαθμό, σε ποσοστό 80%.  

 

Διάγραμμα  38. Συνδυασμός μεταβλητών "Έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών 
ή Εφοδιαστικής αλυσίδας" και "Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική υποστήριξη" 

 Αξιοπιστία παράδοσης 

Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών ή 

Εφοδιαστικής αλυσίδας και της αξιοπιστίας παράδοσης, παρατηρείται ασθενής, θετική 

γραμμική συσχέτιση, καθώς ο συντελεστής r ισούται με 0,3 < 0,441 < 0,5, δηλαδή όσο 

αυξάνεται η εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα Προμηθειών ή Εφοδιαστικής αλυσίδας, 

τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η αξιοπιστία παράδοσης του προμηθευτή να επηρεάσει  

την απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Κατά την επαλήθευση της σχέσης 
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συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 0,067, τιμή που είναι μεγαλύτερη 

από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που καταδεικνύει πως η συσχέτιση 

μεταξύ των μεγεθών δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα 

Προμηθειών ή Εφοδιαστικής αλυσίδας» και «αξιοπιστία παράδοσης», προέκυψε πως ο 

παράγοντας αυτός επηρεάζει περισσότερο τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία 11-20 

ετών, με μέσο όρο m = 6.4, τα οποία δήλωσαν σε ποσοστό 60% πως αποτελεί ένα 

υψηλής σημαντικότητας παράγοντα και σε ποσοστό 40% έναν πολύ υψηλής 

σημαντικότητας παράγοντα κατά την επιλογή διεθνούς προμηθευτή. Τα στελέχη με 

εργασιακή εμπειρία 6-10 έτη, σημείωσαν μέσο όρο m = 5,22 και χαρακτήρισαν τον 

παράγοντα μεσαίας σπουδαιότητας σε ποσοστό 50%, ενώ σε ποσοστό 37,50% του 

απέδωσαν πολύ υψηλή βαρύτητα. Τέλος, τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία 2-5 ετών 

έλαβαν μέσο όρο m = 5,2 και υποστήριξαν πως ο παράγοντας αυτός τα επηρεάζει σε 

υψηλό βαθμό, σε ποσοστό 60%.  

 

Διάγραμμα  39. Συνδυασμός μεταβλητών "Έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών 
ή Εφοδιαστικής αλυσίδας" και "Αξιοπιστία παράδοσης" 
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Στην ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών ή 

Εφοδιαστικής αλυσίδας και της γεωγραφικής τοποθεσίας του προμηθευτή, 

παρατηρείται ασθενής, αρνητική γραμμική συσχέτιση, καθώς ο συντελεστής r ισούται 

με 0,3 < -0,401 < 0,5, δηλαδή όσο αυξάνεται η εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα 

Προμηθειών ή Εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο μειώνεται η πιθανότητα η γεωγραφική 

τοποθεσία να επηρεάσει την απόφαση επιλογής διεθνούς προμηθευτή. Ωστόσο, κατά 

την επαλήθευση της σχέσης συσχέτισης, το στατιστικό μέγεθος p-value ανήλθε σε 

0,099, τιμή που είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, γεγονός που 

καταδεικνύει πως η συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Κατά το συνδυασμό των μεταβλητών «έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα 

Προμηθειών ή Εφοδιαστικής αλυσίδας» και «γεωγραφική τοποθεσία», προέκυψε πως ο 

παράγοντας αυτός επηρεάζει περισσότερο τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία 2-5 ετών, 

με μέσο όρο m = 4.6, τα οποία δήλωσαν σε ποσοστό 60% πως αποτελεί ένα μεσαίας 

προς υψηλής σημαντικότητας παράγοντα κατά την επιλογή διεθνούς προμηθευτή. 

Έπονται τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία 6-10 έτη, τα οποία σημείωσαν μέσο όρο m 

= 4 και χαρακτήρισαν τον παράγοντα μεσαίας σπουδαιότητας σε ποσοστό 50%,. Τέλος, 

τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία 11-20 ετών έλαβαν μέσο όρο m = 3,2 και απέδωσαν 

στον γεωγραφική τοποθεσία μεσαία σπουδαιότητα, σε ποσοστό 60%.  

 

Διάγραμμα  40. Συνδυασμός μεταβλητών "Έτη εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών 
ή Εφοδιαστικής αλυσίδας" και "Γεωγραφική τοποθεσία" 
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6.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

6.5.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δείγματος: 

 Ο μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων ήταν τα 35,89 έτη. 

 Το 38,89% ήταν γυναίκες, ενώ το 61,11% άντρες. 

 Οι ερωτηθέντες ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σε ποσοστό 61% και 

κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ σε ποσοστό 33%. 

  Το 44% διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα Προμηθειών και Εφοδιαστικής 

αλυσίδας ανάλογης των 6 έως 10 ετών. 

 Το 50% των ερωτηθέντων εργάζεται σε μικρού μεγέθους επιχείρηση, με έως 50 

εργαζόμενους.  

 Το 39% των επιχειρήσεων παρουσιάζει έσοδα από διεθνείς δραστηριότητες σε 

ποσοστό 0-20% και το 28% παρουσιάζει έσοδα 21-40%, ενώ καμία επιχείρηση 

του δείγματος δεν είναι «born global» με ποσοστό εσόδων ανώτερο του 81%.  

6.5.2 ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

Αναφορικά με τη σπουδαιότητα των κριτηρίων, ο Πίνακας ιεραρχεί τα κριτήρια με 

βάση τη βαρύτητά τους στην τελική επιλογή διεθνούς προμηθευτή. Τα κριτήρια αυτά 

παρουσιάζονται ταξινομημένα από το πλέον σημαντικό στο λιγότερο σημαντικό, με τον 

ίδιο τρόπο που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο τα κριτήρια επιλογής του 

Dickson. 

Δεδομένου πως ο μέσος αγοραστής επεξεργάζεται ταυτόχρονα 7έως 9 διαφορετικούς 

παράγοντες,  όταν λαμβάνει μια απόφαση (Miller, 1956), τα  σημαντικότερα κριτήρια 

που αναδείχθηκαν από την έρευνα είναι: α) η αξιοπιστία προϊόντος, β) η συμμόρφωση 

στις προδιαγραφές ποιότητας, γ) η τιμή του προϊόντος, δ) η αξιοπιστία παράδοσης, ε) οι 

έλεγχοι ποιότητας, στ) οι όροι πληρωμής, ζ) φήμη και θέση στον κλάδο, η) ευελιξία και 

ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές της αγοράς, θ) έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. 

