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Περίληψη  

 
 

Τα τελευταία 30 χρόνια πολλοί ακαδημαϊκοί, ερευνητές, αλλά και τεχνικοί 

παρουσίασαν τα ευρήματα και τις απόψεις τους σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα 

και την πρακτική της βέλτιστης διαχείρισης της, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

εμπειρικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, το θέμα βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση, καθώς ως 

επί το πλείστον δεν ακολουθείται μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, αλλά κυρίως 

επιλέγεται να εξεταστεί ένας κρίκος - τομέας του θέματος κάθε φορά, ανάλογα με τις 

δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας οι οποίες ενδιαφέρουν τον εκάστοτε 

ακαδημαϊκό ή ερευνητή. 

Στην παρούσα μελέτη, επιχειρείται η εξέταση των σύγχρονων στρατηγικών διαχείρισης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αυτοί εξελίχθηκαν από την αρχή της γέννησης του 

όρου μέχρι και σήμερα καθώς και ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στην διαμόρφωση 

τους. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

εφοδιαστική αλυσίδα και κατ επέκταση διαμορφώνουν την στρατηγική διαχείρισης της 

και οι οποίοι αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Η 

παρούσα εργασία επικεντρώνεται στους κρίσιμους παράγοντες που σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά – σχεδιασμό ενός προϊόντος, την ζήτηση του προϊόντος και την 

αντιμετώπιση αβεβαιότητας εντός των αγορών που απευθύνεται, αλλά και τον κρίσιμο 

ρόλο των αποθεμάτων (φαινόμενο του μαστιγίου) και του διαμοιρασμού πληροφορίας 

εντός μιας εφοδιαστικής αλυσίδας.   

 

Λέξεις-κλειδιά: διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού, στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας, 

lean, agile, leagile, κρίσιμοι παράγοντες 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας πρωτοεμφανίστηκε ως όρος αμέσως μετά την λήξη 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με την στροφή των κρατών σε εμπορικά σύνορα πέραν 

των εγχώριων, ως αναγκαιότητα ανάκαμψης των κατεστραμμένων οικονομιών. Στην 

παρθενική της μορφή συνδέθηκε με την απλή μετακίνηση προϊόντων από ένα κράτος σε 

ένα άλλο. Πολύ γρήγορα όμως έγινε αντιληπτό ότι η εφοδιαστική αλυσίδα σχετιζόταν 

με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούσαν συντονισμό των 

διάφορων ενεργειών. Έτσι δημιουργήθηκε και ο όρος διαχείριση εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Η εξέλιξη ωστόσο των όρων εφοδιαστική αλυσίδα όσο και της διαχείρισης 

της, σηματοδοτήθηκε στις δεκαετίες που πέρασαν από την πρόοδο της τεχνολογίας την 

ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης και τις συνακόλουθες οικονομικές αλλαγές τις οποίες 

επέφερε η τελευταία. Συνεπώς προέκυψε η αδήριτη ανάγκη προσαρμογής των 

επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον η αναζήτηση 

κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες όπου ξεκίνησε και η συστηματική μελέτη των παραπάνω 

όρων, δηλαδή της εφοδιαστικής αλυσίδας, της διαχείρισης της αλλά και των 

στρατηγικών αυτής, προέκυψαν δύο σημαντικά συμπεράσματα. Το πρώτο συνδέεται με 

την στρατηγική των επιχειρήσεων όπου αποδείχθηκε ότι καθώς όλες οι επιχειρήσεις δεν 

επιδιώκουν τους ίδιους στόχους, δεν παράγουν τα ίδια προϊόντα αλλά ούτε και 

απευθύνονται στις ίδιες αγορές, συνεπώς δεν υπάρχει μία στρατηγική που να μπορεί να 

εφαρμοστεί με επιτυχία για όλες. Το δεύτερο σχετίζεται με τον όρο εφοδιαστικής 

αλυσίδας και τι σημαίνει αποτελεσματική διαχείρισης της. Τα ευρήματα που 

προέκυψαν από ακαδημαϊκές αλλά και εμπειρικές μελέτες συγκλίνουν στην άποψη    

ότι ο αντικειμενικός στόχος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η εκπλήρωση των 

απαιτήσεων των πελατών της (customer satisfaction). Επειδή όπως πρόκειται και για 

επιχειρήσεις που επιθυμούν και την κερδοφορία τους,  η διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σχετίζεται με τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για τον 

αποτελεσματικό συντονισμό, επίβλεψη και διοίκηση όλων των εμπλεκόμενων μερών 

της σε κάθε στάδιο, έτσι ώστε να  μειωθεί το συνολικό λειτουργικό κόστος, να αυξηθεί 

η συνολική απόδοση της και να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών της. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την διαδοχική εξέλιξη των  

όρων της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης της, καθώς μέσα από αυτές τις 
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σταδιακές αλλαγές προήλθε η διαμόρφωση των στρατηγικών της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας και οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

κάθε επιχείρησης. Επίσης παρουσιάζονται οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν 

διαχρονικά την επιλογή των στρατηγικών, ανεξάρτητα από την επιχειρηματική φύση 

της κάθε εταιρείας ή του κάθε οργανισμού και οι οποίοι πολλές φορές οδηγούν στην 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  

Επιδίωξη μέσα από την παρουσίαση των παραπάνω είναι να καταστεί δυνατό στον 

αναγνώστη να αντιληφθεί με σαφήνεια τους όρους εφοδιαστική αλυσίδα και 

διαχείρισης αυτής, να γνωρίζει τις στρατηγικές διαχείρισης που υπάρχουν  

(πλεονεκτήματα και περιορισμούς) και τελικά να κατανοήσει ποια στρατηγική 

θεωρείται η πλέον κατάλληλη και για ποια επιχείρηση, ανάλογα με το προϊόν, την 

αγορά στην οποία απευθύνεται και την επιχειρηματική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει. 

Το γεγονός αυτό ενισχύεται από το ότι κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής με 

έμφαση στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των εταιρειών να έχει μεταφερθεί στο πεδίο «εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον 

εφοδιαστικής αλυσίδας» (supply chain vs supply chain) και όχι στο παρωχημένο 

«εταιρεία εναντίον εταιρείας» (business vs business) που σχετιζόταν με την εγχώρια 

αγορά. 

Τα παραπάνω θέματα αναλύονται σε πέντε κεφάλαια. Ειδικότερα, το Κεφάλαιο 1 

εισάγει το αναγνώστη στους ορισμούς και την αναγκαιότητα των όρων εφοδιαστική 

αλυσίδα, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας  και στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας, τα 

οφέλη που επιφέρουν και παράλληλα παρουσιάζει τα αποδεκτά χαρακτηριστικά των 

σύγχρονων στρατηγικών που ακολουθούνται. Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει την απαρχή 

και την εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και των στρατηγικών της, ενώ το Κεφάλαιο 

3 εστιάζει στους κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν τις στρατηγικές και στην 

διεξοδική ανάλυση τους. Ακολουθεί το Κεφάλαιο 4 όπου παρουσιάζει την μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε στην προσέγγιση του θέματος, με το Κεφάλαιο 5 να συνοψίζει τα 

αποτελέσματα της έρευνας ενώ στο Κεφάλαιο 6 και τελευταίο, προτείνονται περαιτέρω 

θέματα για μελλοντική διερεύνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   - Βιβλιογραφική ανασκόπηση   

Το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο την εισαγωγή του αναγνώστη στο γενικότερο θεματικό 

πεδίο που είναι γνωστό ως διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, έτσι ώστε να καταστεί 

δυνατή  η κατανόηση της έννοιας της εφοδιαστικής αλυσίδας, ποια η  αναγκαιότητα 

διαχείριση της, πως προέκυψε και φυσικά οι στρατηγικές που ακολουθούνται με σκοπό 

τη δημιουργία ενός βιώσιμου και  ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο σύγχρονο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της κάθε 

στρατηγικής έτσι ώστε να αντιληφθεί ο αναγνώστης πως αυτά επηρεάζουν την απόδοση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και να είναι σε θέση να επιλέξει την στρατηγική που 

ενδείκνυται για την επιχείρηση του. 

1.1 Η έννοια της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας  

Για να αντιληφθεί κανείς την έννοια διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα πρέπει 

προηγουμένως να έχει κατανοήσει τι είναι η εφοδιαστική αλυσίδα και ποιος είναι ο 

αντικειμενικός στόχος της.  

Αν και έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί στο παρελθόν, για τον σκοπό της παρούσας 

εργασίας υιοθετείται ο σύγχρονος και αρκετά κατατοπιστικός ορισμός από τους Chopra 

& Meindl (2015), σύμφωνα με τους οποίους η εφοδιαστική αλυσίδα μιας οποιασδήποτε 

επιχείρησης, στοχεύει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών της και 

περιλαμβάνει όλα τα στάδια που απαιτούνται προκειμένου για την ικανοποίηση των 

αναγκών αυτών.  (Προμηθευτές, κατασκευαστές, αποθήκες, μεταφορείς, λιανοπωλητές 

ακόμα και τους ίδιους τους πελάτες). Επιπρόσθετα καθώς κάθε επιχείρηση επιδιώκει 

και την κερδοφορία της, σημαντική επιδίωξη της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι και η 

μεγιστοποίηση της συνολικής αξίας που παράγεται μέσα από αυτή. Ως αξία (γνωστή 

και ως πλεόνασμα), νοείται η εκλαμβανόμενη αξία του πελάτη για το προϊόν την οποία 

είναι διατεθειμένος να πληρώσει, σε σύγκριση με το πραγματικό κόστος του προϊόντος 

εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσα από  την διαρκή βελτίωση όλων των σταδίων 

της αλυσίδας, δηλαδή όλων των εμπλεκόμενων μέρων, επιτυγχάνεται  υψηλότερη αξία 

προϊόντος με το διττό σκοπό της ικανοποίησης των πελατών αλλά και την επιθυμητή 

κερδοφορία των επιχειρήσεων. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα διαχείρισης όλων των 

σταδίων και όλων των εμπλεκόμενων μερών στην διαδικασία της ικανοποίησης του 

πελάτη, διαδικασία που απαιτεί πολλές φορές κατάλληλες στρατηγικές και χειρισμούς.  
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Οι Mentzer et al. (2001), αναφέρουν ότι η έννοια της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας πρωτοεμφανίστηκε στην δεκαετία 1950, αλλά αναδείχθηκε σε 

πολυσυζητημένο θέμα στα μέσα 1980 με αρχές 1990. Οι ορισμοί της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας από μέσα 1980 έως τέλη 1990 συγκεντρώθηκαν από τους 

συγγραφείς και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας Ι 

Ορισμοί  διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας                 

Definitions of supplychain management 

Monczka, Trent, and 

Handfield (1998) 

“SCM requires traditionally separate materials functions 

to report to an executive responsible for coordinating the 

entire materials process, and also requires joint 

relationships with suppliers across multiple tiers. SCM 

is a concept, “whose primary objective is to integrate 

and manage the sourcing, flow, and control of is to 

integrate and manage the sourcing, flow, and control of 

materials using a total systems perspective across 

multiple functions and multiple tiers of suppliers. 

La Londe and Masters 

(1994) 

“Supply chain strategy includes: “... two or more firms 

in a supply chain entering into a long-term agreement; ... 

the developmentof trust and commitment to the 

relationship; ... the integration of logistics activities 

involving the sharing of demand and sales data; ... the 

potential for a shift in the locus of control of the logistics 

process.” 

Stevens (1989) “The objective of managing the supply chain is to 

synchronize the requirements of the customer with the 

flow of materials from suppliers in order to effect a 

balance between what are often seen as conflicting goals 

of high customer service, low inventory management, 

and low unit cost.” 

Houlihan (1988) Differences between supply chain management and 

classical materials and manufacturing control: “1) The 

supply chain is viewed as a single process. 

Responsibility for the various segments in the chain is 

not fragmented and relegated to functional areas such as 

manufacturing, purchasing, distribution, and sales. 

2) Supply chain management calls for, and in the end 

depends on, strategic decision making. “Supply” is a 

shared objective of practically every function in the 

chain and is of particular strategic significance because 

of its impact on overall costs and market share. 3) 

Supply chain management calls for a different 

perspective on inventories which are used as a balancing 

mechanism of last, not first, resort. 4) Anew approach to 

systems is required—integration rather than 
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interfacing.” 

Jones and Riley (1985) “Supply chain management deals with the total flow of 

materials from suppliers through end users...” 

Cooper et al. (1997) “Supply chain management is “... an integrative 

philosophy to manage the total flow of a distribution 

channel from supplier to the ultimate user.”  

(Πηγή : Mentzer et all, 2001) 

Κύρια αιτία που οδήγησε στο να δοθεί έμφαση στον συγκεκριμένο όρο και κατ’ 

επέκταση ώθησε πολλούς ακαδημαϊκούς αλλά και επιχειρηματίες να ασχοληθούν με το 

θέμα, είναι αναμφισβήτητα η ραγδαία ανάπτυξη της ιδέας της παγκοσμιοποίησης. Η 

στροφή των εταιρειών σε αναζήτηση πρώτων υλών, προμηθευτών, διανομέων αλλά και 

πελατών πέρα από την εγχώρια αγορά, προκάλεσε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

στο οποίο η ταχύτητα παραλαβής ποιοτικών προϊόντων με συνέπεια και χωρίς 

προβλήματα, να μην θεωρείται πλεονέκτημα αλλά απαίτηση των πελατών. Έγινε 

λοιπόν αντιληπτό ότι ο ανταγωνισμός καθοδηγείται (και μάλιστα σε παγκόσμια 

κλίμακα πλέον) από τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών. Λαμβάνοντας υπόψη 

και τις ταχύτατες αλλαγές στον τεχνολογικό τομέα όπως επίσης και τις συχνά 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, οι εταιρείες αντιμετώπισαν 

(και αντιμετωπίζουν) ένα κλίμα αβεβαιότητας. Αποτέλεσμα ήταν οι εταιρείες να 

στραφούν στον συντονισμό της εφοδιαστικής τους αλυσίδας ως μονόδρομο πλέον, 

προκειμένου να αντισταθμίσουν την αβεβαιότητα αλλά και να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές.  

Υποστηρικτής της άποψης των παραπάνω ερευνητών υπήρξε και ο Hines (2004), ο 

οποίος υπογράμμισε ότι τρεις παράγοντες συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της διαχείρισης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας: η παγκοσμιοποίηση, η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι 

συνθήκες της αγοράς και η ανάπτυξη στην τεχνολογία της πληροφόρησης και των 

επικοινωνιών. Ειδικά για την παγκοσμιοποίηση, ο Hines υπογράμμισε ότι η αναζήτηση 

τρόπων μείωσης του κόστους παραγωγής λόγω των ανταγωνιστικών πιέσεων που 

δημιουργήθηκαν, συνετέλεσε στην δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου επιχειρήσεων 

και κατ΄ επέκταση μιας παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού που χρήζει διαχείρισης. 

Την ίδια άποψη υιοθέτησε και ο Janvier-James, A. M. (2011) ο οποίος τόνισε ως αιτία 

διερεύνησης της αναγκαιότητας διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας την 

παγκοσμιοποίηση, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε και τα οφέλη που προκύπτουν από 

την αποτελεσματική  διαχείριση αυτής, τα οποία θα εξεταστούν παρακάτω.  

Παρόμοια, οι Stock & Boyer, (2009) σε ακόμα μια προσπάθεια προσδιορισμού του 

όρου διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας επισημαίνουν και αυτοί ότι αν και ο όρος 
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εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990, ωστόσο η μελέτη του συνεχίστηκε επισταμένα στα 

επόμενα χρόνια από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι Stock and Boyer στην προσπάθεια 

τους να αποσαφηνίσουν αλλά και να επαναπροσδιορίσουν τον όρο διαχείριση 

εφοδιαστικής αλυσίδας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας οδηγεί σε οφέλη όπως η ικανοποίηση πελατών, η αύξηση της αποδοτικότητας 

– του πλεονάσματος μιας επιχείρησης αλλά και προσθέτει αξία στο προϊόν που παράγει 

ή διακινεί. Η άποψη τους συνοψίζεται εύστοχα στην παρακάτω πρόταση τους: «τελικά, 

ο στόχος διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι να επιτύχει μεγαλύτερη κερδοφορία 

προσθέτοντας αξία και δημιουργώντας αποδόσεις, αυξάνοντας έτσι στον πελάτη την 

ικανοποίηση» (Stock and Boyer 2009, σελ. 703). 

Συμπληρωματικά με τους παραπάνω μελετητές, οι Jain et al. (2010), παρουσίασαν την 

εξέλιξη του όρου της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς συγκέντρωσαν σε 

πίνακα ορισμούς οι οποίοι καλύπτουν την δεκαετία 1990 μέχρι αρχές του 2000 και οι 

οποίοι παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.   

Πίνακας ΙΙ 

Eξέλιξη του όρου της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Various Connotations of Supply Chain Management Reported In the Literature 

Researchers Year Definition 

Chopra and 

Meindl 

2001 “A supply chain consists of all stages involved, directly or 

indirectly, in fulfilling a customer request”. 

Mentzer et al. 

20001 

2001 “The systemic, strategic coordination of the traditional 

business functions and the tactics across these business 

functions within a particular company and across businesses 

within the supply chain, for the purposes of improving the 

long-term performance of the individual companies and the 

supply chain as a whole.” 

Handfield & 

Nichols 

1999 “A supply chain encompasses all activities associated with 

the flow and transformation of goods from the raw material 

stage, through to the end user, as well as the associated 

information flows”. 

Christopher 1998 “The supply chain is the network of  organizations that are 

involved, through upstream and downstream linkages, in 

the different processes and activities that produce value in 

the form of products and services in the hands of the 

ultimate customer”. 

Lee & Corey 1995 “The integration activities taking place among a network of 

facilities that procure Raw material, transform them into 

intermediate goods and then final products, & deliver 

Products to customers through a distribution system”. 

Ganeshan and 

Harrison 

1995 “A supply chain is a network of facilities and distribution 

options that performs the functions of procurement of 



7 
 

materials, transformation of these materials intermediate 

and finished products, and the distribution of these finished 

products customers”. 