Επιπλέον, τα δύο πρώτα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως «πολύ υψηλής σπουδαιότητας» 

βάσει της κατάταξης του Dickson, ενώ τα υπόλοιπα «υψηλής σπουδαιότητας».  
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Πίνακας 62. Κατάταξη των κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών βάσει της βαρύτητάς τους 

Κατάταξη Κριτήριο Βαρύτητα Σπουδαιότητα 

1 Αξιοπιστία Προϊόντος 6,556 Πολύ υψηλή  

2 
Συμμόρφωση στις προδιαγραφές 

ποιότητας 
6,333 

Πολύ υψηλή 

3 Τιμή Προϊόντος  5,833 Υψηλή 

4 Αξιοπιστία Παράδοσης 5,833 Υψηλή 

5 Έλεγχοι Ποιότητας 5,778 Υψηλή 

6 Όροι πληρωμής 5,722 Υψηλή 

7 Φήμη και θέση στον κλάδο 5,5 Υψηλή 

8 
Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις 

αλλαγές της αγοράς 
5,333 

Υψηλή 

9 Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης 5 Υψηλή 

10 
Οικονομικό περιβάλλον και 

συναλλαγματική ισοτιμία 
4,722 

Μεσαία 

11 
Εγκαταστάσεις παραγωγής και 

παραγωγική δυναμικότητα 
4,722 

Μεσαία 

12 
Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική 

υποστήριξη 
4,722 

Μεσαία 
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13 Οικονομική θέση 4,667 Μεσαία 

14 Δασμολογικό καθεστώς 4,667 Μεσαία 

15 Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων 4,222 Μεσαία 

16 
Πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία και 

δείκτης εγκληματικότητας 
4,167 

Μεσαία 

17 Γεωγραφική τοποθεσία 4,167 Μεσαία 

18 
Συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών 
4 

Μεσαία 

19 Πολιτισμικοί παράγοντες 2,889 Μικρή 

  

Από την τελική κατάταξη των κριτηρίων συνεπάγεται πως η πλειοψηφία των 

σημαντικότερων κριτηρίων στην τελική επιλογή διεθνούς προμηθευτή σχετίζεται με 

την ποιότητα του προϊόντος, ακολουθούμενη από την τιμή ή κόστος κτήσης και τέλος, 

την παράδοση. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει τις έρευνες των Dickson (1965), 

Weber et al. (1991), Cheragni et al (2004). και Ho et al.(2008) σχετικά με τα 

σημαντικότερα κριτήρια κατά την επιλογή προμηθευτών που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία.  Πέραν όμως των κριτηρίων που σχετίζονται με τις παραπάνω 

κατηγορίες, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανέδειξαν δυο ακόμη σημαντικά κριτήρια κατά 

την επιλογή διεθνούς προμηθευτή, α) την ευελιξία και την ανταποκρισιμότητα στις 

αλλαγές της αγοράς και β) τη φήμη και θέση στον κλάδο  του προμηθευτή.  

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει να εξετάσουμε την ομοιογένεια στις 

απαντήσεις των επιχειρήσεων ανά κριτήριο, λαμβάνοντας υπόψη την τυπική απόκλιση 

που παρουσιάζουν. Ο Πίνακας 63 παρουσιάζει την κατάταξη των κριτηρίων, 

ταξινομημένα από το κριτήριο που παρουσίασε τη μεγαλύτερη ομοιογένεια στο 

κριτήριο με τη μικρότερη. 
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Πίνακας 63. Ταξινόμηση των κριτηρίων βάσει της ομοιογένειας των απαντήσεων σχετικά με 
τη σπουδαιότητά τους 

A/A ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (s) 

1 Αξιοπιστία προϊόντος 0,615 

2 Συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιότητας 0,686 

3 Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές της αγοράς 0,84 

4 Πολιτισμικοί παράγοντες 0,9 

5 Τιμή Προϊόντος  0,923 

6 Συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών  0,97 

7 Δασμολογικό καθεστώς 1,029 

8 Αξιοπιστία παράδοσης 1,043 

9 Οικονομικό περιβάλλον και συναλλαγματική ισοτιμία 1,074 

10 Όροι πληρωμής  1,074 

11 Οικονομική θέση  1,137 

12 Φήμη και θέση στον κλάδο 1,15 

13 
Πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία και δείκτης 
εγκληματικότητας 

1,15 

14 Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική υποστήριξη  1,178 

15 Έλεγχοι ποιότητας 1,215 

16 Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης  1,236 

17 Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων  1,263 

18 Γεωγραφική τοποθεσία 1,34 

19 Εγκαταστάσεις παραγωγής και παραγωγική δυναμικότητα 1,526 

Σε γενικές γραμμές, μια μικρή τιμή στην τυπική απόκλιση υποδεικνύει μεγαλύτερη 

ομοιότητα στις απαντήσεις που δόθηκαν από τα στελέχη επιχειρήσεων. Από τον 

Πίνακα συνεπάγεται πως τα 9 κριτήρια με τη μεγαλύτερη ομοιογένεια στο δείγμα είναι: 

α) αξιοπιστία προϊόντος, β) συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ποιότητας, γ) ευελιξία 
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και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές της αγοράς, δ) πολιτισμικοί παράγοντες, ε) τιμή 

προϊόντος, στ) συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, ζ) δασμολογικό 

καθεστώς, η) αξιοπιστία παράδοσης, θ) οικονομικό περιβάλλον και συναλλαγματική 

ισοτιμία.  

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα από την βαρύτητα των κριτηρίων και την ομοιογένεια 

των απαντήσεων στο δείγμα προκύπτει πως: 

 Τα κριτήρια «αξιοπιστία προϊόντος» και «συμμόρφωση στις προδιαγραφές 

ποιότητας» αποτελούν τα πλέον σημαίνοντα κριτήρια με υψηλό βαθμό 

ομοφωνίας στο δείγμα, γεγονός που επιβεβαιώνει και ενισχύει περαιτέρω το 

χαρακτηρισμό «πολύ υψηλής σπουδαιότητας» που τους αποδόθηκε σχετικά με 

το βαθμό επιρροής τους στην επιλογή διεθνούς προμηθευτή. 