Cooper & 

Ellram 

1993 SCM is an integrative philosophy to manage the total flow 

of distribution channel from the supplier to ultimate user”. 

Cavinato 1992 "The supply chain concept consists of actively managed 

channels of procurement and distribution. It is the group of 

firms that add value along product flow from original raw 

materials to final customer”. 

Towil, Naim 

and Winker 

1992 "The supply chain is a system, the constituent parts of 

which include material suppliers, production facilities, 

distribution services, customers linked together via the feed 

forward flow of materials and the feedback flow 

information”. 

Scott & 

Westbrook 

 

1991 “supply chain is used to refer to the chain linking each 

element of the process from, raw materials through to the 

end customer”. 

Novak & 

Simco 

1991 "The supply chain management covers the flow of goods 

from supplier through manufacturer and distributor to the 

end-user”. 

(Πηγή : Jain et al., 2010) 

Μέσα από τους ορισμούς που συγκέντρωσαν oδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι όλες οι 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και τύπου προϊόντος διαθέτουν αλυσίδες 

εφοδιασμού με τα αντίστοιχα δίκτυα προμηθευτών, παραγωγών, διανομέων, πωλητών 

και φυσικά πελατών. Κατ’ επέκταση, όρισαν ως διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας την 

επίβλεψη και την διοίκηση όλων των σταδίων της εφοδιαστικής (αλυσίδας) που 

μεσολαβούν από την προμήθεια των υλικών μέχρι την τελική διανομή στον πελάτη. Οι 

συγγραφείς, επεσήμαναν επίσης και την άμεση σχέση της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας με την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, τόνισαν το 

γεγονός ότι όσο πιο αποτελεσματική είναι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

τόσο πιο ανταγωνιστική γίνεται μια επιχείρηση και τόσο πιο ικανοποιημένους πελάτες 

παρουσιάζει.  

Ο Janvier-James, A. M. (2011), αναφερόμενος και αυτός στα οφέλη της σωστής 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ισχυρίστηκε ότι ο αποτελεσματικός συντονισμός 

σε συνάρτηση με τον έλεγχο όλων των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμβάλει 

στην ικανοποίηση των πελατών της, καθώς ο πελάτης λαμβάνει τα προϊόντα που 

επιθυμεί, στη ποσότητα που τα επιθυμεί, έγκαιρα και μη υπερτιμημένα, ενώ 

ταυτόχρονα συμβάλει και στην μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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Οι Stock and Boyer (2009) συνέδεσαν την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με 

τρία σημαντικά θέματα: τις δραστηριότητες (activities), τα οφέλη (benefits) και τα 

συστατικά (constituents or components) από τα οποία αυτή αποτελείται, τα οποία τα 

απεικόνισαν σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 1:- Σημαντικά θέματα ορισμού εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Πηγή : Stock  και Boyer ,2009) 

 

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα υλικά (materials), τις διάφορες υπηρεσίες 

(services) και την ροή πληροφοριών (information flows) μεταξύ των εμπλεκόμενων 

μερών καθώς επίσης και την δημιουργία των αλληλένδετων δικτύων μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών (networks of relationships). Τα συστατικά συνδέονται με τις 

διάφορες λειτουργικές διαδικασίες – θέματα (themes) της εφοδιαστικής αλυσίδας εντός 

και εκτός της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα οι προμηθευτές και οι έμποροι που 

θεωρούνται εξωτερικές λειτουργίες ή οι εγκαταστάσεις και ο έλεγχος απογραφής που 

θεωρούνται εσωτερικές λειτουργίες. Ως οφέλη, χαρακτηρίζονται η ικανοποίηση των 

πελατών (customer satisfaction), η δημιουργία προϊόντων αξίας για τον πελάτη (value 

creation) καθώς και η αύξηση της αποδοτικότητας (efficiency) της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

1.2 Χαρακτηριστικά  Στρατηγικών  Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Έχοντας γίνει αντιληπτή η ιδέα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα οφέλη 

που αυτή επιφέρει, έπεται η εξέταση των διαφόρων στρατηγικών που ακολουθούνται 

και η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών. Εάν θελήσει κανείς να προσδιορίσει τι είναι η 

στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας θα συναντήσει πολύ λίγους ορισμούς σε σχέση με 

τους αντίστοιχους ορισμούς που έχουν δοθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για τον όρο 

εφοδιαστική αλυσίδα.  
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Οι Ambe και Badenhorst-Weiss (2011), βασιζόμενοι σε ορισμούς που δόθηκαν από 

διάφορους μελετητές την δεκαετία 2000-2010, κατέληξαν σε ένα γενικό συμπέρασμα, 

καθώς οι περισσότεροι από τους ορισμούς που παρουσιάστηκαν στο σύγγραμμα τους 

δόθηκαν «μονοδιάστατα» και από την οπτική πλευρά της έρευνας του κάθε μελετητή. 

Συνεπώς προσδιόρισαν την στρατηγική ως το γενικό σχεδιασμό και συντονισμό των 

απαιτούμενων ενεργειών που είναι απαραίτητες  για την ομαλή λειτουργία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Λίγο αργότερα ο Ambe (2012), προσπαθώντας να ορίσει εκ νέου την στρατηγική της 

εφοδιαστικής αλυσίδας σκιαγράφησε τις απόψεις προγενέστερων ερευνητών και 

συμπέρανε ότι οι αν και όλες οι εταιρείες έχουν a priori στρατηγικές οι οποίες 

εξυπηρετούν τους σκοπούς που θέτει η κάθε επιχείρηση, ωστόσο δεν υπάρχει πλαίσιο – 

κανόνας για αυτές. 

Το γεγονός αυτό εξηγείται από την ίδια την φύση των επιχειρήσεων. Καθώς όλες οι 

επιχειρήσεις δεν απευθύνονται στους ίδιους πελάτες, ούτε παράγουν τα ίδια προϊόντα 

και δεν αντιμετωπίζουν την ίδια επιχειρηματική αβεβαιότητα, κατά συνέπεια δεν 

υπάρχει μια ενιαία στρατηγική που να μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλες τις 

επιχειρήσεις και όλους τους οργανισμούς (Hilletofth, P et al., 2008).  

Συνεπώς, το ερώτημα ποια στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί την πλέον 

κατάλληλη για μια επιχείρηση προκείμενου να πετύχει τους στόχους της 

(ανταγωνιστικότητα, χαμηλό κόστος και με ταυτόχρονη ικανοποίηση των πελατών της) 

δεν μπορεί να απαντηθεί μονολεκτικά.  

Ωστόσο από την βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι ανεξάρτητα από την στρατηγική 

που θα ακολουθήσει η κάθε επιχείρηση, κύριο χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των 

στρατηγικών των επιχειρήσεων αποτελεί η πελατοκεντρική προσέγγιση του θέματος, 

δηλαδή η  εκπλήρωση των αναγκών των πελατών της. (Επισημαίνεται ότι σε επόμενο 

κεφάλαιο θα καταστεί φανερό πως η ζήτηση της αγοράς, δηλαδή υποψήφιων 

αγοραστών, αποτελεί ένα από τα ισχυρά κριτήρια επιλογής της  στρατηγικής των 

επιχειρήσεων). 

Όπως υποστήριξε ο Hines (2004), όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν αλυσίδες εφοδιασμού, 

απλά διαφέρουν ως προς τις επιδιώξεις και τις προοπτικές τους σε βάθος χρόνου. 

Καθώς οι δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης προσδιορίζονται από τους πελάτες 

στους οποίους απευθύνονται, οι προοπτικές ανάπτυξης, εξέλιξης και σχεδιασμού των 

επιχειρήσεων διαμορφώνονται με βάση την ζήτηση αυτών. 
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Με γνώμονα αυτό το σκεπτικό, ο Hines υποστήριξε ότι η επιτυχής ανάπτυξη μιας 

εταιρείας είναι η εναρμόνιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της με στρατηγικές 

εφοδιαστικής αλυσίδας που στοχεύουν στην ικανοποίηση των πελατών της, δηλαδή  τις 

ανάγκες της αγοράς και το απεικόνισε στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας ΙΙΙ 

Εναρμόνιση Επιχειρησιακών στόχων με Στρατηγικούς στόχους 

 

(Πηγή : Hines ,2004) 

Πρακτικά, ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει την «μετάβαση» από το στενό πλαίσιο 

των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στις 

λειτουργικές δομές, στην πελατοκεντρική στρατηγική και με έμφαση πλέον στην 

ζήτηση της αγοράς.  

Οι Chopra & Meindl (2015) κινούμενοι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Hines, 

υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις είτε  προσφέρουν υπηρεσίες  είτε παράγουν προϊόντα, 

διαμορφώνουν την στρατηγική τους σύμφωνα με τις ανάγκες - προτεραιότητες των 

πελατών τους. Υπό αυτήν την έννοια όρισαν (και αυτοί) ως στρατηγική εφοδιαστικής 

αλυσίδας τον κατάλληλο σχεδιασμό όλων των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας έτσι 

ώστε να προάγεται η ικανοποίηση των πελατών. Ως ελάχιστο σχεδιασμό σταδίων που 

απαιτούνται όρισαν τις επιχειρησιακές λειτουργίες της επιχείρησης (για παράδειγμα 

προϊόντα και εσωτερικές δομές), τις λειτουργίες υπηρεσιών (για παράδειγμα την 

ανάθεση ή όχι σε τρίτους- outsourcing) και φυσικά το δίκτυο διανομής της. Επίσης 
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έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η επιτυχία της στρατηγικής μιας εταιρείας 

οφείλεται στην ευθυγράμμιση της στρατηγικής που ακολουθεί, με την ταυτόχρονη 

ευθυγράμμιση των λειτουργιών της. Με άλλα λόγια, ισχυρίστηκαν ότι οι εταιρείες πέρα 

από την αναγνώριση των αναγκών των πελατών της, θα πρέπει να κατανοούν και να 

αντιλαμβάνονται δύο εξίσου σημαντικούς παράγοντες. Πρώτον, τις δυνατότητες που 

τους παρέχει η εφοδιαστική τους αλυσίδα, δηλαδή για το τι σχεδιάστηκε να κάνει καλά 

και δεύτερον πως να αντιμετωπίζουν την μεταβλητότητα στην ζήτηση της αγοράς. 

Σύμφωνα λοιπόν με τους  Chopra & Meindl η αβεβαιότητα ζήτησης αντιμετωπίζεται με 

την ισορροπία μεταξύ ανταποκρισιμότητας (responsiveness) και αποδοτικότητας 

(efficiency), η οποία καλείται στρατηγική προσαρμογής (strategic fit).  

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την στρατηγική προσαρμογής σχηματικά: 

 

Διάγραμμα 2: Αναγνωρίζοντας τη ζώνη της στρατηγικής προσαρμογής 

(Πηγή: Chopra & Meindl, 2015,σελ 28 ) 

Ωστόσο, οι έννοιες της ανταποκρισιμότητας (responsiveness) και της 

αποτελεσματικότητας (efficiency), πρωτοπαρουσιάστηκαν από τον από τον Fisher 

(1997), ο οποίος πρώτος συσχέτισε την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας με τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος  και τα συνέδεσε με την ζήτηση της αγοράς. Ο Fisher 

διατύπωσε την άποψη ότι η στρατηγική μιας αλυσίδας εφοδιασμού προσδιορίζεται από 

τον τύπο των προϊόντων που παράγει ή εμπορεύεται μια επιχείρηση και τα διαχώρισε 

σε δύο κατηγορίες: τα λειτουργικά – χρηστικά (functional products) και τα καινοτόμα 

(innovative products). Εν συνεχεία τόνισε ότι τα προϊόντα της πρώτης κατηγορίας είναι 

διαχρονικά, σταθερής ζήτησης με μεγάλο χρόνο ζωής αλλά και με την μικρότερη 

κερδοφορία. Αντίθετα, τα καινοτόμα προϊόντα της δεύτερης κατηγορίας παρουσιάζουν 

την αντίστροφη εικόνα: μεγάλη κερδοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα αλλά με 

μικρό κύκλο ζωής και απρόβλεπτη ζήτηση. Το αποτέλεσμα αυτής της 

κατηγοριοποίησης ήταν να διαμορφώσει δύο στρατηγικές: την αποτελεσματική 
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στρατηγική (efficient) που σχετίζεται με τα λειτουργικά – χρηστικά προϊόντα και την 

ανταποκρίσιμη (responsive) που σχετίζεται με  καινοτόμα προϊόντα. Η πρώτη στοχεύει 

στην μείωση του κόστους μέσω εξοικονόμησης πόρων ενώ η δεύτερη στοχεύει στην 

γρήγορη ανταπόκριση των αλλαγών της αγοράς – πελατών της.  

Σήμερα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι ερευνητές αλλά και οι διάφοροι διευθυντές 

επιχειρήσεων στηριζόμενοι στην θεωρία του Fischer (αν και έχουν αναγνωρίσει και 

άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική της αλυσίδας εφοδιασμού εκτός του 

προϊόντος) έχουν αναγνωρίσει τρεις σύγχρονες στρατηγικές  που έπονται της αρχικής 

βασικής αλυσίδας εφοδιασμού (Basic Supply Chain -BSC) οι οποίες ακολουθούνται τα 

τελευταία χρόνια και για τις οποίες θα γίνει εκτενής παρακάτω. Την Lean – «λιτή» (που 

σχετίζεται με την αποτελεσματική στρατηγική του Fischer), την Agile -ευέλικτη (που 

σχετίζεται με την ανταποκρίσιμη στρατηγική του Fischer) και την υβριδική μορφή των 

δύο πρώτων, την Leagile.  (Hilletofth, P et al., 2008;  Qi, Boyer, and Zhao, 2009; Ambe 

2012). Για την στρατηγική της βασικής αλυσίδας εφοδιασμού (BSC) γίνεται αναφορά 

στο Κεφάλαιο της εξέλιξης της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς οι μεταγενέστερες τρεις 

προαναφερθείσες στρατηγικές αναπτύχθηκαν στον βασικό κορμό αυτής και συνεπώς 

την αφομοίωσαν ως στρατηγική.   

  

1.3 Στρατηγική Lean, Agile και Leagile  

Όπως συνέβη και με τον Fischer, οι Naylor et al. (1999) ήταν οι συγγραφείς που 

αποτύπωσαν πρώτοι τους ορισμούς των Lean και Agile, ενώ ταυτόχρονα  

πρωτοστάτησαν στον συνδυασμό των δύο μέχρι τότε στρατηγικών. Μέσα από 

παραδείγματα επιχειρήσεων που παρουσίασαν, έκαναν φανερό ότι εάν μια επιχείρηση 

έχει γνώση της  αγοράς στην οποία απευθύνεται σε συνδυασμό με ένα επιτυχημένο 

σχήμα των δύο στρατηγικών, οδηγείται σε ικανοποίηση των πελατών της ενώ 

παράλληλα αυξάνει και την συνολική απόδοση της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Ωστόσο 

επισήμαναν ότι το σημείο κλειδί για τον επιτυχημένο συνδυασμό αποτελεί το να 

γνωρίζει η εταιρεία τις ικανότητες της (δηλαδή τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της), 

έτσι ώστε να αποφασίσει σε ποια στάδια θα εφαρμόσει την Lean και σε ποια την Agile 

στρατηγική. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η  Agile στρατηγική θέτει ως στόχο την 

ανταποκρισιμότητα σε μια ρευστή αγορά ενώ η Lean στρατηγική θέτει ως στόχο την 

εκπλήρωση των χρονοδιαγραμμάτων μέσα από την μείωση των αλόγιστων και 

άσκοπων ενεργειών σε μια προβλέψιμη αγορά. (Πρακτικά, οι Naylor et al.. ήταν και οι 
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πρώτοι που συσχέτισαν την Agile και την Lean στρατηγική με την αντίστοιχη 

ανταποκρίσιμη & αποτελεσματική στρατηγική του Fischer). 

Ο όρος Leagile ωστόσο σύμφωνα με τους Qi, Boyer, and Zhao (2009) δόθηκε από τους 

Bruce, Daly και Towers (2004)οι οποίοι αν και αποδέχτηκαν τα οφέλη από την 

υβριδική αυτή στρατηγική, παράλληλα όμως υπογράμμισαν και την πιθανή πρακτική 

δυσκολία εφαρμογής της, σε περιπτώσεις όπου οι δύο στρατηγικές έχουν 

«αντικρουόμενες» διαχειριστικές ανάγκες εντός των διάφορων σταδίων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Η εξέλιξη των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και οι αιτίες που συντέλεσαν 

στην  διαμόρφωση των στρατηγικών της μέχρι και σήμερα εξετάζονται διεξοδικά στο 

Κεφάλαιο 2 που ακολουθεί. Συνεπώς παρακάτω αναφέρονται τα περισσότερο κοινά και 

αποδεκτά χαρακτηριστικά  των στρατηγικών στα οποία συμφωνούν αρκετοί ερευνητές 

– μελετητές. 

Lean στρατηγική: 

Η στρατηγική που επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας λόγω μείωσης κόστους σε 

λειτουργικό επίπεδο καθώς και της δυνατότητας προγραμματισμού, αλλά που 

εφαρμόζεται σε σταθερές αγορές, δηλαδή με σταθερή την ζήτηση σε αυτές. 

Agile στρατηγική: 

Θεωρείται κατάλληλη για παγκόσμιες αγορές γιατί η στρατηγική αυτή ανταποκρίνεται 

άμεσα σε αγορές με μεταβαλλόμενη ζήτηση είτε σε προϊόντα και υπηρεσίες, είτε σε 

ποικιλία και ποσότητα ενώ παράλληλα παρέχει την δυνατότητα για δυνητική  

αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται στις αγορές αυτές. Αυτό βέβαια 

προϋποθέτει να μπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που  προσφέρει η ασταθής 

αγορά αλλά και οι «διαθέσεις»  των καταναλωτών. 

Leagile στρατηγική: 

Η στρατηγική αυτή θεωρείται στρατηγική «συγχώνευσης» των Lean & Agile 

στρατηγικών, καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο με στόχο την συνολική 

βελτίωση της απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κυρίως επιλέγεται για 

δραστηριοποίηση σε ταχεία μεταβαλλόμενη αγορά με εστίαση στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας αλλά και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Προϋπόθεση εδώ 

αποτελεί το γεγονός να γνωρίζει η επιχείρηση που θα θέσει το «σημείο καμπής -

αποσύνδεσης» μεταξύ των δύο στρατηγικών. (Agarwala, Shankara και Tiwari (2006), 

Hilletofth, P et al. (2008), Qi, Boyer, and Zhao (2009),  Ambe IM (2012))Οι  Agarwal, 

Shankara και Tiwari (2006) συνέταξαν  τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα μεταξύ των 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221705000135#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221705000135#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221705000135#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221705000135#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221705000135#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221705000135#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221705000135#!
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τριών στρατηγικών με βάση τα διάφορα μεταβλητά αλλά αλληλεξαρτώμενα 

χαρακτηριστικά μιας αγοράς, τα οποία  παρουσίασαν στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας ΙV 

Σύγκριση των χαρακτηριστικών των  Lean, Agile και Leagile 

 

 

(Πηγή : Agarwal  et al., 2006) 

1.4  Συγκερασμός της  Επιχειρησιακής Στρατηγικής με τη Στρατηγική 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας   

Έχοντας υπόψη τις τρεις στρατηγικές, αξίζει να αναφερθεί η θεωρητική ανάλυση των 

Ambe και Badenhorst-Weiss (2011), οι οποίοι μέσα από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, πρότειναν έναν οδηγό – πλαίσιο με στόχο τον επιτυχή συνδυασμό της 

επιχειρησιακής στρατηγικής με την εφαρμογή της στρατηγικής της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Αν και η ανάλυση τους εστιάστηκε στην αγορά της νοτιοαφρικανικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας, ωστόσο ο οδηγός - πλαίσιο που πρότειναν μπορεί να 

γενικευτεί και να βοηθήσει τους διευθυντές των επιχειρήσεων στην επιλογή της 

κατάλληλης στρατηγικής της αλυσίδας εφοδιασμού τους.  

Ο οδηγός – πλαίσιο στηρίζεται σε τρία απλά βήματα τα οποία έχουν αναγνωρίσει 

διάφοροι ερευνητές κατά καιρούς (μεμονωμένα όμως και χωρίς διάθεση ενοποίησης 

τους) και τα οποία απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Διάγραμμα 3 : Επιλογή στρατηγικής εφοδιαστικής αλυσίδας και προϊόν    

(Πηγή:  Ambe & Badenhorst-Weiss, 2011) 

 

To πρώτο βήμα είναι προφανές: η γνώση της αγοράς – στόχου δηλαδή σε ποιους 

πελάτες σκοπεύει να απευθυνθεί η επιχείρηση. Το δεύτερο συνδέεται με την γνώση των 

ικανοτήτων της επιχείρησης και την απόδοση στην οποία μπορεί αυτή να φτάσει. Τρίτο 

και τελευταίο βήμα είναι η επιλογή της στρατηγικής που να συνάδει με τα προηγούμενα 

δύο βήματα.    

Ειδικότερα για το πρώτο βήμα, κρίσιμη απόφαση είναι η αντιμετώπιση της 

αβεβαιότητας μιας αγοράς μέσω διερεύνησης των απαιτήσεων των πελατών της. Η 

αβεβαιότητα αντιμετωπίζεται με την ανταποκρισιμότητα ενώ η διερεύνηση των 

αναγκών των πελατών υλοποιείται μέσα από την τμηματοποίηση της αγοράς, δηλαδή 

την «διαίρεση» μιας μεγάλης ετερόκλητης αγοράς σε μικρότερες υποαγορές, με σαφή 

επιδίωξη τον  εντοπισμό σε αυτές παρόμοιων χαρακτηριστικών - αναγκών όσον αφορά 

το προϊόν ή την υπηρεσία μιας επιχείρησης.  

Το δεύτερο βήμα σχετίζεται με τις ικανότητες μιας επιχείρησης, δηλαδή την ικανότητα 

να ισορροπήσει μεταξύ της ανταποκρισιμότητας και της αποτελεσματικότητας. 

Κρίνεται απαραίτητος αυτός ο διαχωρισμός καθώς οι ικανότητες μιας επιχείρησης 

έχουν άμεση συνάφεια με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(χειρισμός αποθεμάτων, επιθυμητός χρόνος εξυπηρέτησης πελατών, ποικιλία 

προϊόντων κλπ). Συνεπώς αποτελεί νευραλγική απόφαση η οριοθέτηση του σημείου 

αποσύνδεσης μεταξύ των σταδίων ανταποκρισιμότητας και αποτελεσματικότητας ή με 

άλλα λόγια σε ποια στάδια επιλέγει η επιχείρηση να είναι ανταποκρίσιμη και σε ποια 

αποτελεσματική. Για να επιτευχθεί αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση των 

δυνατών αλλά και των αδύνατων σημείων της επιχείρησης, δηλαδή των ικανοτήτων 

που διαθέτει και που μπορεί να επενδύσει σε αυτές. 

Στο τρίτο και τελευταίο βήμα η επιχείρηση καλείται να αποφασίσει την βέλτιστη 

στρατηγική που εξυπηρετεί και την επιχειρησιακή πολική της και παράλληλα να 
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εξυπηρετεί και την απαίτηση της ικανοποίησης των πελατών της. Ουσιαστικά καλείται 

να επιλέξει την στρατηγική προσαρμογής που αναφέρθηκε νωρίτερα και να διαλέξει 

μεταξύ των στρατηγικων: Lean, Agile και Leagile ανεξάρτητα με τα όποια 

πλεονεκτήματα ή περιορισμούς   αυτές παρουσιάζουν. 

Όλα τα παραπάνω βήματα οι συγγραφείς τα ενσωμάτωσαν στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Διάγραμμα 4: Στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας και ζήτηση αγοράς 

(Πηγή: Ambe & Badenhorst-Weiss, 2011) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  - Εξέλιξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 

διαμόρφωση των στρατηγικών της από την Βασική 

Εφοδιαστική Αλυσίδα, στις σύγχρονες μορφές των Lean, Agile 

και Leagile 

Η εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και των στρατηγικών της σύμφωνα με τους Sindi 

και Roe (2017), χωρίζεται σε έξη περιόδους. Αυτές ξεκινάνε από το έτος 1940, 

χρονολογία απαρχής μιας σειράς συζητήσεων σχετικά με την έννοιας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και καταλήγουν μέσα από τις προοδευτικές αλλαγές της στις σύγχρονες 

στρατηγικές μορφές των Lean, Agile και Leagile. Ουσιαστικά το κεφάλαιο αυτό 

χαρτογραφεί την εξέλιξη του εννοιολογικού πλαισίου της εφοδιαστικής αλυσίδας από 

τον αρχική απλή έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας (που σχετιζόταν μόνο με την 

μεταφορά εμπορευμάτων) μέχρι την σύγχρονη αναγκαιότητα για εξειδικευμένες πλέον 

στρατηγικές. 

2.1  Πρώτη Εποχή : Η δημιουργία  της εφοδιαστικής αλυσίδας (1940s–

1980s) 

Το ξεκίνημα της εφοδιαστικής αλυσίδας έγινε με αφορμή την λήξη του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου και ειδικότερα στα μέσα της δεκαετίας 1940, όταν τα διάφορα κράτη 

αποφάσισαν να επεκτείνουν τα εμπορικά τους σύνορα στα πλαίσια ανάκαμψης των 

κατεστραμμένων τους οικονομιών, μέσω διεθνών συμφωνιών. Οι συμφωνίες αυτές 

πρακτικά ήταν ένα πλαίσιο κανόνων γνωστότερες διεθνώς  μέχρι και σήμερα ως GATT  

-General Agreement on Tariffs and Trade- και οι οποίες όρισαν τις δυνατότητες, την 

επέκταση αλλά και  την βελτίωση του διεθνούς εμπορίου. Το αποτέλεσμα  ήταν έναρξη 

της μαζικής παραγωγής (1950-1960) η οποία οδήγησε στην εμφάνιση όρων άγνωστων 

μέχρι τότε όπως η έννοια της αποθήκης - αποθεμάτων και της διαχείρισης τους, ενώ 

ταυτόχρονα άλλαζε και ο τρόπος διακίνησης των αγαθών μέσω οδικής πλέον 

μεταφοράς και όχι σιδηροδρομικής ή θαλάσσιας. (Αυτή υπήρξε και η πρώιμη μορφή  

της ιδέας των σημερινών Logistics). Άμεσο επακόλουθο ήταν η απαίτηση για τον 

σχεδιασμό ενός πλάνου που θα μείωνε το κόστος του χρόνου παράδοσης και επιπλέον 

θα βοηθούσε στην ανάπτυξη διακίνησης των προϊόντων. Η εκκίνηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ως οργανωμένη ιδέα, ουσιαστικά σηματοδοτήθηκε από την εξέλιξη των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών το 1970 και συνεχίστηκε με την μετέπειτα έκρηξη της 

παγκοσμιοποίησης. Αρχές δεκαετίας του 1980, οι επιχειρήσεις είδαν νέες ευκαιρίες 
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βελτίωσης των Logistics μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνολογίας και 

παράλληλα στράφηκαν στην αναζήτηση ειδικευμένου προσωπικού (σημερινοί 

μηχανικοί πληροφορικής). Το 1982 ήταν η χρονιά που αναφέρθηκε με σαφήνεια ο όρος 

εφοδιαστική αλυσίδα ως η διαχείριση των πολλαπλών δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης σε συνδυασμό με τις σχέσεις αμφίδρομης εξάρτησης που δημιουργούνται 

εντός και εκτός αυτής. Ταυτόχρονα αποσαφηνίστηκε ότι οι όροι Logistics και 

εφοδιαστική αλυσίδα δεν είναι ταυτόσημοι. Ο πρώτος όρος σχετίζεται με την διακίνηση 

αγαθών και το δίκτυο που υποστηρίζει την διακίνηση ενώ ο δεύτερος σχετίζεται με τον 

συντονισμό των προμηθευτών. Παρόλο που αναγνωρίστηκε ότι οι όροι είναι 

διαφορετικοί, ωστόσο θεωρήθηκαν αλληλένδετοι. Παράλληλα διατυπώθηκε η άποψη 

ότι ο όρος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ευρύτερη έννοια ενώ ο όρος Logistics 

αντιμετωπίστηκε ως υποκατηγορία της εφοδιαστικής αλυσίδας (κάτι που ισχύει μέχρι 

και σήμερα). Γενικά μιλώντας όμως, το άνοιγμα των εμπορικών συνόρων και η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε την αγορά σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, να 

μετακινήσει τη βαρύτητα του ανταγωνισμού από το «εταιρεία εναντίον εταιρείας» 

(business vs business) στο πεδίο «εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον εφοδιαστικής 

αλυσίδας» (supply chain vs supply chain). Δεύτερον, ένας καλός σχεδιασμός μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας να θεωρείται ως σημαντικό στρατηγικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιρειών. 

Πράγματι, η αμέσως επόμενη εποχή ενσωμάτωσε τον όρο της εφοδιαστικής αλυσίδας 

στην στρατηγική των εταιρειών με  σκοπό τον συντονισμό πολλαπλών δραστηριοτήτων 

και ταυτόχρονα την ευθυγράμμισε με το επιχειρησιακό της πλάνο με στόχο την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Και τα δύο αποκοπούν στην ικανοποίηση των 

πελατών.  

 

2.2  Δεύτερη Εποχή : Η ενσωμάτωση  επιχειρησιακής στρατηγικής με 

την στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας (1970–2000) – Βασική 

Εφοδιαστική Αλυσίδα (BSC) 

Ο στόχος σε αυτή τη περίοδο ήταν η εστίαση στις ικανότητες της κάθε επιχείρησης και 

η δυνατότητα για περεταίρω ανάπτυξη που αυτή μπορούσε να επιτύχει.  Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα την προσπάθεια εναρμόνισης - ενσωμάτωσης των εσωτερικών και 

εξωτερικών διαδικασιών μιας επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στις  μεθόδους -  κλειδιά 

(key process) από τις οποίες αποτελούνταν οι διαδικασίες. Για παράδειγμα στις 
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εσωτερικές διαδικασίες, οι μέθοδοι κλειδιά σχετίζονται με την παραγωγή, την ποιότητα 

και τον σχεδιασμό προϊόντων, ενώ στις εξωτερικές διαδικασίες οι μέθοδοι κλειδιά 

σχετίζονται κυρίως με τους προμηθευτές. Με άλλα λόγια, ήταν η εποχή που 

αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα ευθυγράμμισης της επιχειρησιακής πολιτικής με τους 

στόχους της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης. Το θέμα όμως που προέκυψε ήταν 

ότι τα διευθυντικά στελέχη  των επιχειρήσεων δεν γνώριζαν πως το επιτύχουν αυτό. 

Την απάντηση έδωσαν οι Lambert & Cooper (2000), οι οποίοι προσδιόρισαν ένα πλάνο 

διαδικασιών τριών βημάτων, που θα βοηθούσε τις εταιρείες να εφαρμόσουν τον στόχο 

της ευθυγράμμισης. 

Πρώτο Βήμα, η Δομή  του Δικτύου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συνδέεται κυρίως με 

όλες τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας (δίκτυο προμηθευτών, παραγωγή, 

δίκτυο διακίνησης προϊόντων, χρηματοδότηση της αλυσίδας εφοδιασμού κλπ). 

 Δεύτερο Βήμα, η Επιχειρηματική διαδικασία της αλυσίδας εφοδιασμού. Συνδέεται με 

την δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) της παραγωγής, 

του εφοδιασμού με υλικά, της διαχείρισης των αποθεμάτων κλπ. Επιπρόσθετα, 

επιχειρείται ο εντοπισμός μελών που να μπορούν να προσδώσουν επιπρόσθετη αξία στο 

προϊόν της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η χρήση εξειδικευμένων εταιρειών που 

προσδίδει επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Τρίτο Βήμα, η Διαχείριση των διαφόρων τμημάτων αλυσίδας εφοδιασμού. Συνδέεται με 

την ενσωμάτωση και ικανή διαχείριση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων - 

τμημάτων που αποτελούν την εφοδιαστική αλυσίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για 

την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η ροή πληροφοριών μεταξύ 

όλων των σταδίων της εφοδιαστικής ή αλλιώς ο διαμοιρασμός της πληροφορίας. Ο 

διαμοιρασμός αποτελεί μέχρι και σήμερα καθοριστικό παράγοντα εξέλιξης και 

βιωσιμότητας μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, για τον οποίο γίνεται εκτενή αναφορά στο 

κεφάλαιο με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα. 

Η διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης εποχής έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη 

εποχή η εφοδιαστική αλυσίδα επικεντρώθηκε στην διακίνηση αγαθών με έμφαση στην 

ταχύτητα και το κόστος, ενώ η δεύτερη εποχή με την χρήση της τεχνολογίας εστίασε σε 

περαιτέρω παράγοντες όπως η επιπρόσθετη μείωση του κόστους, η αύξηση της 

αντιλαμβανόμενης αξίας των αγαθών για τους καταναλωτές ενώ ταυτόχρονα δόθηκε 

προτεραιότητα στην ευελιξία των δικτύων και στην δημιουργία ισχυρών σχέσεων 

μεταξύ μελών των δικτύων μέσω του διαμοιρασμού της πληροφορίας.  
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2.3  Τρίτη Εποχή : Παγκοσμιοποίηση , η αλλαγή των δεδομένων 

(1980–2000) 

Αναμφισβήτητα η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας, η έναρξη του διαδικτύου (Internet) 

και η εφεύρεση του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web), άλλαξε την φιλοσοφία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς πλέον η πρόσβαση σε αγορές πέραν της εγχώριας αλλά 

και η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών ήταν γεγονός. Ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των επιχειρήσεων μετακινήθηκε από τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο με 

περισσότερους ανταγωνιστές, με αποτέλεσμα για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και 

βιώσιμες οι επιχειρήσεις έπρεπε να προσφέρουν ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα αλλά 

σε χαμηλότερο κόστος. Απόρροια αυτού του γεγονότος ήταν πολλές πολυεθνικές να 

διαμορφώσουν τις στρατηγικές της εφοδιαστικής τους αλυσίδας έτσι ώστε να είναι 

ικανές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα - προκλήσεις που δημιουργούνταν από την 

διαχείριση πολλαπλών και σύνθετων δικτύων στις διάφορες χώρες που 

δραστηριοποιούνταν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Toyota που εφάρμοσε το 

σύστημα Just in Time (τη στιγμή που απαιτείται) για να περιορίσει την άσκοπη 

παραγωγή, να μετριάσει τα χρονοδιαγράμματα και παράλληλα να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα της. Οι εταιρείες αντιλήφθηκαν ότι τα κρίσιμα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν σχετίζονταν με την ορατότητα, δηλαδή την γνώση σε τι φάση βρίσκεται 

το προϊόν (παραγωγής, παραγγελίας μεταφοράς κλπ), τις παγκόσμιες απαιτήσεις των 

πελατών, το κόστος και φυσικά τους διάφορους κινδύνους που συνεπάγονταν η 

δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών ήταν 

εφικτή με δύο τρόπους. Πρώτον με την άμεση συλλογή πληροφοριών έτσι ώστε να 

αντιδράσουν έγκαιρα σε οποιαδήποτε αλλαγή ζήτησης και δεύτερον με τη χρήση 

κατάλληλων λογισμικών πακέτων προκειμένου να εξασφαλίσουν την διατήρηση των 

πληροφοριών αυτών και παράλληλα να εφαρμόσουν ένα σύστημα τυποποίησης των 

διεργασιών στα δίκτυα τους. Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν ότι η 

φιλοσοφία των πελατών – αγοραστών δεν άλλαζε από την εγχώρια φιλοσοφία. 

Αναζητούσαν και πάλι εξατομικευμένα προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, με 

την διαφορά ότι τώρα είχαν πρόσβαση σε μια παγκόσμια αγορά με πολλές και 

διαφορετικές πληροφορίες.  