 Τα κριτήρια «ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές της αγοράς», 

«αξιοπιστία παράδοσης» και «τιμή προϊόντος» παρουσιάζουν ισχυρή 

δυναμικότητα, με υψηλό βαθμό ομοφωνίας στο δείγμα, γεγονός που ενισχύει 

περαιτέρω το χαρακτηρισμό «υψηλής σπουδαιότητας» που τους αποδόθηκε 

σχετικά με το βαθμό επιρροής τους στην επιλογή διεθνούς προμηθευτή.  

6.5.3 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

Αναφορικά με την εύρεση λύσης στο πρόβλημα και την τελική επιλογή αλλοδαπού 

προμηθευτή, ο καταλληλότερος εξ αυτών βάσει των απαντήσεων των επιχειρήσεων 

είναι ο Ιταλός προμηθευτής, ο οποίος παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή αναφορικά με 

τον συντελεστή εγγύτητας CCi. Σημειώνεται πως για την αναλυτική παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου προμηθευτή, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει 

στο μέρος β’ του ερωτηματολογίου στο Παράρτημα ΙΙ της διπλωματικής εργασίας. O 

Πίνακας 64 παρουσιάζει την τελική κατάταξη των αλλοδαπών προμηθευτών βάσει των 

απαντήσεων στην έρευνα.   

Πίνακας 64. Τελική κατάταξη αλλοδαπών προμηθευτών 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ CCi 

Α2 Ιταλός 0,549 
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Α1 Πορτογάλος 0,538 

Α4 Γερμανός 0,525 

Α5 Μεξικανός 0,453 

Α3 Κινέζος 0,338 

6.5.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αναφορικά με τη συσχέτιση του μεγέθους της επιχείρησης με τη σημαντικότητα των 

κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών προέκυψε: 

 Η πιθανότητα να επηρεάζεται η ισχύς του κριτηρίου «οικονομική θέση» από το 

μέγεθος της επιχείρησης κατά την επιλογή διεθνούς προμηθευτή είναι 

στατιστικά σημαντική και ίση με 99,60%.  

 Η πιθανότητα να επηρεάζεται η ισχύς του κριτηρίου «εγκαταστάσεις παραγωγής 

και παραγωγική δυναμικότητα» από το μέγεθος της επιχείρησης είναι 

στατιστικά σημαντική και ίση με 96,30%.  

 Η πιθανότητα να επηρεάζεται η ισχύς του κριτηρίου «γεωγραφική τοποθεσία» 

από το μέγεθος της επιχείρησης κατά την επιλογή διεθνούς προμηθευτή είναι 

στατιστικά σημαντική και ίση με 95,10%.  

Αναφορικά με τη συσχέτιση του επιπέδου διεθνοποίησης με καθένα από τα κριτήρια 

επιλογής διεθνών προμηθευτών προέκυψε πως δεν υφίσταται κάποια στατιστικά 

αξιοσημείωτη πιθανότητα επιρροής της ισχύος των κριτηρίων από το επίπεδο 

διεθνοποίησης της επιχείρησης. 

Τέλος, αναφορικά με τη συσχέτιση της εργασιακής εμπειρίας σε Τμήμα Προμηθειών ή 

εφοδιαστικής αλυσίδας με καθένα από τα κριτήρια επιλογής διεθνών προμηθευτών 

προέκυψε: 

 Η πιθανότητα να επηρεάζεται η ισχύς του κριτηρίου «συμμόρφωση με τις 

προδιαγραφές ποιότητας» από τα έτη εργασιακής εμπειρίας κατά την επιλογή 

διεθνούς προμηθευτή είναι στατιστικά σημαντική και ίση με 99,77%.  
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 Η πιθανότητα να επηρεάζεται η ισχύς του κριτηρίου «τεχνολογία παραγωγής 

και τεχνική υποστήριξη» από τα έτη εργασιακής εμπειρίας κατά την επιλογή 

διεθνούς προμηθευτή είναι στατιστικά σημαντική και ίση με 99,66%. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Η ριζική αλλαγή των συνθηκών που διέπουν την επιχειρηματική πραγματικότητα και οι 

εξελίξεις που συντελούνται στις διεθνείς αγορές λόγω της εγκαθίδρυσης της 

παγκοσμιοποίησης, καθιστούν επιτακτική την υιοθέτηση εξωστρεφών πολιτικών από 

τους οικονομικούς οργανισμούς, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους 

και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Στα κίνητρα διεθνοποίησης των επιχειρήσεων 

συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η επιδίωξη προϊόντων υψηλότερων ποιοτικών 

προδιαγραφών, η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής μέσω της προμήθειας 

οικονομικότερων πρώτων υλών και η ανεύρεση εξελιγμένων τεχνολογιών, προκειμένου 

η επιχείρηση να βελτιστοποιήσει τα προϊόντα και τις διαδικασίες της.  

Παρόλα αυτά, η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων ενέχει σοβαρούς κινδύνους και 

δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα στο επιχειρείν. Στους κινδύνους 

συμπεριλαμβάνονται η ασυμφωνία στους χρόνους παραδόσεων των προμηθειών, λόγω 

γεωγραφικής απόστασης, διάβασης εθνικών συνόρων και ενδεχόμενης αλλαγής 

πολλαπλών μεταφορικών μέσων, η απουσία συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές 

ποιότητας της επιχείρησης και η αύξηση του κόστος αποθεμάτων. Επιπλέον, η ποικιλία 

στις πολιτικοοικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες σε 

παγκόσμια κλίμακα αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τα στελέχη επιχειρήσεων και 

αυξάνουν δραματικά το κόστος των επιχειρήσεων.  

Υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες και προκειμένου η επιχείρηση να καρπωθεί τα 

μέγιστα οφέλη που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, η ορθή αξιολόγηση και τελική 

επιλογή ενός διεθνούς προμηθευτή καθίσταται επιτακτική. Η αναγνώριση τόσο της 

πολυπλοκότητας του προβλήματος επιλογής προμηθευτών, όσο και του βαθμού 

επιρροής του στην αποδοτικότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης ώθησε μεγάλη 

μερίδα του ακαδημαϊκού και επιστημονικού κόσμου στη συστηματική μελέτη του 

θέματος, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα κριτήρια επιλογής 

προμηθευτών και να αναπτυχθούν αντιπροσωπευτικότερα μοντέλα αξιολόγησής τους.   