 



21 
 

2.4  Τέταρτη Εποχή :  Από την Βασική Εφοδιαστική Αλυσίδα, στην  

εξειδίκευση και τις σύγχρονες στρατηγικές  των Lean & Agile (1990–

2008)  

Η τέταρτη Εποχή ήταν η εποχή που πρόβαλε το γεγονός ότι οι εταιρείες δεν ήταν 

απόλυτα έτοιμες για ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα την 

«αποδιοργάνωση» τους  καθώς δεν κατέστη δυνατή η «αντιστοιχία» του επιθυμητού 

κόστους παραγωγής με την υψηλή απόδοση εξυπηρέτησης των πελατών. Συνεπώς 

υπήρξε αδήριτη ανάγκη για εξειδικευμένες στρατηγικές που δεν σχετίζονταν μόνο με 

αξιόπιστους προμηθευτές και με χρήση της τεχνολογίας, αλλά στρατηγικές που 

στόχευαν σε εξειδικευμένους προμηθευτές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το 

προϊόν των επιχειρήσεων τους (λειτουργικό, καινοτόμο ή και τα δύο) σε συγκεκριμένες 

αγορές. Φυσικό επακόλουθο αυτής της εξέλιξης ήταν η ανάπτυξη των τριών 

εξειδικευμένων στρατηγικών, Agile, Lean και Leagile, πέρα από την  έως τότε 

υφιστάμενη βασική εφοδιαστική αλυσίδα (basic supply chain –BSC). Ο διαχωρισμός 

των στρατηγικών προκύπτει  από     τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν και ανάλογα με 

τον τύπο προϊόντος της κάθε επιχείρησης.  

Στρατηγική Βασικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας - BSC 

Οι εποχές δύο και τρία ήταν αυτές που διαμόρφωσαν τη βασική εφοδιαστική αλυσίδα 

ως τη διαδικασία που εναρμονίζει και αυξάνει την παραγωγικότητα σε όλα τα στάδια 

της εφοδιαστικής αλυσίδας (εσωτερικά και εξωτερικά), προσθέτει αξία στο προϊόν, 

στοχεύει στην ικανοποίηση των πελατών, ενισχύει τον στρατηγικό σχεδιασμό και 

οδηγεί στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.  Η στρατηγική αυτή θεωρείται κατάλληλη 

για λειτουργικά και «ώριμα» προϊόντα, όπως τα προϊόντα καθημερινής ζήτησης που 

έχουν σταθερή και με μικρές διακυμάνσεις ζήτηση. Τα σημεία «κλειδιά» για την 

πετυχημένη εφαρμογή της είναι η δημιουργία σταθερών και μακροπρόθεσμων δεσμών 

με τους προμηθευτές. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της βασίζεται στην πρόβλεψη 

της ζήτησης αλλά και στη διαρκή αναπλήρωση των αποθεμάτων με σκοπό την άμεση 

εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η διαχείριση της αλυσίδας είναι «κεντρική», δηλαδή η 

λήψη των τελικών αποφάσεων λαμβάνεται από τους επικεφαλείς διευθυντές. Ωστόσο, 

προάγεται η συνεργασία και ενισχύεται η διάχυση πληροφοριών σε όλα τα στάδια μέσω 

των κατάλληλων τεχνολογιών, με σκοπό την εξάλειψη του ρίσκου, του κόστους, αλλά 

και την ορατότητα της παραγγελίας από τον πελάτη που ευνοεί μελλοντικές 

συνεργασίες και μειώνει την αβεβαιότητα ζήτησης. Επίσης σε αυτή την στρατηγική 



22 
 

παρέχεται η δυνατότητα να παραχθούν προϊόντα ημιτελώς κατασκευασμένα, των 

οποίων η τελική διαμόρφωση καθοδηγείται και προσαρμόζεται στο τελικό στάδιο 

σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών. Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της 

επιλογής είναι η μείωση του χρόνου παράδοσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εφαρμογής είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι υπόλοιπες στρατηγικές χρησιμοποιούν 

τις βασικές αρχές της βασικής εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά διαφοροποιούνται ως την 

προσέγγιση τους.  

Στρατηγική Agile  

Η στρατηγική αυτή, όπως και η Lean, προέκυψαν λόγω του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Agile στρατηγική να επικεντρωθεί 

στην ενδυνάμωση της ευελιξίας  μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα, για να 

περιορίσει την αβεβαιότητα που προκαλεί η παγκόσμια αγορά επένδυσε σε καινοτόμα 

προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής και προέταξε την ταχύτερη ανταπόκριση στην ζήτηση 

της αγοράς δίνοντας έμφαση στην διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων αποθεμάτων. 

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι τρεις στόχοι, απαραίτητη συνθήκη είναι η 

ακριβής ροή  πληροφοριών μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών. Η  Agile στρατηγική 

κρίνεται αποτελεσματική σε περιπτώσεις κυμαινόμενης ζήτησης, σε αγορές που 

απαιτούν μεγάλη ποικιλία και με υψηλό κίνδυνο αβεβαιότητας. Στοχεύει στην άμεση 

ανταπόκριση αγνοώντας το κόστος, αν και το λαμβάνει υπόψη, καθοδηγείται από την 

ζήτηση και προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες.  Η διοίκηση της μπορεί να είναι είτε 

κεντρική είτε αποκεντρωμένη. 

Η  Agile στρατηγική είναι κατάλληλη για κατασκευαστικές εταιρείες που παράγουν 

προϊόντα υψηλής ποιοτικής αξίας και παράλληλα εξατομικευμένα στις ανάγκες των 

πελατών τους. Η εντολή εκκίνησης παραγωγής γίνεται με την τοποθέτηση της 

παραγγελίας από τον πελάτη. Αυτό προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό κόστος  

αλλά και το κόστος διατήρησης αποθεμάτων που πιθανόν να μην  χρησιμοποιηθούν 

ποτέ. Για να αποδώσει η στρατηγική αυτή θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

- η εταιρεία να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ποσότητες που 

υπερβαίνουν την πρόβλεψη ζήτηση της αγοράς. Για να το επιτύχει αυτό μια 

επιχείρηση οφείλει να έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις μέσω 

πρόσθετων (ίσως) περιουσιακών στοιχείων, που θα της επιτρέψουν οικονομική 

επάρκεια σε περίπτωση ανάγκης.  
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- η εταιρεία να  ενεργεί έτσι ώστε ότι ο χρόνος από την στιγμή έναρξης της 

παραγωγής μέχρι την παραλαβή του τελικού προϊόντος από τον πελάτη (lead 

time), να είναι ο μικρότερος δυνατός. (Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση 

θα έχει εφοδιαστεί έγκαιρα με τα κατάλληλα υλικά που απαιτούνται στις 

αποθήκες της και η αποθήκη να ενημερώνεται διαρκώς για τυχόν ελλείψεις).  

- με πελάτες ή προμηθευτές «κλειδιά», η εταιρεία οφείλει να επιδιώκει να έχει 

συνεχή και στενή επικοινωνία, καθώς είναι οι ομάδες που αντιλαμβάνονται και 

επισημαίνουν πρώτες τις αλλαγές στις αγορές οπότε η γρήγορη προσαρμογή και 

ανταπόκριση στην ζήτηση της αγοράς εξαρτάται από αυτούς.(Τόσο 

βραχυπρόθεσμα από την οπτική του προγραμματισμού αποθεμάτων, όσο και 

μελλοντικά, από την οπτική των επενδύσεων).  

- τέλος, στα προϊόντα με χαμηλή διακύμανση η τιμολόγηση οφείλει να είναι 

χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμολόγηση προϊόντων με υψηλή διακύμανση. 

Εν συντομία, η Agile στρατηγική προσανατολίζεται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και 

προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, εστιάζει στην άμεση ανταπόκριση και την 

προσαρμοστικότητα. Παράδειγμα επιχειρήσεων που ακολουθούν αυτή την στρατηγική 

είναι οι υπηρεσίες αποκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού ή  οι βιομηχανίες 

παραγωγής χημικών. 

Στρατηγική Lean 

  Η στρατηγική αυτή προήλθε από το πρόβλημα που αντιμετώπισε η 

αυτοκινητοβιομηχανία Toyota λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ξαφνικά η  

μεταβλητότητα στην ζήτηση οδήγησε σε έλλειψη αποθεμάτων.  Έτσι δημιουργήθηκε το 

Toyota Production System (Σύστημα Παραγωγής της Toyota - TPS) πάνω στο οποίο 

βασίστηκε η Lean στρατηγική. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται σε αγορές όπου 

υφίσταται έντονος ανταγωνισμός (πολλοί κατασκευαστές) αλλά για προϊόντα που δεν 

θεωρούνται καινοτόμα και επιπρόσθετα η προστιθέμενη αξία αυτών δεν αποτελεί 

πρώτη προτεραιότητα για τους καταναλωτές, όπως ούτε και η ποικιλομορφία. Το 

κριτήριο επιλογής των πελατών είναι η καλύτερη δυνατή προσφορά από θέμα κόστους 

και η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας. Συνεπώς η στρατηγική ενδείκνυται για μαζική 

παραγωγή προϊόντων χαμηλού κόστους με μικρή ποικιλία και με έμφαση στην 

αποδοτικότητα. Το πλεονέκτημα που προκύπτει από την Lean εφαρμογή, είναι η 

μείωση του κόστους παρόλο που απαιτείται συνεχής αναπλήρωση αποθεμάτων.  

Ωστόσο η κερδοφορία επιτυγχάνεται μέσα  από την επίτευξη των οικονομιών κλίμακας. 
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Οι προϋποθέσεις που πρέπει πάλι να ισχύουν προκειμένου να είναι αποδοτική η Lean 

στρατηγική  οι παρακάτω: 

- Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας να είναι η «αποκεντρωμένη» με σκοπό 

το κάθε στάδιο να έχει την δυνατότητα να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις 

ανάλογα με τις περιστάσεις που επικρατούν στην συγκεκριμένη αγορά. 

- Η προσπάθεια μείωσης του χρόνου απόκρισης (lead time). Αυτό απαιτεί η 

πρόβλεψη ζήτησης να προσεγγίζει όσο το δυνατόν καλύτερα τα πραγματικά 

δεδομένα και με την  όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων 

(έγκαιρη αναπλήρωση). 

- Δημιουργία ισχυρών σχέσεων μεταξύ προμηθευτή  και  καταναλωτή με όφελος 

από την διαρκή πληροφόρηση (διαμοιρασμό) σχετικά με την μεταβλητότητα 

ζήτησης.  

- Σε περιόδους αιχμής κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων 

προκείμενου για την εκπλήρωση των παραγγελιών σε σύντομο χρόνο, ιδιαίτερα 

σε απομακρυσμένες περιοχές. 

- Παραγωγή κατά παραγγελία (make to order) 

- Αποφυγή «αποβλήτων» σε κάθε φάση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Ειδικά για την μείωση των αποβλήτων, η Lean στρατηγική δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στην μείωση όλων εκείνων των σταδίων που δεν σχετίζονται με την προσθήκη αξίας, 

είτε με την έννοια του χρόνου, είτε με την έννοια της ποιότητας. Για παράδειγμα 

καταργεί τους χρόνους επιθεώρησης και ποιότητας από εξωτερικούς συνεργάτες με το 

να εκπαιδεύσει το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας μειώνοντας έτσι τον χρόνο που 

οδηγεί σε καθυστέρηση της παραγωγής. Επιχειρήσεις που ακολουθούν αυτή την 

στρατηγική οι τσιμεντοβιομηχανίες ή οι βιομηχανίες κατασκευής χάλυβα. 

Γενικά η Lean στρατηγική αποδίδει για λειτουργικά, εμπορεύσιμα, προβλέψιμα και 

χαμηλών προσδοκιών προϊόντα, με έμφαση στην διαθεσιμότητα για την έγκαιρη 

εκτέλεση της παραγγελίας, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφει τα «απόβλητα» μέσω 

τυποποίησης και σωστής οργάνωσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. 

2.5  Πέμπτη Εποχή :  Η εφαρμογή της στρατηγικής του Leagile (2008-

2016) 

Η Πέμπτη εποχή θεωρείται η συνέχεια της τέταρτης καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια 

για περαιτέρω διερεύνηση της επίτευξης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των 

επιχειρήσεων. Είναι η εποχή που ξέσπασε η οικονομική κρίση και η οποία οδήγησε 
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στην αβεβαιότητα πολλές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξουν επιπρόσθετες 

πιέσεις για την διατήρηση των κεκτημένων πλεονεκτημάτων τους. Η αναδιοργάνωση 

και ο ανασχεδιασμός των εφοδιαστικών αλυσίδων αποτέλεσε μονόδρομο σε αυτή την 

εποχή και είναι η εποχή που αναπτύχθηκε η Leagile στρατηγική. Αυτή όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, είναι η υβριδική μορφή των Lean & Agile με τη διαφορά ότι αξιοποιεί τα 

πλεονεκτήματα των δύο αυτών στρατηγικών. Ειδικότερα δίνει έμφαση στην μαζική 

παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων αλλά με λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές, έτσι 

ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών με χαμηλό κόστος. Τα προϊόντα στην 

φάση κατασκευής και μέχρι την οριστικοποίηση των διαθέσεων της αγοράς και των 

καταναλωτών είναι ημιτελή, έτσι ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενων αλλαγών των 

προτιμήσεων των καταναλωτών να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε αυτές τις 

αλλαγές. Αυτό παρέχει το πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις να διατηρούν λιγότερα 

αποθέματα που πρακτικά σημαίνει μικρότερο κόστος καθώς δεν σπαταλούνται 

οικονομικοί και φυσικοί πόροι, ενώ παραμένει το πλεονέκτημα ανταπόκρισης στην 

αγορά. Παράλληλα η χρήση του διαδικτύου επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

ανταλλάσουν πληροφορίες μεταξύ των πελατών, των προμηθευτών και των διανομέων 

τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες καθώς μέσω αυτών είναι δυνατή η επίτευξη 

γρήγορης προσαρμογής στις απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Καθώς κάθε αγορά έχει διαφορετικές απαιτήσεις που οδηγούν σε διαφορετικές 

στρατηγικές, οι Jones et al. (2000, όπως αναφέρουν οι Sindi και Roe 2017) στην 

προσπάθεια τους να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν ποια είναι η βέλτιστη 

στρατηγική για αυτές αλλά και για να μειώσουν την αβεβαιότητα, έφτιαξαν το 

παρακάτω διάγραμμα: 

 

 
Διάγραμμα 5: Απαιτήσεις και στόχοι επιχειρήσεων 

(Πηγή : Sindi και Roe,2017) 
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Ως market qualifiers νοούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις – προδιαγραφές που θα πρέπει να 

πληρούν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις αντίστοιχες Agile και Lean στρατηγικές, 

προκειμένου να εισέλθουν σε μια αγορά. Ως market winners νοούνται οι απαιτούμενοι 

στόχοι των επιχειρήσεων ανάλογα με την στρατηγική που ακολουθούν και σχετίζονται 

με τις δυνατότητες να καλύψουν αυτούς τους στόχους. 

Αν και ο πίνακας εστιάζει στις δύο πρώτες στρατηγικές, παρόλα αυτά αποτελεί τον 

πρόδρομο της σύγχρονης Υβριδικής στρατηγικής που συνδυάζει όλες τις στρατηγικές 

από τις προηγούμενες εποχές. Η στρατηγική του υβριδισμού αναλύεται στην αμέσως 

επόμενη εποχή.  

2.6  Έκτη Εποχή :  Υβριδισμός (2011- 2016 και μετά) 

Η στρατηγική του Υβριδισμού στηρίζεται στην ενοποίηση όλων των προηγούμενων 

στρατηγικών και παρουσιάζεται στον παρακάτω πολυδιάστατο σχεδιάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 6:  Στρατηγική Υβριδισμού – ενοποίηση στρατηγικών 

(Πηγή : Sindi και Roe,2017, σελ 82) 

Το σχεδιάγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια που αντιπροσωπεύουν τις 

τέσσερις στρατηγικές: Lean (πάνω αριστερά), Basic Supply Chain (Βασική 

Εφοδιαστική Αλυσίδα – κάτω αριστερά), Agile (κάτω δεξιά) και Leagile (πάνω δεξιά). 

Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις διευκολύνονται είτε στην αρχική επιλογή της 

στρατηγικής τους είτε σε αναδιαμόρφωση υφιστάμενης στρατηγικής, ανάλογα με τα 

προϊόντα και την αγορά στην οποία θέλουν να εισέλθουν.  

Εντός του κάθε τεταρτημορίου απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά και των τεσσάρων 

στρατηγικών. (Lean: λιτότητα, χαμηλά αποθέματα, χαμηλό κόστος και εκπαιδευμένο 

προσωπικό. Leagile: υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων αλλά με σχετικά μεγάλο 
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κόστος. Agile: υψηλή ανταποκρισιμότητα με υψηλό κόστος. BSC: χαμηλό κόστος με 

ικανοποιητική ποιότητα, μεγάλο χρόνο παράδοσης και με προβλέψιμο 

προγραμματισμό. 

Οι μεταβλητές κόστους (cost) και του συστήματος Just in Time που λαμβάνονται 

υπόψη στον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα αντίστοιχα θεωρούνται από τους 

συγγραφείς του βιβλίου ότι αποτελούν σημαντικές και αξιόπιστες μεταβλητές, καθώς οι 

στρατηγικές Lean, Agile και Basic Supply Chain (Βασική Εφοδιαστική Αλυσίδα) έχουν 

ως κύριο χαρακτηριστικό το κόστος, ενώ η στρατηγική Leagile έχει κύριο 

χαρακτηριστικό το  σύστημα Lead-time (χρόνο προμηθειών, που αντιστοιχεί στον 

χρόνο από την στιγμή τοποθέτησης της παραγγελίας μέχρι τον χρόνο παράδοσης). 

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες μεταβλητές του σχεδιαγράμματος θεωρούνται ως 

εισαγωγικές, υπό την έννοια της κατευθυντήριας γραμμής, καθώς οι μεταβλητές γενικά 

καθορίζονται από τις εκάστοτε εταιρείες μέσα από την συλλογή δεδομένων και δεν 

είναι τυποποιημένες. 

Η εύρεση των κρίσιμων μεταβλητών και η εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής 

παρουσιάζονται μέσα από μια διαδικασία πέντε βημάτων στον πίνακα -εννοιολογικό 

πλαίσιο που ακολουθεί.  