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε η αναλυτική παρουσίαση των 

δημοφιλέστερων μεθόδων και η παράθεση πληθώρας ερευνών σχετικά με τα κριτήρια 

επιλογής τόσο εγχώριων, όσο και διεθνών προμηθευτών, προκειμένου να παρουσιαστεί 

αναλυτικά το υπόβαθρο του προβλήματος και η πρόοδος που έχει συντελεστεί μέχρι 
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σήμερα στον τομέα. Κύριος στόχος της ήταν η ανάδειξη των βασικότερων κριτηρίων 

που επηρεάζουν την αξιολόγηση ενός διεθνούς προμηθευτή και η διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας του υβριδικού μοντέλου fuzzy TOPSIS στην τελική επιλογή 

τους, σε παραγωγικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στον ελληνικό χώρο. 

Η μέθοδος TOPSIS επιλέχθηκε, λόγω της μαθηματικής απλότητας της λογικής της, 

δεδομένου πως υπολογίζει τις αποστάσεις των στοιχείων από την ιδανικότερη λύση και 

τελικά επιλέγεται η πλησιέστερη σε αυτή, ωστόσο, συνδυάστηκε με τους ασαφείς 

αριθμούς, προκειμένου να μετριαστεί η αβεβαιότητα και η υποκειμενικότητα των 

απαντήσεων του δείγματος. Από την έρευνα που διεξήχθη, διαπιστώθηκε πως η fuzzy 

TOPSIS αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο για την αξιολόγηση και τελική 

επιλογή προμηθευτή, καθώς τα κυριότερα κριτήρια που αναδείχθηκαν από τη 

διαδικασία, συγκεκριμένα η ποιότητα, η παράδοση και η τιμή του προϊόντος, 

επιβεβαιώνουν τα ευρήματα παλαιότερων μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Κλείνοντας, αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός πως παρόλη τη δημοτικότητα του 

προβλήματος επιλογής προμηθευτών στη διεθνή αρθρογραφία, η διερεύνηση των 

κριτηρίων επιλογής διεθνών προμηθευτών, με ρητή χρήση του όρου, βρίσκεται ακόμη 

σε εμβρυικό στάδιο, δεδομένου πως αυξημένο ενδιαφέρον για τη μελέτη της διεθνής 

του διάστασης σημειώθηκε μόλις πρόσφατα, τη δεκαετία του 1990. Επιπλέον, σύμφωνα 

με μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο όγκος και η αξία του 

διασυνοριακού εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη. Αναλογιζόμενοι τις 

παραπάνω αντικρουόμενες διαπιστώσεις, γίνεται εμφανής η ανάγκη ενδελεχούς 

ανάλυσης των διαστάσεων του προβλήματος διεθνών προμηθευτών και η παραγωγή 

ουσιαστικής γνώσης, σχετικής με το αντικείμενο, η οποία θα λειτουργήσει ως εργαλείο 

στα χέρια των στελεχών προμηθειών, διευκολύνοντας την ορθή λήψη αποφάσεων.  
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προγράμματος 

επιλογής 

προμηθευτών  

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Narasimhan 

(1983) 

Ποιότητα, 

παράδοση, 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

Αναλυτική 

Ιεραρχική Μέθοδος 

(ΑΗΡ) 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 
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δυναμικότητα, 

καθαρή τιμή 

Narasimhan and 

Stoynoff (1986) 

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα, 

καθαρή τιμή 

Μεικτός ακέραιος 

προγραμματισμός. 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Newman (1988) Ποιότητα 

Στατιστικός 

έλεγχος 

διαδικασίας  

 

Newman (1988) 

Ποιότητα, 

παράδοση, 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα, 

καθαρή τιμή, 

τεχνική ικανότητα, 

προδιαγραφές 

συσκευασίας, 

γεωγραφική θέση  

Εννοιολογική 

έρευνα 
JIT σύστημα 

Newman and 

Scodro (1988) 
Καθαρή τιμή 

Εννοιολογική 

έρευνα 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Pan (1989) 

Καθαρή τιμή, 

ποιότητα, 

παράδοση 

Μοντέλο 

γραμμικού 

προγραμματισμού 

με ένα μοναδικό 

στόχο 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Payne (1970) 
Οικονομική 

κατάσταση  
Εμπειρική έρευνα Βιομηχανικές 

προμήθειες, 5 
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εναλλακτικά 

σενάρια 

Roberts (1978) Παράδοση 

Γραμμικό μοντέλο 

στάθμισης για 

αξιολόγηση 

απόδοσης  

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Ronen and 

Trietsch (1988) 

Παράδοση, καθαρή 

τιμή 

Στοχαστική έρευνα, 

σταθερό μοντέλο 

απογραφής  

Έργα υψηλών 

απαιτήσεων  

Rubin, Dilts and 

Barron (1983) 
Καθαρή τιμή 

Βέλτιστο ύψος 

παραγγελίας 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Sharma, Benton 

and Srivastave 

(1989) 

Καθαρή τιμή, 

ποιότητα, 

παράδοση 

Μη γραμμικό 

μοντέλο 

προγραμματισμού 

με πολλαπλούς 

στόχους 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Sheth (1973) 

Ποιότητα, 

παράδοση, καθαρή 

τιμή, 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα, 

υπηρεσίες 

επισκευής, φήμη 

και θέση στον 

κλάδο, εντύπωση 

Εννοιολογική 

έρευνα 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Shore (1981) 

Ποιότητα, 

παράδοση, καθαρή 

τιμή 

Χρήση ειδικού 

ηλεκτρονικού 

προγράμματος 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 
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προμηθειών  

Sookup (1987) 

Ποιότητα, 

παράδοση, 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα, 

καθαρή τιμή, 

τεχνική ικανότητα, 

οικονομική 

κατάσταση, 

επιθυμία 

συνεργασίας,  

διοίκηση και 

οργανωσιακή 

κουλτούρα, 

γεωγραφική θέση  

Γραμμικό μοντέλο 

στάθμισης με τη 

χρήση πιθανοτήτων 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Timmerman 

(1986) 

Ποιότητα, 

παράδοση, ιστορικό 

επίδοσης, καθαρή 

τιμή, τεχνική 

ικανότητα 

Γραμμικό μοντέλο 

στάθμισης 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 

Treleven (1987) 

Ποιότητα, 

παράδοση, 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα, 

καθαρή τιμή 

Εννοιολογική 

έρευνα 
JIT σύστημα 

Turner (1988) Καθαρή τιμή, 

εγκαταστάσεις 

Μεικτός ακέραιος 

προγραμματισμός 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 
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παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα 

Wagner, Ettenson 

and Parrish (1989) 

 Βιομηχανικοί 

Παράγοντες: 

Ποιότητα, 

υπηρεσίες 

επισκευής, 

παράδοση, 

γεωγραφική 

θέση, φήμη και 

θέση στον κλάδο 

 Παράγοντες 

Λιανικού 

εμπορίου: 

Φήμη και θέση 

στον κλάδο, 

υπηρεσίες 

επισκευής, 

παράδοση, 

ποιότητα, 

σήμανση, μόδα, 

χώρα 

προέλευσης, 

ιστορικό 

πωλήσεων  

 

Εμπειρική έρευνα 

Λιανικό εμπόριο 

γυναικείων 

ρούχων, 

αξεσουάρ και 

προϊόντων 

σπιτιού.  

Wieters (1976) 

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα, 

Εμπειρική έρευνα 

Έμφαση σε 6 

διαφορετικούς 

κλάδους 
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τεχνική 

ικανότητα, 

οικονομική 

κατάσταση, 

φήμη και θέση 

στον κλάδο, 

οργανωσιακή 

κουλτούρα, 

υπηρεσίες 

επισκευής, 

συστήματα 

ελέγχου, 

γεωγραφική 

θέση 

 

Wind and 

Robinson (1968) 

Ποιότητα, 

παράδοση, καθαρή 

τιμή, φήμη και 

θέση στον κλάδο, 

γεωγραφική θέση, 

αμοιβαίες 

συμφωνίες, 

ιστορικό επίδοσης, 

τεχνική ικανότητα, 

συστήματα 

επικοινωνίας 

Γραμμικό μοντέλο 

στάθμισης 

Βιομηχανικές 

προμήθειες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Σαχπαζίδου Χαρίκλεια 

Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Η χρήση της πολυκριτήριας μεθόδου fuzzy TOPSIS 

στο πρόβλημα της επιλογής διεθνών προμηθευτών» 

Σκοπός της έρευνας: Βάσει των ερωτηματολογίων που θα συλλεχθούν από δείγμα 

ελληνικών επιχειρήσεων, θα αναδειχθούν οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαδικασία επιλογής διεθνών προμηθευτών. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά θα 

επεξεργασθούν με τη χρήση της πολυκριτήριας μεθόδου fuzzy TOPSIS, προκειμένου 

να εξαχθούν συμπεράσματα για την τελική επιλογή μεταξύ εναλλακτικών προφίλ 

προμηθευτών.  

Σημειώνεται πως όλες οι απαντήσεις που θα παρέχετε με τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

επιστημονικού ενδιαφέροντος από την υποφαινόμενη φοιτήτρια, δε θα μεταβιβαστούν 

σε τρίτα πρόσωπα και δε θα γίνει ουδεμία δημόσια αναφορά στα φυσικά ή τα νομικά 

πρόσωπα που εμπλέκονται.  

Η συνολική διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι κατά μέσο όρο 10 

λεπτά και η συνεργασία σας είναι καθοριστική για την επιτυχία της έρευνας. Αφού 

συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ πολύ όπως το αποθηκεύσετε και το 

αποστείλετε ως συνημμένο στο email: chara.sachpazidou@gmail.com. Για οποιαδήποτε 

άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο παραπάνω email.  

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας! 

mailto:chara.sachpazidou@gmail.com
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Α’ΜΕΡΟΣ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.Ηλικία:……………………. 

2.Φύλο:            Άνδρας             Γυναίκα  

3. Επίπεδο εκπαίδευσης:            Απόφοιτος Λυκείου  

                                                   Απόφοιτος ΙΕΚ  

                                                   Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  

                                                   Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος  

                                                   Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος  

 

4. Εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα Προμηθειών ή Εφοδιαστικής αλυσίδας: 

             0-1 έτη  

             2-5 έτη 

             6-10 έτη 

             11-20 έτη 

             21-30 έτη 

             31 + έτη 

 

5. Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης:              Μικρή - 1 έως 50 εργαζόμενοι      

                                                                           Μεσαία – 51 έως 250 εργαζόμενοι 

                                                                           Μεγάλη – 251+ εργαζόμενοι  

 

6. Επίπεδο διεθνοποίησης της επιχείρησης (% εσόδων από διεθνείς δραστηριότητες): 

              0 – 20%  

              21 – 40%  

              41 – 60% 

              61 – 80%  

              81 – 100%    
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ΜΕΡΟΣ Α’ –  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ   

Παρακαλώ βαθμολογήστε τη σημαντικότητα των παρακάτω κριτηρίων στην τελική επιλογή 

προμηθευτών, σημειώνοντας Χ στην αντίστοιχη στήλη. Για την επεξήγηση των κριτηρίων 

παρακαλώ συμβουλευτείτε τη σύντομη περιγραφή τους στη σελίδα 5 και 6  του 

ερωτηματολογίου.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Πολύ 

Χαμηλή 
Χαμηλή 

Μεσαία 

– 

Χαμηλή 

Μεσαία 
Μεσαία 

– Υψηλή 
Υψηλή 

Πολύ 

υψηλή 

Τιμή προϊόντος   

       

Έξοδα μεταφοράς και 

αποθήκευσης (freight) 

       

Δασμολογικό καθεστώς  

       

Συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές ποιότητας  

       

Αξιοπιστία προϊόντος   

       

Έλεγχοι ποιότητας  

       

Τεχνολογία παραγωγής 

και τεχνική υποστήριξη   

       

Αξιοπιστία παράδοσης  

       

Επικοινωνιακά 

συστήματα ανταλλαγής 

πληροφοριών   

       

Ευελιξία και 

ανταποκρισιμότητα στις 

αλλαγές της αγοράς 
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Οικονομική θέση  

       

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

παραγωγική 

δυναμικότητα  

       

Φήμη και θέση στον 

κλάδο   

       

Γεωγραφική τοποθεσία  

       

Πολιτική σταθερότητα, 

τρομοκρατία και δείκτης 

εγκληματικότητας  

       

Οικονομικό περιβάλλον 

και συναλλαγματική 

ισοτιμία 

       

Πολιτισμικοί παράγοντες   

       

Διευθέτηση νομικών 

απαιτήσεων  

       

Όροι πληρωμής  

       

 

Σύντομη περιγραφή των κριτηρίων 

Τιμή προϊόντος   

Η τιμή καταλόγου του προμηθευτή για κάποιο προϊόν 

συμπεριλαμβανομένης και οποιαδήποτε έκπτωσης.  

Έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης 

(freight) Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης. 
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Δασμολογικό καθεστώς  

Το σταθερό ποσοστό που επιβάλλεται στην τιμή του προϊόντος 

κατά την εισαγωγή του στη χώρα και τα έξοδα του εκτελωνιστή.  

Συμμόρφωση στις προδιαγραφές 

ποιότητας  

Η ικανότητα του προμηθευτή να ικανοποιεί τις ποιοτικές 

προδιαγραφές με συνέπεια.  

Αξιοπιστία προϊόντος   

Αναφέρεται στο βαθμό απόρριψης προϊόντος, δηλαδή στον αριθμό 

των επιστρεφόμενων προϊόντων εξαιτίας ποιοτικών προβλημάτων.  

Έλεγχοι ποιότητας  

Αναφέρεται είτε στα συστήματα ελέγχου ποιότητας και στα 

πιστοποιητικά που φέρει η επιχείρηση του προμηθευτή, είτε στις 

επισκέψεις των επιτροπών ελέγχου ποιότητας του αγοραστή στις 

εγκαταστάσεις του προμηθευτή.  

Τεχνολογία παραγωγής και τεχνική 

υποστήριξη   

Η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνολογίας 

κατά την παραγωγή ή την επισκευή ενός προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης. 

Αξιοπιστία παράδοσης  

Η ικανότητα του προμηθευτή να πληρεί συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα παράδοσης.  

Επικοινωνιακά συστήματα 

ανταλλαγής πληροφοριών   

Ηλεκτρονικά συστήματα που αυτοματοποιούν τη διαδικασία 

παραγγελιοληψίας και διασταύρωσης πληροφοριών.  

Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις 

αλλαγές της αγοράς 

Η ικανότητα του προμηθευτή να ανταποκρίνεται με ευκολία στις 

αλλαγές που επιβάλλει η αγορά, ικανοποιώντας τις ανάγκες των 

πελατών. 

Οικονομική θέση  Η πιστοληπτική ικανότητα και η φερεγγυότητα του προμηθευτή. 

Εγκαταστάσεις παραγωγής και 

παραγωγική δυναμικότητα  

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής του προμηθευτή και η ποσότητα 

παραγόμενου προϊόντος που μπορεί να παραχθεί σε δεδομένο 

χρόνο.  
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Φήμη και θέση στον κλάδο   Η φήμη που έχει αποκτήσει στον κλάδο και η πελατειακή του βάση.  

Γεωγραφική τοποθεσία  Ο τόπος εγκατάστασης του προμηθευτή π.χ. κοντά σε λιμάνι  

Πολιτική σταθερότητα, τρομοκρατία 

και δείκτης εγκληματικότητας  

Η ευκολία με την οποία μεταβάλλονται οι πολιτικές συνθήκες της 

χώρας του προμηθευτή και ο δείκτης εγκληματικότητας και 

τρομοκρατίας. 

Οικονομικό περιβάλλον και 

συναλλαγματική ισοτιμία 

Περιλαμβάνει τη χρηματοοικονομική, νομισματική και 

δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Ως συναλλαγματική ισοτιμία 

ορίζεται η  τιμή αγοραπωλησίας του νομίσματος του αγοραστή σε 

όρους του νομίσματος του προμηθευτή ή σε κάποιο άλλο κοινό 

νόμισμα. 

Πολιτισμικοί παράγοντες   

Η ομοιότητα του πολιτισμικού περιβάλλοντος του προμηθευτή και 

του αγοραστή. Τα ήθη και οι συνηθισμένες επιχειρηματικές 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται όταν προμηθευτής και αγοραστής 

συνάπτουν συμβόλαια συνεργασίας π.χ. χρόνος διαπραγμάτευσης, 

φιλικές σχέσεις κτλ.  

Διευθέτηση νομικών απαιτήσεων  

Το νομικό σύστημα και οι μηχανισμοί εκδίκασης μιας εμπορικής 

υπόθεσης. 

Όροι πληρωμής  

Η δυνατότητα πληρωμής με πίστωση ή με τη διαμεσολάβηση 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.   

 

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ   

Πριν την συμπλήρωση της παρακάτω ενότητας ερωτήσεων, παρακαλώ πολύ διαβάστε 

προσεκτικά τα χαρακτηριστικά των παρακάτω προφίλ προμηθευτών.  

Πορτογάλος Ιταλός Κινέζος Γερμανός Μεξικανός 

Ελαφρώς 

υπερτιμολογη-

μένα προϊόντα 

Ακριβά προϊόντα 

 

Τα πιο φθηνά 

προϊόντα 

 

Τα πιο ακριβά 

προϊόντα από 

όλους 

Οριακά 

χαμηλότερη τιμή 

από τον Γερμανό 
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Μεσαία ποιότητα 

 
Υψηλή ποιότητα 

Τα προϊόντα με 

τη χαμηλότερη 

ποιότητα 

Η υψηλότερη 

ποιότητα από 

όλους 

 

Οριακά 

χαμηλότερη 

ποιότητα από τον 

Γερμανό 

Μεσαία τεχνική 

ικανότητα 

Υψηλή τεχνική 

ικανότητα 

 

Χαμηλή τεχνική 

ικανότητα 

 

Πολύ υψηλή  

τεχνική ικανότητα 

 

 

Ικανοποιητική 

τεχνική 

ικανότητα και 

εξυπηρέτηση 

 
Αρκετά 

ικανοποιητική 

οικονομική θέση 

 

Οικονομική θέση 

ελάχιστα 

δυσμενέστερη 

από του 

Πορτογάλου 

Σχετική 

οικονομική 

σταθερότητα 

 

Πάρα πολύ υψηλή 

οικονομική 

σταθερότητα 

 

Ίδια οικονομική 

θέση με τον 

Γερμανό 

 

Πολύ καλή 

παράδοση 

Έγκαιρη 

παράδοση 

 

Συχνές 

καθυστερήσεις 

παράδοσης 

 

Μέτρια παράδοση 

Εξαιρετική 

παράδοση 

 

Υψηλή 

αξιοπιστία 

 

Περισσότερο 

αξιόπιστος από 

τον Πορτογάλο 

 

Χαμηλή 

αξιοπιστία 

 

Υψηλότερη  

αξιοπιστία από 

τον Ιταλό 

 

Υψηλή 

αξιοπιστία 

 