 

Διάγραμμα 7: Οδηγός -  πλαίσιο κρίσιμων μεταβλητών & στρατηγική 

(Πηγή : Sindi και Roe,2017, pp 77) 
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Το αρχικό βήμα είναι ο εντοπισμός όσο το δυνατόν περισσότερων πιθανόν μεταβλητών 

- παραγόντων για την εταιρεία μέσα από συλλογή πληροφοριών από όλα τα τμήματα, 

σε συνδυασμό πολλές φορές με την βοήθεια και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία για 

θέματα που σχετίζονται με τις μεταβλητές αυτές. Εν συνεχεία κατηγοριοποιούνται σε 

ομάδες και αναγνωρίζονται οι πιο σημαντικές – κρίσιμες μεταβλητές εντός των ομάδων 

πάλι μέσα από την διαδικασία συλλογής πληροφοριών. Κατόπιν υλοποιείται η 

αξιολόγηση - ανάλυση του πώς εφαρμόζονται αυτές οι μεταβλητές, εάν εφαρμόζονται 

και πόσο ωφέλιμες θεωρούνται για την εταιρεία. Από την αξιολόγηση αυτή των 

μεταβλητών  - παραγόντων επιλέγεται η κατάλληλη στρατηγική για την εταιρεία καθώς 

αυτές είναι που βοηθάνε στην αναγνώριση της επιχειρηματικής λειτουργίας και που  

διαμορφώνουν το επιχειρηματικό πλαίσιο. 

Με άλλα λόγια ο στόχος των παραπάνω βημάτων θέτει ως στόχο να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν την φύση της  δικής τους αλυσίδας εφοδιασμού μέσω 

των κρίσιμων μεταβλητών, να αναγνωρίσουν την στρατηγική που χρειάζονται για την 

αγορά που στοχεύουν και τελικά να δημιουργήσουν την νέα προσαρμοσμένη 

στρατηγική ή να βελτιώσουν την ήδη υπάρχουσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Κρίσιμοι Παράγοντες που επηρεάζουν την 

διαμόρφωση της στρατηγικής: Χαρακτηριστικά προϊόντος, 

Ζήτηση αγοράς και Αντιμετώπιση Αβεβαιότητας, Αποθέματα 

(Φαινόμενο Μαστιγίου) και Διαμοιρασμός Πληροφορίας 

Τα προηγούμενα κεφάλαια εστίασαν στις στρατηγικές της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο 

πως αυτές διαμορφώθηκαν στις δεκαετίες που πέρασαν καθώς και ποιες στρατηγικές 

θεωρούνται κατάλληλες και για ποιες επιχειρήσεις.  

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την στρατηγική της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και συγκεκριμένα επικεντρώνεται σε τρεις παράγοντες: στα 

χαρακτηριστικά – σχεδιασμό του προϊόντος, στην ζήτηση της αγοράς και την 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, αποθέματα (φαινόμενο μαστιγίου) και διαμοιρασμός 

πληροφορίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, εφόσον δεν  

υπάρχει μια στρατηγική που να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις, κατά συνέπεια δεν 

υπάρχει μόνο ένα παράγοντας που να καθορίζει τις στρατηγικές, αλλά διάφοροι, 

ανάλογα και με την φύση της επιχείρησης ή/και του προϊόντος. Ωστόσο, ο κύριος λόγος 

που επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι τρεις, είναι το γεγονός ότι αποτελούν πρωταρχικούς  

και διαχρονικούς παράγοντες στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, ειδικά για τον 

κλάδο της κατασκευαστικής βιομηχανίας, αλλά και σε συναφείς υπηρεσίες στην 

παγκόσμια οικονομία όπως προκύπτει μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα που 

υλοποιήθηκε στη παρούσα εργασ 

Επιπρόσθετα οι Christopher et al. (2006), επεσήμαναν την σημασία τριών παραγόντων 

στις στρατηγικές των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού : των προϊόντων, της ζήτησης 

και των χρόνων αναπλήρωσης των αποθεμάτων.  

3.1  Χαρακτηριστικά – σχεδιασμός προϊόντος  

Στο κεφάλαιο 1.2 αναφέρθηκε ο διαχωρισμός των χαρακτηριστικών των προϊόντων από 

τον Fischer σε λειτουργικά και καινοτόμα, ο οποίος παράλληλα συνέδεσε την 

αποτελεσματική στρατηγική (efficient) με τα λειτουργικά – χρηστικά προϊόντα ενώ την 

ανταποκρίσιμη στρατηγική (responsive) με τα καινοτόμα προϊόντα και το απεικόνισε 

στο διάγραμμα της επόμενης σελίδας. Από την βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι οι 

περισσότεροι ερευνητές στηρίχθηκαν στο μοντέλο του Fischer για την εξεύρεση της 

κατάλληλης στρατηγικής, αρχικά ανάλογα με την φύση του προϊόντος και μετά 

προσπάθησαν μέσα από εμπειρικές έρευνες που διεξήγαγαν σε διάφορες εταιρείες και 

σε διάφορες χώρες, να  επιβεβαιώσουν ή όχι την θεωρία του (ή γενικά να συσχετίσουν 
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το προϊόν με  την κατάλληλη στρατηγική). Το μοντέλο του Fischer αποτυπώνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα που αντιστοιχίζει τις στρατηγικές με τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων: 

 

Διάγραμμα 8: Μοντέλο Fischer 

(Πηγή : Fischer, 1997) 

Μια δεκαετία αργότερα οι Selldin και Olhager (2007) σε  εμπειρική έρευνα που 

διεξήγαγαν σε 128 Σουηδικές κατασκευαστικές εταιρείες προκειμένου να αποδείξουν 

την σύνδεση των στρατηγικών με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων κατέληξαν στο 

γενικό συμπέρασμα ότι οι εταιρείες πράγματι τείνουν να προσαρμόζουν την στρατηγική 

τους ανάλογα με το προϊόν τους, όπως είχε υποδείξει προγενέστερα ο Fischer. 

Υπογράμμισαν ωστόσο ότι το αντίστροφο μοντέλο, δηλαδή λειτουργικά – χρηστικά 

προϊόντα με ανταποκρίσιμη στρατηγική και καινοτόμα προϊόντα με αποτελεσματική 

στρατηγική, μπορεί να μην αποκλείεται, αλλά σίγουρα δεν είναι το σύνηθες. 

Διαπίστωσαν επίσης, ότι στις περιπτώσεις που ισχύει αυτό, συνήθως εφαρμόζεται είτε 

λόγω της φάσης της ωρίμανσης ενός καινοτόμου προϊόντος, είτε γιατί αποφασίζουν να 

αλλάξουν την πολιτική τους λόγω συνθηκών αγοράς ,όπως για παράδειγμα η απαίτηση 

για μεγαλύτερη ευελιξία και ανταπόκριση.  

Οι Qi, Boyer, and Zhao (2009), διεξήγαγαν επίσης εμπειρική έρευνα σε 604 

κατασκευαστικές εταιρείες στην Κίνα προκειμένου να εξακριβώσουν το ίδιο ακριβώς. 

Δηλαδή εάν η επιλογή της στρατηγικής μιας εφοδιαστικής αλυσίδας συνδέεται ή όχι με 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η επιλογή της χώρας (Κίνα) έγινε με γνώμονα ότι 

πρόκειται για αναδυόμενη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά με πολλές προοπτικές, 

στην οποία δεν έχουν ακόμα παγιωθεί στρατηγικές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, όπως 

έχει γίνει με τις ανεπτυγμένες χώρες. Οι ερευνητές βασίστηκαν πέρα από το μοντέλο 

του Fischer και σε προγενέστερες έρευνες οι οποίες επίσης συνέδεαν το προϊόν με την 

κατάλληλη στρατηγική. Από την δική τους έρευνα προέκυψε ότι η Lean στρατηγική 

συνάδει με  τα λειτουργικά – χρηστικά προϊόντα, ενώ οι στρατηγικές Agile και Leagile 
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με τα καινοτόμα προϊόντα. Παρόλα αυτά, υπογράμμισαν ότι ενώ υπάρχει άμεση 

συνάφεια προϊόντος και στρατηγικής, ενδέχεται  όμως να μην είναι πάντα τόσο ισχυρή 

όσο φαίνεται, αλλά σε γενικές γραμμές σίγουρα επιβεβαιώνεται.   

Οι Lo και Power (2010), πρόσθεσαν ότι η στρατηγική που θα ακολουθήσει μια 

επιχείρηση έχει ως στόχο να προσθέσει αξία στα «μάτια» των πελατών της, και 

ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει πιθανές απρόβλεπτες καταστάσεις, έχοντας επίγνωση 

ωστόσο ποιες είναι οι κρίσιμες μεταβλητές που επηρεάζουν την  εφοδιαστική αλυσίδα 

της. Θεωρώντας λοιπόν το προϊόν ως κρίσιμη μεταβλητή και λαμβάνοντας υπόψη 

(όπως και οι προηγούμενοι μελετητές) το μοντέλο του Fischer, πραγματοποίησαν 

έρευνα σε 107 κατασκευαστικές εταιρείες στην Αυστραλία και παρέθεσαν τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόρισμα το 

οποίο προέκυψε για πρώτη φορά, το οποίο δεν υποστηρίζει απόλυτα το μοντέλο του 

Fischer. Κύρια αιτία αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στην 

Αυστραλία ακλουθούν την Leagile στρατηγική και όχι την αμιγώς Lean ή Agile και 

επιπρόσθετα παράγουν προϊόντα που συνδυάζουν ταυτόχρονα λειτουργικά και 

καινοτόμα χαρακτηριστικά. Ωστόσο οι μελετητές παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν και 

άλλες μεταβλητές που σχετίζονται με το προϊόν πέρα από τα χαρακτηριστικά του και 

επηρεάζουν τις στρατηγικές, όπως η ποικιλία του προϊόντος, τα στάδια του κύκλου 

ζωής του, ο αριθμός παραγωγής του κλπ.  

Οι Pero et al.. (2010) εστίασαν στον σχεδιασμό ενός προϊόντος και την επίδραση που 

έχει στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και ο σχεδιασμός επηρεάζει ποια στρατηγική θα 

ακολουθήσει η επιχείρηση (Lean, Agile ή Leagile). Επισήμαναν επίσης ότι ο 

σχεδιασμός των χαρακτηριστικών-κατασκευή του προϊόντος επηρεάζει την 

εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολο της και όχι μόνο μεμονωμένα τμήματα αυτής. Για 

παράδειγμα, υπάρχουν προϊόντα που διατηρούν την ικανότητα τους να διαμορφώνονται 

ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ενώ άλλα όχι. Η διάκριση αυτή αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα γιατί συντελεί στην διαμόρφωση του βαθμού ποικιλίας αλλά και της 

καινοτομίας των προϊόντων που θα αναπτύξει μια επιχείρηση. Για να ενισχύσουν την 

άποψη τους ανέφεραν το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής πολυεθνικής εταιρείας DS του 

ομίλου ELETECH η οποία παρήγαγε ηλεκτρικές συσκευές. Όταν η Εταιρεία έλαβε την 

απόφαση να διευρύνει την ποικιλία των προϊόντων της και ταυτόχρονα πρόσφερε και 

πιο καινοτόμα προϊόντα, φάνηκε ότι η Εταιρεία δεν είχε προετοιμαστεί για αυτή την 

αλλαγή. Οι κύριες αιτίες ήταν ότι η αλλαγή αυτή δεν υποστηριζόταν από την 

υφιστάμενη τεχνολογία αλλά και από το ότι η αγορά στην οποία απευθύνθηκε δεν ήταν 
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κατάλληλη να υποδεχτεί τα νέα αυτά προϊόντα. Με άλλα λόγια η στρατηγική που 

ακολουθούσε μέχρι τότε δεν μπορούσε να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα. Οι 

μελετητές με αφορμή αυτό το παράδειγμα επεσήμαναν την ικανότητα τροποποίησης, 

τον βαθμό καινοτομίας και την ποικιλία των προϊόντων ως τρεις σημαντικές μεταβλητές 

που έχουν άμεση επίδραση στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η οποία 

καθορίζει κατ΄ επέκταση και την στρατηγική που θα ακολουθηθεί.  

Ο Ambe IM, (2012) υποστήριξε ότι ανάλογα σε ποια φάση του κύκλου ζωής του 

βρίσκεται ένα προϊόν, (σχεδιασμού, ανάπτυξης, ωρίμανσης  ή εξασθένισης) μπορεί 

επίσης να προσδιορίσει και ποια στρατηγική θα επιλεχθεί. Το συμπέρασμα του Ambe 

στηρίχθηκε σε πρόσφατη βιβλιογραφική έρευνα και στο παρακάτω διάγραμμα 

αντιστοίχισε τις  φάσεις με τις αντίστοιχες στρατηγικές. 

 

 

Διάγραμμα 9: Κύκλος ζωής προϊόντων και στρατηγικές 

(Πηγή: Ambe, 2012) 

Στο διάγραμμα φαίνεται ότι κατά την φάση της εισαγωγής των καινοτόμων προϊόντων 

στην αγορά χρησιμοποιείται η Agile στρατηγική, ακολουθεί η υβριδική στρατηγική 

(Leagile) στην φάση της ανάπτυξης για λειτουργικά – καινοτόμα προϊόντα ενώ στην 

φάση της ωρίμανσης επιλέγεται η Lean στρατηγική.  

Πρόσφατα, οι  Sindi και Roe (2017), συμφώνησαν και αυτοί με τους προγενέστερους 

από αυτούς ερευνητές ότι τα χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός ενός προϊόντος, 

παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες ακόμα και αρκετά χρόνια μετά από τον αρχικό 

διαχωρισμό των προϊόντων από τον Fischer. Σύμφωνα με αυτούς τα καινοτόμα, τα 

λειτουργικά και τα λειτουργικά – καινοτόμα προϊόντα σχετίζονται με τις παρακάτω 

στρατηγικές.  
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α) Για τα καινοτόμα προϊόντα (και εδώ) η επιλογή της Agile στρατηγικής υπερέχει λόγω 

της ευελιξίας, της άμεσης αντίδρασης στις ανάγκες των πελατών αλλά και της 

κατανόησης των αναγκών των πελατών. Ως δεύτερη στρατηγική υποδεικνύεται η 

Leagile στρατηγική και η στρατηγική της Βασικής Αλυσίδας Εφοδιασμού (Basic 

Supply Chain - BSC) αλλά τις συνιστούν ως αναγκαίες εναλλακτικές όταν δεν μπορεί 

να εφαρμοστεί η Agile. Η καθαρά Lean στρατηγική δεν προτείνεται καθώς οδηγεί σε 

σπατάλη πόρων επειδή o αυστηρός προγραμματισμός της δεν αφήνει περιθώρια 

ευελιξίας.  

β) Για τα λειτουργικά προϊόντα η Βασική Αλυσίδα Εφοδιασμού επισημαίνεται ως η 

πλέον κατάλληλη λόγω της μαζικής παραγωγής που υποστηρίζει, ενώ η Lean 

στρατηγική υπερτερεί της Βασικής όταν τίθενται στόχοι μείωσης «αποβλήτων», 

μείωσης χρόνου παράδοσης και μείωσης αποθεμάτων. Η Agile και η Leagile 

στρατηγική κρίνονται οι λιγότερο κατάλληλες καθώς η ανταποκρισιμότητα δεν 

ενδείκνυται σε προβλέψιμη ζήτηση και σε προγραμματισμένη παραγωγή. 

γ)  Για τα λειτουργικά - καινοτόμα προϊόντα η πλέον ενδεδειγμένη θεωρείται  η Leagile 

στρατηγική καθώς τα προϊόντα παράγονται μαζικά αλλά ταυτόχρονα διατηρούν και τα 

καινοτόμα χαρακτηριστικά τους. Τα χαρακτηριστικά ωστόσο «προσθέτονται» στην 

φάση της συναρμολόγησης τους, καθώς τα αρχικώς μαζικά παραγόμενα προϊόντα 

μπορούν να αποθεματοποιηθούν μέχρι να λάβουν την τελική μορφή τους. Δεύτερη 

θέση καταλαμβάνει η Agile στρατηγική η οποία λόγω της ευελιξίας και της 

ανταποκρισιμότητας που προσφέρει, σε συνδυασμό ότι τα λειτουργικά – καινοτόμα 

προϊόντα μπορούν να διοχετευτούν σε μια αγορά με διακυμάνσεις τόσο στην ζήτηση 

όσο και στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, η Agile στρατηγική κρίνεται ως η πιο 

κατάλληλη. Αντίθετα, οι στρατηγικές Lean και Βασική Αλυσίδα Εφοδιασμού, αν και 

δεν προτιμούνται για καινοτόμα προϊόντα, υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις μαζικής 

παραγωγής προϊόντων (όπως οχημάτων ή οικιακών καθαριστικών) που μπορούν να 

εφαρμοστούν. Προϋπόθεση βέβαια είναι ότι η ζήτηση παραμένει σταθερή και ότι οι 

καινοτόμες αλλαγές δεν παρουσιάζουν πολύ μεγάλες μεταβολές. (Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η κατασκευή, η συναρμολόγηση, η διανομή αλλά και η γενικότερη 

διαχείριση τους να τείνει να είναι γρήγορη και απλή).  

3.2 Ζήτηση προϊόντος – αντιμετώπιση αβεβαιότητας 

Το θέμα της ζήτησης ενός προϊόντος συνδέθηκε από πολύ νωρίς με την έννοια της 

προβλεψιμότητας της ζήτησης και την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που αυτή 
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προκαλεί.  Ήδη, από τις αρχές ανάπτυξης των στρατηγικών, ο Lee (2002) προσδιόρισε 

ότι τα λειτουργικά προϊόντα που σχετίζονται με την σταθερή ζήτηση έχουν μεγάλο 

χρόνο διάρκειας και συνεπώς είναι γενικά προβλέψιμα, ενώ τα καινοτόμα προϊόντα 

έχουν ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε δηλαδή ότι πριν την επιλογή 

της στρατηγικής, θα πρέπει να έχουν «αποκρυπτογραφηθεί» οι υποβόσκουσες 

αβεβαιότητες ζήτησης έτσι ώστε αυτές να αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Επίσης  επισήμανε 

ότι η σταθερή ή μη ζήτηση, επηρεάζει και την γενικότερη διαδικασία της επιλογής 

στρατηγικής (και κατ επέκταση και της εφοδιαστικής αλυσίδας), καθώς άλλη 

διαχείριση και στρατηγική απαιτούν τα λειτουργικά προϊόντα (πιο σταθερή) και άλλη 

τα καινοτόμα. Ειδικότερα, συσχετίζοντας την ζήτηση με την στρατηγική και 

λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του προϊόντος, προσδιόρισε τις παρακάτω τέσσερις 

στρατηγικές: 

α) Λειτουργικά προϊόντα με σταθερή ζήτηση και σταθερή διαδικασία κατασκευής (δηλαδή 

κατασκευή που δεν αλλάζει δραματικά και αναπάντεχα με αποτέλεσμα η χρήση της 

τεχνολογίας να μην διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο), ακολουθούν την αποτελεσματική 

στρατηγική – (Lean strategy). Κύριος στόχος είναι η μείωση του κόστους στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας, με μείωση 

σταδίων που δεν συνεισφέρουν στην αξία του προϊόντος αλλά και με αξιοποίηση όλων 

των δυνατοτήτων της παραγωγής. 