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής για 

μεσαίας 

ποσότητας 

παραγγελίες 

 

Σύγχρονες 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής 

 

Μεγάλες 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής 

Υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής 

Σύγχρονες 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής 

 

Πολύ καλή φήμη 

στον κλάδο 

 

Ισχυρή φήμη 

στον κλάδο 

 

Χαμηλή φήμη 
Ισχυρή θέση και 

φήμη στον κλάδο 

 

Ηγετική θέση 

στον κλάδο 

 

Μέτρια ευελιξία 

 

Μικρή ευελιξία 

 

Έλλειψη 

ευελιξίας 

 

Έλλειψη 

ευελιξίας 

 

Μέτρια ευελιξία 

 

Μέτρια πολιτική 

πίστωσης 

 

Αρκετά 

ικανοποιητική 

πίστωση 

 

Ελάχιστη 

πίστωση 

 

Σχεδόν καθόλου 

πίστωση 

 

Μέτρια πολιτική 

πίστωσης 

 

Ικανοποιητικά 

συστήματα 

επικοινωνίας 

Εξελιγμένα 

συστήματα 

επικοινωνίας 

 

Εξελιγμένα 

συστήματα 

επικοινωνίας 

Υπερσύγχρονα  

συστήματα 

επικοινωνίας 

Ικανοποιητικά 

συστήματα 

επικοινωνίας 

Υψηλή 

συμμόρφωση με 

Υψηλή 

συμμόρφωση με 

Σχετικά 

ικανοποιητική 

Υψηλή 

συμμόρφωση στις 

Χαμηλότερη 

συμμόρφωση στις 
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τις διαδικασίες 

 

τις διαδικασίες 

 

συμμόρφωση με 

τις διαδικασίες 

 

διαδικασίες 

παραγωγής 

 

διαδικασίες από 

τον Κινέζο 

 

 

Με βάση τον Πίνακα της σελίδας 7, παρακαλώ βαθμολογήστε την καταλληλότητα των 

παραπάνω προμηθευτών για κάθε  ένα από τα παρακάτω κριτήρια, τοποθετώντας 1 για τον 

Λιγότερο Αποτελεσματικό και 7 για τον Πλέον Αποτελεσματικό προμηθευτή ανά κριτήριο.  

Κλίμακα διαβάθμισης: 

1 – Πολύ λίγο αποτελεσματικός  

2 – Λίγο αποτελεσματικός  

3 – Λίγο προς μεσαία αποτελεσματικός 

4 – Μεσαία Αποτελεσματικός 

5 – Μεσαία προς πολύ αποτελεσματικός 

6 – Πολύ αποτελεσματικός 

7 – Πάρα πολύ αποτελεσματικός  

Παράδειγμα απάντησης: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Άλφα Βήτα Γάμμα Δέλτα Έψιλον 

Καινοτομία 3 3 9 7 6 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Πορτογάλος Ιταλός Κινέζος Γερμανός Μεξικανός 

Τιμή προϊόντος   

     

Έξοδα μεταφοράς και 

αποθήκευσης (freight) 

     

Δασμολογικό καθεστώς  

     

Συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές ποιότητας  
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Αξιοπιστία προϊόντος   

     

Έλεγχοι ποιότητας  

     

Τεχνολογία παραγωγής και 

τεχνική υποστήριξη   

     

Αξιοπιστία παράδοσης  

     

Επικοινωνιακά συστήματα 

ανταλλαγής πληροφοριών   

     

Ευελιξία και 

ανταποκρισιμότητα στις 

αλλαγές της αγοράς 

     

Οικονομική θέση  

     

Εγκαταστάσεις παραγωγής 

και παραγωγική δυναμικότητα  

     

Φήμη και θέση στον κλάδο   

     

Γεωγραφική τοποθεσία  

     

Πολιτική σταθερότητα, 

τρομοκρατία και δείκτης 

εγκληματικότητας  

     

Οικονομικό περιβάλλον και 

συναλλαγματική ισοτιμία 

     

Πολιτισμικοί παράγοντες   

     

Διευθέτηση νομικών 

απαιτήσεων  
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Όροι πληρωμής  

     

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας! 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

   

 Κριτήρια (Cn)                                         D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18

C1 VH MH MH H MH MH VH MH H MH VH MH VH VH H VH MH MH

C2 H H MH MH M L VH M M M VH H MH H MH MH MH M

C3 MH H L MH MH ML MH H MH M MH MH MH H MH M M M

C4 MH MH H H VH VH VH H VH H VH H H VH H VH H VH

C5 VH H H MH H H VH H H VH VH VH VH VH VH VH VH VH

C6 M H H M M MH VH MH VH VH VH H VH VH VH MH M H

C7 ML ML MH ML MH MH MH ML MH VH MH MH H H H M MH M

C8 H H MH MH H VH VH ML H VH VH MH MH H MH VH H H

C9 M M MH ML L MH M ML MH H M M M MH M ML ML M

C10 M M MH M MH MH H MH MH H H H H H MH MH H VH

C11 M H MH ML ML H M H ML M M M MH H H H MH M

C12 ML H M ML M M ML ML M M ML H VH VH VH H H MH

C13 H H M ML VH MH MH H ML H MH H H H H VH H H

C14 MH H MH L L M M MH L M M M M M ML MH VH MH

C15 MH ML MH ML M ML H ML L M H M M M M H MH M

C16 MH H MH M ML M H ML ML MH H M MH MH MH H H M

C17 ML L M L VL M ML L L ML ML M ML M ML L M ML

C18 MH L MH ML VH M ML ML ML ML ML MH MH MH MH MH MH MH

C19 VH H MH MH M MH VH M MH VH VH MH MH MH H VH VH H

Υπεύθυνοι Λήψης Αποφάσεων (Dm)
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Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

   

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18

Α1 MG MG MG MG F MG G F F MG F MG G G F F MG F

Α2 F F F MP MP F MG MP MP F MP F MG F MP MP F MP

Α3 VG VG VG VG G VG VG VG VG VG G VG VG VG G VG VG VG

Α4 P P MP P VP MP MP P P MP P P P VP VP P VP VP

Α5 MP MP MP MP P F F MP MP F F MP MP P P MP MP P

Α1 VG G MG G G G G G G G VG MG G G G G G G

Α2 VG G VG G VG VG VG VG VG VG VG G G VG VG VG VG G

Α3 MP F MP F MP MP MP MP P MG F MP F F F P P MP

Α4 VG VG VG VG G VG VG VG VG VG VG G G VG MG G G MG

Α5 MP MP F MP P F P P MP F F P MP MP MP P MP P

Α1 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

Α2 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

Α3 F F P MP MP MP MG F MP G F F F MG MG P P F

Α4 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

Α5 F MP MP F P P F F MP MG F MP MP F F P MP F

Α1 G G G VG G VG G MG G MG G MG MG MG G G G G

Α2 VG G G VG G VG G MG G MG G G G G G G VG G

Α3 P F MG MG F F F MP MG MP F F MP F MP F P MG

Α4 VG VG VG VG G VG VG G G G VG VG VG VG G G VG G

Α5 MP MP F F MP MP P P F P MP MG MG MG P MP MP F

Α1 G MG G MG G MG G MG MG MG G G VG G MG G MG G

Α2 VG G VG VG VG G VG G G G VG VG G VG G VG G G

Α3 MP P MP MP MP MP MP P P F F MP MP MP P MP VP MP

Α4 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

Α5 G VG G G G G G G G MG G G G G G G G G

Α1 MG F MG G MG MG MG MG MP F MG MG MG MG G G MG G

Α2 G MG G VG VG G G G G G G G G MG VG VG G G

Α3 P P F MG P F P P VP MP F MP P F P MP P MP

Α4 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

Α5 MP MP MG G G G G G G G G G G G G G G G

Υπεύθυνοι Λήψης Αποφάσεων (Dm)Κριτήρια 

(Cn) Προμηθευτές 

C1

C2

C3

C4

C5

C6
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Α1 MG F MG G F MG F MP F MG F MG MG MG MG F MG MP

Α2 G G G VG VG VG G G G G G G G G VG G G MG

Α3 MP P F MG MP F VP P VP P MP F F F MP P MP P

Α4 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

Α5 F MG G G MG VG MG F MG MG MG G G G G F G F

Α1 G VG G G VG VG G VG G MG VG VG G G G MG G G

Α2 MG G G VG G VG MG G MG F G G VG VG MG G MG VG

Α3 VP P F MP P VP P MP MP VP P MP F MP MP P P MP

Α4 MG MG MG MG VG MG F MG F MP MG MG MG MG F MG F MG

Α5 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

Α1 G MG G MG G MG MG G F G MG MG MG G MG F G MG

Α2 VG G VG VG VG G G VG G VG G G G VG VG G VG G

Α3 VG G VG VG VG G G VG G VG G G G G VG G MG G

Α4 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG G VG G

Α5 MG MG G MG G MG MG G F G MG F MG MG MG F MG MG

Α1 MG F MG MG MG MG F MG MG MG MG MG G MG F MG MG F

Α2 MP MP F MP MP F P MP P MP MP MP MG MP MP MP MP MP

Α3 P P P VP VP MP VP P VP P P VP P VP P P VP VP

Α4 P P P VP VP MP VP P VP P P VP P VP P VP P VP

Α5 MG F MG MG MG MG F MG MG MG MG F G F F F MG F

Α1 MG F MG G G MG MG G MG F G G G G G G G G

Α2 F MP G MG MG F F MG F MP F F MG MG MG MG MG MG

Α3 G MG F F VG MG MG G MP MG MG MG G G G MG MG MG

Α4 VG VG VG VG VG VG VG VG VG G VG VG VG VG VG VG VG VG

Α5 G VG G VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG G VG

Α1 MG F MG MG MG G F MP F MG MG MP MG F MG F G MG

Α2 VG G G VG VG G G G MG G MG MG G MG G G VG G

Α3 G G MG G G MG MG F MG G F F G MG G MG MG MG

Α4 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

Α5 VG VG G G VG G G G G VG G G G G VG G VG G

C7

C8

C9

C10

C11

C12
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Α1 G G G G G G MG G G F G G G G G G G G

Α2 G VG VG VG MG VG G G G G G VG VG VG F G G VG

Α3 MP P MP MP MP MP P VP P MP MP MP MP P P P F MP

Α4 VG VG VG VG G G G G G G VG VG VG VG G VG VG VG

Α5 G VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG G VG

Α1 VG VG G MG MG G G G VG G G G G G G G MG G

Α2 VG VG VG VG VG VG G G VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

Α3 MP P MP P VG P F F MP MG MP P MP F MP MP P P

Α4 VG VG VG VG MP VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG G VG

Α5 F MP MP MP G P MP MP MP F MP F F MG F MP P F

Α1 VG MG G G VG G G VG VG VG G G G G VG G VG VG

Α2 VG G MG VG MP G VG G VG VG VG G MG MG G VG VG VG

Α3 MG F MG MG VG G MG MG F MG MG MG MG MG F MG MP G

Α4 VG VG VG VG F VG VG VG VG VG VG VG G G VG VG VG VG

Α5 MP F F MG G MG F MG P MG MG MP F MP MP F MP MG

Α1 VG VG VG G G MG VG G VG VG VG MG G G G MG VG VG

Α2 VG G G VG MG MG VG VG VG VG VG MG G G VG VG VG VG

Α3 MG MG G MG VG G MG P F MG MG G MG F G F MG G

Α4 VG VG VG VG F MG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

Α5 F MP MG F G F F P MP F MG MP F MG F MP F F

Α1 VG VG VG VG VG G MG MG VG G G VG VG VG G G VG VG

Α2 VG VG VG VG F VG VG VG VG VG G G G VG VG VG VG VG

Α3 MG F MP F VG MG MP P MG P MP MP MP MG F MP MP F

Α4 VG G VG VG MG VG VG VG VG G G MG MG VG VG G VG VG

Α5 MG MP MG MG G F F MP F MP F F F MG MG MP MP MG

Α1 VG G VG G G VG VG G VG VG G MG G G G G G G

Α2 VG G VG VG G VG VG G VG G G G VG G MG G VG G

Α3 MG MG F MP P F F P MG MP MP F F F MP P P F

Α4 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG G VG VG VG

Α5 MG MP G F P MP MP P F P F MG G G MP F F MG

Α1 MG MG G G MG G MG F G F MG MG G MG F MG G G

Α2 G G MG VG G G G MG VG MG VG F F F MG G G MG

Α3 F MP MP MP MP MP F P MG MP F P MP P P P P MP

Α4 MP P P VP P P MP VP MP P MP VP VP VP VP VP MP P

Α5 G MG G G MG MG MG F G F MG MG MG MG F MG MG MG

C19

C13

C14

C15

C16

C17

C18