β) Λειτουργικά προϊόντα με σταθερή ζήτηση αλλά με μη σταθερή διαδικασία κατασκευής 

(δηλαδή κατασκευή που είτε αλλάζει ανάλογα με τις φάσεις του προϊόντος είτε είναι σε 

διαδικασία ανάπτυξης όπου η χρήση της τεχνολογίας διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο). 

Ακολουθείται η Lean στρατηγική αλλά με τροποποιημένη μορφή. Κυρίαρχο στοιχείο 

της στρατηγικής αυτής είναι ο επιμερισμός της αβεβαιότητας σε όλα τα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της συνάθροισης κινδύνων που οδηγεί σε χαμηλή 

μεταβλητότητα (risk pooling). Πρωταρχικός στόχος αποτελεί η μείωση των 

αποθεμάτων ασφαλείας ή η συγκέντρωση των αποθεμάτων σε όσο το δυνατόν λιγότερα 

σημεία. 

γ) Καινοτόμα προϊόντα με μη σταθερή διαδικασία κατασκευής ακολουθούν την agile 

στρατηγική. Προτεραιότητα είναι η ανάγκη ικανοποίησης των πελατών ανεξαρτήτου 

κόστους. 

δ) Καινοτόμα προϊόντα με υψηλή αβεβαιότητα ζήτησης αλλά με σταθερή διαδικασία 

κατασκευής ακολουθούν επίσης την agile στρατηγική, αλλά πάλι με τροποποιημένη 

μορφή. Κύριος στόχος δεν είναι η πρόβλεψη της αβεβαιότητας και ο προγραμματισμός 
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αποθεμάτων, αλλά η παραγωγή - τελική συναρμολόγηση κατόπιν παραγγελίας (build to 

order). Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανή και εύλογη οποιαδήποτε αλλαγή στην 

διαδικασία ενός προϊόντος.  

Οι παραπάνω στρατηγικές απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα όπου σε κάθε 

τεταρτημόριο αντιστοιχίζονται η αβεβαιότητα ζήτησης σε συνάρτηση με τα 

λειτουργικά ή τα καινοτόμα προϊόντα.  

 

Διάγραμμα 10 : Αβεβαιότητα ζήτησης και στρατηγική 

(Πηγή: Lee, 2002) 

Οι Christopher et al. (2006), διατύπωσαν και αυτοί τέσσερις γενικές στρατηγικές 

ανάλογα με το χαρακτηρισμό των προϊόντων, όπως και οι περισσότεροι ερευνητές, 

αλλά η ιδιαιτερότητα τους έγκειται στο ότι παράλληλα έδωσαν έμφαση στους χρόνους 

αναπλήρωσης των προϊόντων (Lead time). Σύμφωνα με αυτούς, οι χρόνοι 

αναπλήρωσης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας 

καθώς λόγω της παγκοσμιοποίησης οι αποστάσεις «μεγάλωσαν» και η δημιουργία 

καθυστερήσεων λόγω πολλών παραγόντων καθίσταται αναπόφευκτη. (Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν η έλλειψη συντονισμού, τα προβλήματα στα τελωνεία, τα 

διάφορα προβλήματα κατά τις μεταφορές κλπ). Συνεπώς παρείχαν το δικό τους «πίνακα 

στρατηγικών», λαμβάνοντας υπόψη και την μεταβλητή του χρόνου αναπλήρωσης των 

προϊόντων εκτός από την μεταβλητότητα -αβεβαιότητα της ζήτησης. Όλα αυτά τα 

συγκέντρωσαν στον  παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας V 

Ζήτηση αγοράς, χρόνοι αναπλήρωσης  και στρατηγική 

 

 (Πηγή:  Christopher et al., 2006) 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι σε προβλέψιμη ζήτηση με μικρούς χρόνους αναπλήρωσης 

προϊόντων εφαρμόζεται η Lean στρατηγική με πρωταρχικό μέλημα την συνεχή και 

άμεση αναπλήρωση των αποθεμάτων. Για την επίτευξη των σύντομων χρόνων 

αναπλήρωσης προτείνεται η χρήση της Διαχείρισης αποθηκών (Vendor Managed 

Inventory). Παραδείγματα εταιρειών που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική είναι η 

Procter & Gamble και η Wal-Mart στην Αμερική. Εάν τώρα υφίσταται προβλέψιμη 

ζήτηση αλλά υπάρχουν μεγάλοι χρόνοι αναπλήρωσης προϊόντων, τότε πάλι εφαρμόζεται 

η Lean στρατηγική, αλλά ενέχει ένα βαθμό ρίσκου το οποίο μπορεί να μειωθεί μέσα 

από την τοποθέτηση παραγγελιών πριν την αναμενόμενη περίοδο και βασιζόμενη σε 

πρόβλεψη ζήτησης προηγούμενων ετών. (Παραδείγματα εταιρείας που χρησιμοποιεί 

αυτή τη στρατηγική είναι η Woolworths που πωλεί κάθε χρόνο πλαστικά 

Χριστουγεννιάτικα δέντρα). Στην περίπτωση που η ζήτηση είναι απρόβλεπτη με 

μεγάλους χρόνους αναπλήρωσης προϊόντων, η Leagile στρατηγική θεωρείται 

κατάλληλη, με την προϋπόθεση όμως ότι η παραγωγή κατασκευάζει τον «βασικό 

κορμό» των προϊόντων αλλά η τελική διαμόρφωση, συναρμολόγηση και διανομή, τίθεται 

σε εφαρμογή μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. (Η εταιρεία Hewlett Packard που 

κατασκευάζει εκτυπωτές εφαρμόζει αυτή την στρατηγική για τη σειρά εκτυπωτών 

DeskJet, όπου παράγει ένα ημιτελές προϊόν στην Αμερική και εν συνεχεία το διανέμει 

σε διαφορετικά σημεία στην Ευρώπη όπου διαμορφώνει την τελική του μορφή). 

Eάν η ζήτηση είναι απρόβλεπτη  αλλά με μικρούς χρόνους αναπλήρωσης προϊόντων τότε 

εφαρμόζεται η αμιγώς Agile στρατηγική με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των 

πελατών – ανταπόκριση στις ανάγκες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 

στρατηγικής αποτελεί η Ισπανική εταιρεία Zara όπου παρέχουν τα προϊόντα ένδυσης σε 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από λίγες ώρες μέχρι ένα μήνα το 
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μέγιστο. Έμφαση σε αυτή την στρατηγική είναι η επίτευξη ευελιξίας, δηλαδή η 

προσαρμογή στην εκάστοτε ζήτηση χωρίς να  μειώνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πελατών. Η Zara για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί πολλά εργαστήρια κατασκευής σε 

διάφορα μέρη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.  

Σύμφωνα με τους Qi, Y., Zhao, X., & Sheu, C. (2011), το πώς θα επιλέξει μια 

επιχείρηση την στρατηγική της εξαρτάται εκτός από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

της και από το περιβάλλον της αγοράς στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί 

(σταθερό περιβάλλον ή όχι). Ως σταθερό περιβάλλον ερμηνεύεται το περιβάλλον με 

σταθερή ζήτηση προϊόντων ενώ ως μη σταθερό περιβάλλον ερμηνεύεται το περιβάλλον 

με ασταθή ζήτηση. Το αποτέλεσμα – δίλλημα  είναι να επιλέξει η ίδια η επιχείρηση 

(βάσει και των δυνατοτήτων που διαθέτει) που θα θελήσει να εστιάσει: στην μείωση 

του κόστους (Lean στρατηγική) ή στην ταχύτητα και την ανταποκρισιμότητα (Agile 

στρατηγική). Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα μέσα από έρευνα που 

διεξήγαγαν σε 604 εταιρείες στην Κίνα ότι το περιβάλλον της αγοράς και κατ΄ 

επέκταση η ζήτηση, όχι μόνο επηρεάζει την στρατηγική μιας εταιρείας, αλλά δύναται 

επίσης η ίδια η εταιρεία να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα ζήτησης σε πολλά και 

διαφορετικά επίπεδα. Γενικά αντιστοίχισαν την Lean στρατηγική με την σταθερή 

ζήτηση, την επιδίωξη χαμηλού κόστους παραγωγής και με περιβάλλον που σίγουρα δεν 

διαθέτει μια δυναμική. Αντίθετα συνέδεσαν την Agile στρατηγική με την ζήτηση 

προϊόντων σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά με στόχο την γρήγορη ανταπόκριση 

που στοχεύει στην ζήτηση προϊόντων με μοναδικά χαρακτηριστικά.  

Οι Chatzopoulos et al. (2012), υποστήριξαν ότι στις σύγχρονες αγορές υπάρχει 

μεταστροφή της ζήτησης από τα μαζικά παραγόμενα προϊόντα στα πιο εξειδικευμένα - 

διαφοροποιημένα. Αυτό πρακτικά σημαίνει μεταστροφή από τις μεγάλες αγορές στις 

μικρές και πιο εξειδικευμένες (τμηματοποίηση αγοράς), στα προσαρμοσμένα προϊόντα 

και ταυτόχρονα σημαίνει και απρόβλεπτη ζήτηση. Συνεπώς οι στρατηγικές που θα 

εφαρμοστούν οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την εξειδικευμένη αγορά στην οποία 

επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και να εστιάζουν στην ζήτηση των προϊόντων που 

ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της αγοράς αυτής. Η στρατηγική που πρότειναν 

είναι η υβριδική Leagile. Συντάχθηκαν και αυτοί με την προγενέστερη άποψη των 

Christopher et al. (2006), ότι δηλαδή αρχικά να εφαρμοστεί  η Lean στρατηγική υπό το 

πρίσμα κατασκευής ημιτελών προϊόντων με βάση την αρχή  make-to-stock (παραγωγή 

προϊόντων βάση πρόβλεψης ζήτησης), διατηρώντας ωστόσο τις διαδικασίες που 

προσθέτουν αξία στο προϊόν και εν συνεχεία να εφαρμοστεί η ευέλικτη Agile  
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στρατηγική προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς και στις 

διακυμάνσεις της ζήτησης. Επίσης αναφέρθηκαν και στο φαινόμενο του μαστιγίου 

(Bullwhip effect) το οποίο δημιουργείται από την αβεβαιότητα ζήτησης των πελατών 

και το οποίο οδηγεί σε εσφαλμένες προβλέψεις αποθεμάτων ή άλλων πόρων. 

Προκειμένου να αποτραπεί στο βαθμό του  εφικτού αυτό το φαινόμενο, οι λύσεις που 

πρότειναν ήταν η χρήση της Διαχείρισης αποθηκών (Vendor Managed Inventory) που 

αναφέρθηκε και παραπάνω και η υιοθέτηση συνδυασμού στρατηγικών που βασίζονται 

στην προσαρμογή βάσει ζήτησης πελατών και στην μετέπειτα ευέλικτη στρατηγική. Με 

άλλα λόγια διατύπωσαν την άποψη ότι η υβριδική στρατηγική μειώνει και το 

φαινόμενο του μαστιγίου σε συνδυασμό βέβαια και με άλλες μεθόδους όπως η μείωση 

του χρόνου απόκρισης, αλλά και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διάφορων 

βαθμίδων στην εφοδιαστική αλυσίδα (διαμοιρασμός πληροφορίας). 

Λίγο αργότερα οι Duman, Topgül & Avni ES (2015), παρουσίασαν τα αποτελέσματα 

της βιβλιογραφικής έρευνας τους από αρχές του 2000 μέχρι σήμερα, στην οποία 

μελέτησαν πως η ζήτηση προϊόντων βάσει των προτιμήσεων των πελατών διαμορφώνει 

την επιλογή των στρατηγικών της κάθε επιχείρησης, εστιάζοντας στις τρεις 

κυριαρχούσες στρατηγικές Lean, Agile και Leagile. Από τα ευρήματα της έρευνας τους 

προέκυψε ότι αρχικά η Lean και η Agile στρατηγική, χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή και την παραγωγή προϊόντων αντίστοιχα, αλλά στην συνέχεια βρήκαν 

ευρεία εφαρμογή σε διάφορους τομείς με αποτέλεσμα να προέλθει η υβριδική Leagile 

στρατηγική που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο στρατηγικών και επιτυγχάνει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Πρόσφατα οι Sindi και Roe (2017), ισχυρίστηκαν ότι η ζήτηση μπορεί να διαχωριστεί 

σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα προϊόντα και την δομή της επιχείρησης. Έτσι η 

ζήτηση χωρίζεται στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:  

Α) στα προϊόντα υψηλής ποιότητας (κατηγορία «high-end») στην οποία εντάσσονται τα 

ακριβά, καινοτόμα προϊόντα με ασταθή ζήτηση και με μεταβολές στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών. (Οι προτιμήσεις μεταβάλλονται λόγω ωρίμανσης του προϊόντος ή λόγω 

αλλαγής της χρήσης του.) Οι στρατηγικές που προτείνονται σε αυτή τη περίπτωση είναι 

αρχικά η Agile και η Leagile ως η δεύτερη πλέον κατάλληλη στρατηγική καθώς 

συνδυάζει τα δυνατά σημεία των Lean και Agile στρατηγικών. Σε αυτή τη περίπτωση 

(Leagile) ακολουθείται αρχικά η Agile στρατηγική στην κατασκευαστική φάση αλλά 

και στο στάδιο συναρμολόγησης, ενώ η Lean στρατηγική ακολουθείται στην φάση της 

τοποθέτησης των παραγγελιών του προϊόντος. Η αμιγώς Lean στρατηγική δεν 
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προτιμάται για τα καινοτόμα προϊόντα, παρά μόνο όπως ειπώθηκε πριν την φάση 

παραγγελιών  ή διανομής, καθώς υπάρχει δυσκολία εφαρμογής της σε όλα τα στάδια 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικά για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Η στρατηγική 

της Βασικής Αλυσίδας Εφοδιασμού (Basic Supply Chain) δεν προτείνεται για τα 

καινοτόμα προϊόντα διότι η φιλοσοφία της στοχεύει σε προϊόντα που μπορούν να 

αποθηκευτούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, που δεν εξυπηρετούν την άμεση  

ζήτηση και δεν έχουν καμία πολυπλοκότητα κατά την κατασκευή τους (παράδειγμα 

τέτοιων προϊόντων είναι τα νυφικά πέπλα). 

Β) στα εξατομικευμένα προϊόντα (self – customized) σύμφωνα με τις ανάγκες των 

πελατών. Σε αυτή την περίπτωση η στρατηγική Leagile καθίσταται πρώτη 

προτεραιότητα για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, 

ακολουθεί η Agile λόγω της ευελιξίας που προσφέρει σε περίπτωση αλλαγής 

προτιμήσεων των καταναλωτών, έπεται η Lean στρατηγική λόγω δυσκολίας 

προσαρμογής και των χρόνων παράδοσης ενώ η στρατηγική της Βασικής Αλυσίδας 

Εφοδιασμού κατατάσσεται τελευταία καθώς εφαρμόζεται σε μαζική παραγωγή, κυρίως 

καθημερινών προϊόντων. Ωστόσο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιες περιπτώσεις 

εξατομικευμένων προϊόντων με απλή γραμμή παραγωγής και με χαμηλό κόστος, με 

προβλέψιμη ζήτηση και προβλέψιμο χρόνο παράδοσης, σταθερού αποθέματος και 

προγραμματισμένης διανομής (παράδειγμα τέτοιων προϊόντων είναι τα τυπωμένα 

μπλουζάκια). 

Γ) Μαζικής Παραγωγής προϊόντα που στηρίζονται στην διαδικασία ώθησης (push 

system), με βάση την σταθερή και προβλέψιμη ζήτηση. Η κυρίαρχη στρατηγική εδώ 

είναι η στρατηγική της Βασικής Αλυσίδας Εφοδιασμού, δεύτερη επιλογή αποτελεί η 

στρατηγική Leagile για προϊόντα που ταξινομούνται ως λειτουργικά – καινοτόμα όπου 

στην φάση συναρμολόγησης μπορούν να λάβουν διαφορετικά σχέδια ή να παραμείνουν 

ως stock για εποχική ζήτηση (παράδειγμα τέτοιων προϊόντων είναι οι φόρμες 

εργασίας).  Η Agile στρατηγική είναι η τρίτη επιλογή καθώς η ευελιξία της μπορεί να 

αποδειχθεί χρήσιμη σε περίπτωση αλλαγής προτιμήσεων σε προϊόντα που είναι ήδη σε 

διαδικασία παραγωγής (όπως συμβαίνει συχνά στην βιομηχανία μόδας), ενώ η Lean 

στρατηγική αποτελεί την τελευταία επιλογή καθώς θεωρείται κατάλληλη για το 

μοντέλο "make-to-stock" (αποθεματοποίση) και όχι για το μοντέλιο make-to-order" 

(κατασκευή).  
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3. Αποθέματα (Inventory) - Φαινόμενο του Μαστιγίου (Bullwhip 

effect) και Διαμοιρασμός Πληροφ  ορίας (Information Sharing) 

Τα αποθέματα αποτελούν σημαντικό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς 

απαιτούνται σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της διακίνησης 

του προϊόντος. Η αναγκαιότητα ύπαρξης των αποθεμάτων συνδέεται άμεσα με πολλούς 

τομείς των επιχειρήσεων, καθώς προσφέρουν ασφάλεια σε αβέβαια περιβάλλοντα όπου 

μια απρόσμενη ή απρογραμμάτιστη ζήτηση μπορεί να αντιμετωπιστεί εγκαίρως. 

Επιπρόσθετα όμως τα αποθέματα καλύπτουν και άλλες ανάγκες πέρα από την 

αβεβαιότητα ζήτησης. Για παράδειγμα λειτουργούν ως μέσο προστασίας σε περίπτωση 

διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας ή μεγάλων χρόνων απόκρισης, αποσβένουν τις 

καθυστερήσεις από μη έγκαιρες παραδόσεις των προμηθευτών, επιτυγχάνουν 

χαμηλότερο κόστος μεταφοράς ή ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 

κερδοσκοπικούς λόγους, όπως για παράδειγμα λόγω ανατιμήσεων. Από την άλλη 

πλευρά τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται η αποθεματοποίηση είναι η δέσμευση 

σημαντικών κεφαλαίων της επιχείρησης που συνδέονται τόσο με το κόστος αγοράς 

τους όσο και με το κόστος διατήρησης τους. (το κόστος διατήρησης περιλαμβάνονται 

κόστη όπως αυτό της αποθήκευσης (storage cost), της διατήρησης αποθεμάτων 

ασφαλείας (safety stock cost), της αχρηστίας (obsolescence cost), της ασφάλισης 

(insurance cost), της φορολόγησης (taxation cost), της ζημίας (damage) αλλά και το 

κόστος λόγω εκπτώσεων (price discount cost). (Chopra & Meindl , 2015), 

Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο τα 

αποθέματα όσο και οι ανικανοποίητες παραγγελίες είναι φυσιολογικό να παρουσιάζουν 

σημαντικές διακυμάνσεις. Ωστόσο, όπως έχει ήδη επισημανθεί, όλα τα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους κάτι 

που πρακτικά σημαίνει την παράδοση του προϊόντος στον σωστό τόπο, στην σωστή 

χρονική στιγμή, στην σωστή ποσότητα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την 

επιχείρηση. Για αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του 

επιπέδου των αποθεμάτων που διατηρεί η επιχείρηση αλλά και της πιθανότητας 

έλλειψης αυτών. Δηλαδή να αποφεύγεται τόσο η υπερ-αποθεματοποίηση (πλεόνασμα 

αποθεμάτων) όσο και η έλλειψη αυτών. Συνεπώς η διαχείριση της προσφοράς και 

ζήτησης υπό την έννοια του σωστού και έγκαιρου προγραμματισμού των αποθεμάτων, 

απαιτεί συντονισμένες ενέργειες  μεταξύ όλων των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα της ζήτησης. 
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Σύμφωνα με τους Chopra & Meindl (2015), ο συντονισμός σε μια εφοδιαστική αλυσίδα 

(supply chain coordination) αποτελεί βασική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας 

καθώς βελτιστοποιεί κάθε στάδιο της με αποτέλεσμα και την βελτίωση της συνολικής 

απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, που οδηγεί στην μεγιστοποίηση της κερδοφορίας 

των επιχειρήσεων. Στην πράξη ωστόσο, η έλλειψη συντονισμού είναι συχνά υπαρκτό 

φαινόμενο που οφείλεται στην διαστρέβλωση ή την καθυστέρηση των πληροφοριών 

εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα αρνητικά αποτελέσματα από αυτή την 

διαστρέβλωση ή/και την καθυστέρηση, οδηγούν σε αυξημένα κόστη που συνδέονται με 

υψηλότερα επίπεδα αποθεμάτων και με αυξημένο κόστος παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα 

προκαλούν δυσλειτουργία στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας αφού η έλλειψη 

σωστής και έγκαιρης πληροφόρησης αυξάνει τον χρόνο παράδοσης,  του ανεφοδιασμού 

αλλά και το μεταφορικό κόστος των προϊόντων. Οι  συγγραφείς τόνισαν και την δέουσα 

σημασία που κατέχουν τα αποθέματα στην απόδοση αλλά και την στρατηγική της 

εφοδιαστικής αλυσίδας υπογραμμίζοντας ότι οι μεταβαλλόμενες πολιτικές στα 

αποθέματα επηρεάζουν την ανταποκρισιμότητα και την αποδοτικότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεπώς και την στρατηγική της, και κατ’ επέκταση το 

κόστος αυτής. Με άλλα λόγια η στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας σχετίζεται 

άμεσα και με τη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων η οποία εξαρτάται από την έγκαιρη 

και ορθή πληροφόρηση. Τυπική περίπτωση αποτελεί η αλυσίδα καταστημάτων 

προϊόντων μόδας με την επωνυμία Zara, με περισσότερα από 1,425 εκατομμύρια 

καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Η αλυσίδα αυτή καταφέρνει μέσα από το δίκτυο 

πληροφόρησης που κατέχει να παρακολουθεί την ζήτηση των προϊόντων της έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να προγραμματίζει τόσο τα αποθέματα όσο και να προσαρμόζει την 

στρατηγική της προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες της. Για παράδειγμα, τα 

εμπορικά πετυχημένα ενδύματα παραγγέλνονται άμεσα (σε λιγότερο από μια ώρα) 

προκειμένου να επιτύχει σημαντικό  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών της (Agile στρατηγική).  

Γενικά η ροή πληροφοριών, προϊόντος και κεφαλαίου σε μια τυπική εφοδιαστική 

αλυσίδα ακολουθεί το παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 11 : Ροές και στάδια εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Πηγή: Chopra & Meindl, 2015) 

Μεταξύ των διαφορετικών σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας ακόμα και αν η ζήτηση 

είναι σταθερή, σχεδόν πάντα υπάρχει διακύμανση στις παραγγελίες και τα αποθέματα. 

Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως μεταξύ πελάτη και παραγωγού μεσολαβούν τουλάχιστον  

άλλα δυο ενδιάμεσα στάδια, όπως οι διανομείς και οι λιανοπωλητές ή οι χονδρέμποροι. 

Επίσης  στην πράξη ενδέχεται αυτά τα στάδια να περιλαμβάνουν πολύ περισσότερους 

«διαμεσολαβητές», με αποτέλεσμα η ροή των πληροφοριών να «φιλτράρεται»,  αλλά 

να «αξιολογείται» διαφορετικά από κάθε τμήμα της. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως το 

κάθε τμήμα της  εφοδιαστικής αλυσίδας επικεντρώνεται στο δικό του στάδιο και δεν 

λαμβάνει υπόψη του και τα υπόλοιπα τμήματα. Συνεπώς, δεν θεωρείται ακραίο 

φαινόμενο το να είναι «παραμορφωμένες» οι πληροφορίες που διακινούνται μεταξύ 

των διαφόρων σταδίων και η μεταβλητότητα της ζήτησης να αυξάνει από τμήμα σε 

τμήμα. Το φαινόμενο αυτό καλείται  φαινόμενο του μαστιγίου (bullwhip effect). 

Οι SimchiLevi, D., Kaminsky, P., & Simchi Levi, E. (2003) διατύπωσαν ότι η 

εφοδιαστική αλυσίδα μέσω κατάλληλης διαχείρισης της πληροφορίας (ειδικά στην 

εποχή της αλματώδους τεχνολογίας όπου η γρήγορη μετάδοση της δεν αποτελεί 

εμπόδιο) καθιστά την εφοδιαστική αλυσίδα πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική. 

Ωστόσο, επεσήμαναν ότι δυστυχώς ο διαμοιρασμός της πληροφορίας δεν βρίσκει πάντα 

σύμφωνα τα διάφορα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας με αποτέλεσμα να εντείνεται 

το φαινόμενο του μαστιγίου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο έγινε ευρέως γνωστό από την 

εταιρεία Procter and Gamble (που εμπορεύεται πάνες) και στην οποία αποδίδεται και ο 

όρος bullwhip effect. Η εταιρεία ήταν η πρώτη στην οποία παρατηρήθηκε ότι αν και η 

ζήτηση ήταν σταθερή, ωστόσο παρουσιάστηκαν διακυμάνσεις τόσο στις παραγγελίες 
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όσο και στην αποθεματοποίηση. Τα στελέχη της εταιρείας στην προσπάθεια τους να 

κατανοήσουν την αιτία, παρατήρησαν ότι η μεταβλητότητα στην ζήτηση αυξανόταν 

όσο η πληροφορία προσέγγιζε τα ανώτερα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(upstream). Για να γίνει κατανοητή η όλη διαδικασία οι συγγραφείς αποτύπωσαν την 

μεταβλητότητα με τα παρακάτω δύο διαγράμματα: 

 

 

 

Διάγραμμα 12: Τυπικά στάδια εφοδιαστικής αλυσίδας 

Πηγή: (Simchi Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi Levi Ε., 2003). 

 

Διάγραμμα 13:   Μεταβλητότητα παραγγελιών ανά στάδιο                                          

Πηγή: ( SimchiLevi, D., Kaminsky, P., & Simchi Levi E, 2003). 



44 
 

Με το διάγραμμα 12 οι συγγραφείς παριστάνουν μια τυπική εφοδιαστική αλυσίδα 

τεσσάρων σταδίων ενώ με το διάγραμμα 13 απεικονίζουν τις παραγγελίες ως 

συνάρτηση του χρόνου των τεσσάρων σταδίων. Ειδικά στο Διάγραμμα 13 

παρουσιάζεται με σαφήνεια ότι η μεταβλητότητα των παραγγελιών (άρα και το επίπεδο 

των αποθεμάτων ασφαλείας) αυξάνει σημαντικά από τον λιανέμπορο (retailer) μέχρι το 

εργοστάσιο κατασκευής (factory). Αυτό γιατί κάθε στάδιο αναγκάζεται να διατηρήσει 

περισσότερο απόθεμα ασφαλείας από το προηγούμενο με αποτέλεσμα να αυξάνεται και  

το κόστος σε αυτές τις εγκαταστάσεις.  

Προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο του μαστιγίου και οι επιπτώσεις που αυτό 

επιφέρει, το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει μελετηθεί τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια 

από πολλούς ερευνητές σχετικά με τις αιτίες που το προκαλούν καθώς και για την 

εύρεση τρόπων αντιμετώπισης  του. Από την βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι οι 

περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στο γεγονός ότι η έλλειψη ακριβούς πληροφορίας 

εντείνει το φαινόμενο όπως και ότι συμφωνούν σε τέσσερις βασικές αιτίες που το 

δημιουργούν και αναφέρονται παρακάτω, οι οποίες όμως κατά καιρούς 

συμπληρώνονται και με μεταγενέστερες.  

Ήδη από την δεκαετία του 90’ οι Hau L. Lee, V. Padmanabhan, Seungjin Whang, 

(1997) τόνισαν την σημασία του διαμοιρασμού της πληροφορίας σε σχέση με τον 

έλεγχο των αποθεμάτων, ενώ παράλληλα προσδιόρισαν και το φαινόμενο του μαστιγίου 

ως «..το φαινόμενο όπου οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές τείνουν να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τις πωλήσεις των αγοραστών (παραμόρφωση ζήτησης) 

και η παραμόρφωση αυτή εξαπλώνεται ανοδικά σε ενισχυμένη μορφή» (1997, σελ546). 

Οι συγγραφείς για να αναδείξουν την σπουδαιότητα του φαινομένου ανέφεραν (πέρα 

από το κλασσικό παράδειγμα της Procter and Gamble) και την εταιρεία Hewlett- 

Packard. Η τελευταία παρατήρησε ότι οι παραγγελίες που τοποθετούνταν στο τμήμα 

των εκτυπωτών από τους μεταπωλητές της εταιρείας παρουσίαζαν μεγάλη διακύμανση 

σε σχέση με την ζήτηση των πελατών τους, με αποτέλεσμα αυτό να συμπαρασύρει και 

τις γενικότερες παραγγελίες της εταιρείας. Συνεπώς οι συγγραφείς ανέδειξαν ότι ο 

διαμοιρασμός της πληροφορίας μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων επιπέδων 

μιας εφοδιαστικής αλυσίδας (downstream  to upstream) θα πρέπει να γίνεται με σύνεση 

για την αποφυγή του φαινομένου του μαστιγίου. Επίσης αναγνώρισαν τέσσερις αιτίες 

ως βασικά αίτια του φαινομένου: 

α) την σημασία της επεξεργασίας πρόγνωσης ζήτησης (demand signal processing. Αυτή  

έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η ζήτηση δεν είναι σταθερή όπου η πρόβλεψη εμπεριέχει 
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συνήθως ένα ποσοστό λάθους επειδή βασίζεται σε προβλέψεις από το προηγούμενο 

στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, κάτι το οποίο όμως δεν απεικονίζει την πραγματική 

ζήτηση και συνεπώς οδηγεί σε λανθασμένες προβλέψεις. 

β) τις λογικές παραγγελίες (rational gaming) όπου εμφανίζονται συνήθως όταν 

φημολογείται μικρή διαθεσιμότητα προϊόντων και οι περισσότεροι σπεύδουν να 

παραγγέλνουν μεγαλύτερες ποσότητες από τις πραγματικά απαιτούμενες, αλλά όταν 

έρθει η ώρα της αγοράς αγοράζουν μικρότερες ποσότητες από τις συμφωνημένες καθώς 

μέχρι τότε είναι πιθανό να έχει ομαλοποιηθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων. 

γ) τις παραγγελίες σε δόσεις (order batching) που είναι συνηθισμένη πρακτική των 

εταιρειών προκειμένου να πετύχουν οικονομίες κλίμακας να προμηθεύονται μεγάλες 

ποσότητες προϊόντων (ως αποτέλεσμα της περιοδικής ζήτησης) και εν συνεχεία να 

μεσολαβεί μια μεγάλη περίοδος χωρίς παραγγελίες. Αυτό όμως προκαλεί 

παραμόρφωση της πραγματικής ζήτησης. Στην πραγματικότητα η παραγγελία θα 

πρέπει να καθορίζεται από στοιχεία προγενέστερων πωλήσεων.  

δ) Μεταβλητότητα τιμών (price variation) η οποία πραγματοποιείται για διάφορους 

λόγους όπως για παράδειγμα για προώθηση προϊόντων, επικείμενη έλλειψη στην αγορά 

κλπ. 

Οι Simchi Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi Levi, E. (2003) πρόσθεσαν και μία ακόμα 

αιτία εκτός από τις παραπάνω: τον χρόνο παράδοσης. Όσο αυξάνεται ο χρόνος 

παράδοσης τόσο αυξάνεται ο αριθμός των αποθεμάτων με αποτέλεσμα ακόμα και μια 

μικρή μεταβλητότητα στην ζήτησης να σημαίνει μια σημαντική μεταβολή των 

αποθεμάτων και φυσικά μεταβολή στις παραγγελθείσες ποσότητες. 

Λίγο αργότερα οι Moyaux, T., Chaib-draa, B., & D’Amours, S. (2007) επεσήμαναν 

μέσα από βιβλιογραφική έρευνα που διενήργησαν, ότι το φαινόμενο του μαστιγίου δεν 

δύναται να εξαλειφτεί τελείως, καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες αποτελούν δυναμικά 

συστήματα που αναπόφευκτα πάντα θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις στην ζήτηση. 

Επιπλέον κατέγραψαν την άποψη ότι πολλοί ερευνητές συμφώνησαν και σε άλλες δύο 

αιτίες που συνηγορούν στο συγκεκριμένο φαινόμενο εκτός των τεσσάρων 

προαναφερθέντων. Η πρώτη χαρακτηρίζεται ως η εσφαλμένη ανατροφοδότηση 

(Misperception of Feedback),  η οποία συνήθως πηγάζει από την λανθασμένη αντίληψη 

που έχουν οι εταιρείες για την δυναμική της δικής τους εφοδιαστικής αλυσίδας με 

αποτέλεσμα να μην ερμηνεύουν σωστά τις διάφορες εισερχόμενες πληροφορίες και να 

οδηγούνται σε λανθασμένους χειρισμούς. 
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Η δεύτερη αιτία καλείται Τοπική βελτιστοποίηση χωρίς παγκόσμιο όραμα (Local 

Optimization Without Global Vision) και σχετίζεται με εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται συνήθως σε παγκόσμιο επίπεδο κάτω από ένα εμπορικό  όνομα 

(brand name). Σε αυτές παρατηρείται ότι η κάθε εταιρεία ενδιαφέρεται για την δική της 

(τοπική) κερδοφορία και εμμένει στην τοπική βελτιστοποίηση της, μη λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι αποφάσεις της επηρεάζουν και το παγκόσμιο δίκτυο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας του εμπορικού ονόματος που αντιπροσωπεύουν. 

Οι Bhattacharya, R., & Bandyopadhyay, S. (2010), παρουσίασαν στην επιστημονική 

κοινότητα μέσα από λεπτομερή έρευνα που διεξήγαγαν, συνολικά δεκαεννέα (19) αιτίες 

για το φαινομένου του μαστιγίου και τόνισαν ότι η αιτία όλων αυτών είναι η έλλειψη 

συντονισμού μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, ή  με άλλα 

λόγια η έλλειψη έγκαιρης πληροφόρησης. Επίσης θεώρησαν πολύ σημαντικό το γεγονός 

ότι το φαινόμενο του μαστιγίου συχνά παρατηρείται σε αναπτυσσόμενες αγορές όπου η 

ζήτηση αλλάζει συνεχώς και με γοργούς ρυθμούς. Επιπρόσθετα διαχώρισαν τις αιτίες 

σε λειτουργικές και σε αιτίες συμπεριφοράς. Ως λειτουργικές αιτίες υπογράμμισαν την 

πρόβλεψη ζήτησης, τις παραγγελίες σε δόσεις, τις  διακυμάνσεις τιμών, τις λογικές 

παραγγελίες, τον χρόνο παράδοσης, την πολιτική των αποθεμάτων, την πολιτική 

αναπλήρωσης, την έλλειψη διαφάνειας, το ακατάλληλο σύστημα ελέγχου, τα πολλαπλά 

επίπεδα εφοδιαστικής αλυσίδας, την έλλειψη συγχρονισμού, την εσφαλμένη 

ανατροφοδότηση, την τοπική βελτιστοποίηση χωρίς παγκόσμιο όραμα, τις διαδικασίες 

και τα όρια χωρητικότητας της εταιρείας. Ως αιτίες συμπεριφοράς ανέφεραν τις 

καθυστερήσεις στην απόφαση των παραγγελιών από αμέλεια, την έλλειψη εκπαίδευσης 

καθώς και την φοβία που προκαλείται από το ενδεχόμενο έλλειψης αποθεμάτων. Όλες 

τις παραπάνω αιτίες τις απεικόνισαν στο παρακάτω διάγραμμα:  

 

Διάγραμμα 14:  Αιτίες Φαινομένου Μαστιγίου 

Πηγή: (Bhattacharya & Bandyopadhyay, 2010) 
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Αν και για τις αιτίες του φαινομένου υπάρχει μια σταδιακή εξέλιξη, σχετικά με τις 

συνέπειες του φαινομένου αυτές παραμένουν σταθερές καθώς οι περισσότεροι 

ερευνητές εκφέρουν την ίδια άποψη: ότι δηλαδή το φαινόμενο επηρεάζει αρνητικά την 

απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και το κόστος αυτής, καθώς επιφέρει τις εξής 

πιο σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις: υψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα, πολύ 

υψηλή αποθεματοποίηση, μείωση δυνατότητας της ευελιξίας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών με πιθανότητα αύξησης των 

εκκρεμών παραγγελιών (back orders) ή ακύρωσης αυτών, αναδιάρθρωση 

χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία με υψηλούς 

χρόνους παράδοσης. (Lee et al. 1997, Levi et al. 2003, Moyaux, et al. 2007, 

Bhattacharya & Bandyopadhyay 2010, Chopra & Meindl 2015, Costantino et al. 2014) 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί το άρθρο των Wang, X., & Disney, S. M. (2016), 

οι οποίοι αποτύπωσαν το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των τελευταίων είκοσι ετών για το 

φαινόμενο του μαστιγίου και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τι φαινόμενο εξετάστηκε 

σε όλες τις δυνατές μορφές του, δηλαδή εμπειρικά βασιζόμενο σε στοιχεία εταιριών, 

πειραματικά βασιζόμενο σε παιχνίδια διαχείρισης (χαρακτηριστικό παράδειγμα το 

παιχνίδι «beer  -game» που σχετίστηκε με την διαχείριση αποθεμάτων), μαθηματικά 

μέσω μαθητικών μοντέλων για ποσοτικοποίηση του φαινομένου και των αιτιών του και 

τέλος μέσω προσομοίωσης για μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Μέσα 

από αυτή την ενδελεχή εξέταση προέκυψαν οι αιτίες και οι προτεινόμενοι τρόποι 

αντιμετώπισης του φαινομένου όπως η πρόβλεψη ζήτησης και η μείωση της 

αβεβαιότητας, η πολιτική παραγγελιών, η συνεργασία και ο διαμοιρασμός πληροφορίας 

μεταξύ των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Σύμφωνα με τους  Bhattacharya & Bandyopadhyay (2010), ο διαμοιρασμός της 

πληροφορίας και η συνεργασία έχουν προταθεί ως μέθοδοι αντιμετώπισης του 

φαινομένου του μαστιγίου τόσο από στην υφιστάμενη βιβλιογραφία όσο και στην 

πράξη από τους διάφορους επικεφαλείς του βιομηχανικού κλάδου. Ειδικότερα, οι 

περισσότερες ερευνητικές μελέτες όπως έχει επισημανθεί, αποδέχονται ότι η έλλειψη 

πληροφορίας και ο  κακός συντονισμός μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας 

μεγεθύνει το πρόβλημα. Από την άλλη και οι επικεφαλείς των εταιρειών παραδέχονται 

ότι χρησιμοποιούν τον διαμοιρασμό της πληροφορίας ως τον πρώτο τρόπο άμβλυνσης 

του φαινομένου αλλά και ως μέσο αντιμετώπισης της αβεβαιότητας ζήτησης. Αυτό 

υλοποιείται επειδή τα δεδομένα - πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλα τα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και με αμφίδρομη κατεύθυνση, δηλαδή από τα ανωφερή 
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(upstream)  στα κατωφερή (downstream) στάδια και αντίστροφα. Μεγάλες εταιρείες 

όπως η IBM, η Αpple και η ΗP εφαρμόζουν αυτή την τακτική και ενισχύουν την άποψη 

ότι ο διαμοιρασμός της πληροφορίας βοηθάει στον έλεγχο των αποθεμάτων όλης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας με αποτέλεσμα την συνολική αύξηση της απόδοσης με 

ταυτόχρονη μείωση των δαπανών. 

Τα οφέλη από τον διαμοιρασμό της πληροφορίας είχαν ήδη αναφερθεί προγενέστερα σε 

βιβλιογραφικό επίπεδο και από τους SimchiLevi, D., Kaminsky, P., & Simchi Levi, E. 

(2003), οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι εκτός από την μείωση του φαινομένου του μαστιγίου 

υπάρχουν και πλεονεκτήματα όπως ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των συστημάτων 

και στρατηγικών παραγωγής και διανομής, ενώ ταυτόχρονα υποστήριξαν ότι ο 

διαμοιρασμός πρέπει να είναι κεντρικός, δηλαδή κάθε στάδιο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες βάσει της πραγματικής ζήτησης 

του πελάτη και όχι βάσει των παραγγελιών που έλαβε από το προηγούμενο στάδιο. 

Λίγο αργότερα οι Zhou & Benton (2007), ισχυρίστηκαν ότι ο διαμοιρασμός της 

πληροφορίας είναι αλληλένδετος με τις πρακτικές – στρατηγικές της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, δεν δύναται να διαχωριστούν και επιπρόσθετα όσο πιο αποτελεσματικός 

είναι ο διαμοιρασμός τόσο πιο αποτελεσματική καθίσταται και η εφοδιαστική αλυσίδα. 

Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξαν μέσα από συλλογή δεδομένων από 125 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις της Βόρειας Αμερικής. Επιπλέον προσέδωσαν στον όρο 

διαμοιρασμό της πληροφορίας τις τρεις συνιστώσες από τις οποίες απαρτίζεται: την 

ποιότητα και το περιεχόμενο των πληροφοριών καθώς και την τεχνολογία που απαιτείται 

για την υποστήριξη της ανταλλαγής των πληροφοριών. Η ποιότητα των πληροφοριών 

συνδέεται με την ακρίβεια, την συχνότητα, την αξιοπιστία, την πληρότητα, την άμεση 

προσβασιμότητα, την χρησιμότητα, την διαρκή ενημέρωση, την επάρκεια αλλά και τον 

βαθμό που οι πληροφορίες ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το  περιεχόμενο 

σχετίζεται με την διαχείριση των πληροφοριών καθώς και τον τρόπο που αυτές 

χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα κατηγοριοποιούνται ανά 

στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι πληροφορίες κατασκευαστών, προμηθευτών, 

πελατών, μεσαζόντων κλπ. Η τεχνολογία θεωρείται εύλογα ότι λειτουργεί ως ο 

«διαμεσολαβητής» της εκτέλεσης και της διαχείρισης των πληροφοριών. Οι συγγραφείς 

για να υποστηρίξουν την αξία μεταφοράς της πληροφορίας ανέφεραν τις εταιρείες Dell 

και Cisco Systems ως παραδείγματα (Αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες 

πληροφορικής, που πωλούν, επισκευάζουν και υποστηρίζουν υπολογιστές και συναφή 

προϊόντα), οι οποίες λαμβάνουν τις παραγγελίες απευθείας από τον διαδικτυακό τόπο 
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(website) των πελατών τους και έτσι ενημερώνουν άμεσα τους προμηθευτές τους. Με 

αυτό τον τρόπο είναι ανταποκρίσιμες ενώ παράλληλα διατηρούν και τον έλεγχο του 

προγραμματισμού και της αποθεματοποίησης αλλά και του χρόνου παράδοσης των 

προϊόντων τους.  

Μία άλλη διάσταση του διαμοιρασμού της πληροφορίας έδωσαν οι  Lotfi et al. (2013), 

οι οποίοι απέδωσαν την βιωσιμότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων στην ανταλλαγή 

των πληροφοριών που αυτή μπορεί να επιτύχει μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής της 

αλυσίδας. Πρακτικά διατύπωσαν την άποψη ότι στην σύγχρονη εποχή της έντονης και 

παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, επιβιώνουν οι επιχειρήσεις που κατέχουν ισχυρά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πολλά από τα οποία επιτυγχάνονται μέσα από την 

συνεργασία και τον συντονισμό, που και αυτά επιτυγχάνονται μέσα από την ροή 

χρήσιμων και ποιοτικών πληροφοριών. Οι πιο συχνοί τύποι πληροφοριών που 

μοιράζονται μεταξύ τους οι εταίροι μιας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι αυτές των 

αποθεμάτων, των πωλήσεων, των προβλέψεων, των παραγγελιών καθώς και των νέων 

προϊόντων και των δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν. Τα οφέλη από τον 

διαμοιρασμό αυτών των πληροφοριών αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας  VI 

Οφέλη διαμοιρασμού πληροφορίας 

 

Πηγή: (Lotfi, Mukhtar Sahran & Zadeh, 2013) 

 

Επιπρόσθετα τόνισαν ότι τα οφέλη του παραπάνω πίνακα προκύπτουν υπό την 

προϋπόθεση ότι όλα τα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν την ίδια διάθεση και 

θέληση να μοιραστούν κοινές και αξιόπιστες πληροφορίες, υπάρχει εμπιστοσύνη 
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μεταξύ τους και επιπλέον οι εταιρείες διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 

(πληροφορικά συστήματα και εφαρμογές φιλικές προς τους χρήστες) έτσι ώστε να είναι 

εφικτή η γρήγορη και αξιόπιστη ανταλλαγή των πληροφοριών.  

 Σε πρόσφατη μελέτη ο Marshal (2015), μέσα από ανασκόπηση πενήντα πέντε άρθρων 

των τελευταίων δέκα ετών σχετικών με την διαχείριση  εφοδιαστικών αλυσίδων, 

υποστήριξε ότι ο διαμοιρασμός της πληροφορίας αποτελεί ένα εξελισσόμενο τομέα που 

τίθεται αρωγός των επιχειρήσεων καθώς πολλές φορές οδηγεί σε αλλαγή της 

στρατηγικής τους. Ο Marshal μέσα από την έρευνα που υλοποίησε, παρατήρησε ότι οι 

προηγούμενοι ερευνητές αν και παρουσίασαν ο καθένας τα ευρήματα του από την δική 

του οπτική γωνία, ωστόσο όλα τα άρθρα συνηγορούσαν στον θετικό αντίκτυπο της 

ανταλλαγής της πληροφορίας (μείωση κόστους, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

ικανοποίηση πελατών και αύξηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας). Το 

ενδιαφέρον της έρευνας του όμως εντοπίστηκε σε τέσσερις τομείς οι οποίοι 

συγκέντρωσαν και τα περισσότερα άρθρα τα οποία με σειρά προτεραιότητας 

σχετίζονται με τον τύπο της πληροφορίας, την ποιότητα της πληροφορίας, την 

εφαρμογή-αναγκαιότητα της πληροφορίας και τελευταία, την απαιτούμενη τεχνολογία. Ο 

τύπος των πληροφοριών συγκέντρωσε τα περισσότερα άρθρα καθώς πολλές φορές 

καθίσταται υπεύθυνος για την αλλαγή στρατηγικής των εταιρειών και συνδέεται με την 

πρόβλεψη ζήτησης, την αποθεματοποίηση, τις ποσότητες παραγωγής -διακίνησης κλπ. 

Για παράδειγμα, όταν η πληροφορία αφορά την ζήτηση, συνήθως ταυτίζεται με την 

αλλαγή στρατηγικής προκειμένου για την βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, την 

μείωση του κόστους αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση των διακυμάνσεων, ειδικά στα 

ανωφερή τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ποιότητα της πληροφορίας (όπως 

ειπώθηκε και παραπάνω) αφορά την πρόσβαση σε αυτήν, το επίπεδο της (μερική 

πληροφόρηση, πλήρης ή καμία), την αξιοπιστία της καθώς και τον πραγματικό χρόνο 

στον οποίο παρέχεται. Όσο «αυξάνουν» αυτά τα χαρακτηριστικά τόσο «αυξάνει» και η 

ποιότητα της πληροφορίας. Η εφαρμογή-αναγκαιότητα της πληροφορίας αναφέρεται 

στα οφέλη τα οποία έχουν ήδη αναλυθεί ενδελεχώς και συνεπώς δεν κρίνεται 

απαραίτητο να επαναληφθούν διότι παραμένουν τα ίδια. Η τεχνολογία της πληροφορίας 

συγκέντρωσε τα λιγότερα άρθρα (συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες), καθώς 

θεωρείται «τεχνικό» θέμα και έγκειται στην ευχέρεια της κάθε επιχείρησης πως θα το 

χειριστεί. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζεται η συνεισφορά της στην διαχείριση αλλά και 

στην μετάδοση των πληροφοριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   Μεθοδολογία    

Η μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος υλοποιήθηκε μέσω εκτεταμένης 

βιβλιογραφικής έρευνας η οποία βασίστηκε σε δευτερογενή έγγραφα (ποιοτική έρευνα) 

τα οποία προήλθαν είτε από το διαδίκτυο (Google Scholar) είτε από βιβλία σχετικά με 

το αντικείμενο. Τα άρθρα και τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν πρόσφατες 

πηγές που ωστόσο αναλύουν και αποτιμούν τις μεταβολές που προήλθαν στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, στην διαχείριση της αλλά και στις στρατηγικές της. Ειδικά για 

τους κρίσιμους παράγοντες, αυτοί προέκυψαν από την βιβλιογραφική έρευνα σύμφωνα 

με την οποία οι συγκεκριμένοι παράγοντες συνδέονται με όλες τις επιχειρήσεις 

(διεθνοποιημένες και μη), και οι οποίοι παραμένουν διαχρονικοί. 

Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας έγινε με γνώμονα ότι συνήθως παρέχει περισσότερα 

δεδομένα τα οποία καλύπτουν την ευρύτερη διάσταση ενός θέματος και επιπρόσθετα 

περιλαμβάνει και ένα ευρύ φάσμα από μελετητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς. Αυτό 

εν αντιθέσει με την ποσοτική έρευνα που διερευνά μονοδιάστατα ένα θέμα και συνήθως 

μέσω διαφόρων πολύπλοκων μαθηματικών μοντέλων. Ωστόσο για την 

αντικειμενικότερη και πληρέστερη εικόνα του θέματος, στην παρούσα εργασία 

συμπεριλήφθησαν και άρθρα βασισμένα σε εμπειρικές μελέτες που διεξήχθησαν σε 

διάφορες εταιρείες και ειδικότερα σε αναπτυσσόμενες χώρες για τις οποίες δεν έχουν 

ακόμα επικυρωθεί  ή παγιωθεί στρατηγικές, όπως έχει γίνει με τις ανεπτυγμένες χώρες.  

Καθώς οι προηγούμενες έρευνες έδιναν έμφαση σε συγκεκριμένες στρατηγικές και 

παράγοντες που επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα ανάλογα με το επιστημονικό 

ενδιαφέρον κάθε ερευνητή ή ακαδημαϊκού, στην συγκεκριμένη εργασία επιχειρήθηκε 

μια ολιστική προσέγγιση του θέματος. Κατά συνέπεια το παρόν έγγραφο είναι 

προσανατολισμένο να καλύψει το συγκεκριμένο κενό, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη 

μελέτη των στρατηγικών που ακολουθούνται ανάλογα με την δραστηριοποίηση της 

κάθε επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη του κρίσιμους και πιο κοινούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα για όλες τις επιχειρήσεις και οι οποίοι 

καθορίζουν τελικά την συνολική απόδοση της. 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή την ποιοτική ανάλυση παρουσιάζονται 

στην επόμενη ενότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -  Συμπεράσματα  
 

Το σημαντικότερο εύρημα που κυριαρχεί σχετικά με την έννοια αλλά και την 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ότι αποτελεί έναν όρο που απασχόλησε, 

απασχολεί και πιθανόν να απασχολεί και στο μέλλον πολλούς μελετητές, ερευνητές, 

ακαδημαϊκούς αλλά και πολλούς επιχειρηματίες καθώς εξελίσσεται διαρκώς ανάλογα 

με τα δεδομένα και τις ανάγκες της κάθε εποχής. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η κάθε  

εποχή δημιουργεί την δική της στρατηγική, έτσι όπως οι προηγούμενες δεκαετίες 

διαμόρφωσαν τις αντίστοιχες στρατηγικές, αρχής γενομένης από την Βασική 

Εφοδιαστική Αλυσίδα (BSC), την οποία ακολούθησαν η Lean, Agile και Leagile, για να 

φτάσουμε στην πλέον σύγχρονη, του Υβριδισμού, όπου προκύπτει από την ενοποίηση 

όλων των προγενέστερων στρατηγικών. Γενικά η Lean στρατηγική θεωρείται η 

μετεξέλιξη της Βασικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας με έμφαση στον προγραμματισμό, τα 

χρηστικά προϊόντα, με σταθερή ζήτηση σε προβλέψιμη αγορά και την επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας. Η Agile στρατηγική θεωρείται κατάλληλη για καινοτόμα 

προϊόντα σε μεταβαλλόμενες αγορές και απρόβλεπτη ζήτηση και με εστίαση στη άμεση 

ανταποκρισιμότητα στις ανάγκες των πελατών. Η  Leagile επιλέγεται καθώς συνδυάζει 

τα πλεονεκτήματα των δύο προηγούμενων στρατηγικών με την απαραίτητη 

προϋπόθεση να οριοθετείται το σημείο αποσύνδεσης μεταξύ της εφαρμογής των Lean 

και Agile στρατηγικών. Εφαρμόζεται και αυτή σε μεταβαλλόμενη αγορά αξιοποιώντας 

την δυνατότητα μείωσης κόστους που προσφέρει η Lean στρατηγική σε συνδυασμό με 

την ευελιξία της Agile στρατηγικής. 

Ανεξάρτητα όμως από τις συνθήκες που εμφανίζεται μια στρατηγική και τα 

χαρακτηριστικά που αυτή διαθέτει, οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι μια 

εφοδιαστική αλυσίδα θεωρείται πετυχημένη εάν όλα τα στάδια της στοχεύουν στην 

εκπλήρωση της ικανοποίησης των πελατών τους. Η επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού 

καθίσταται εφικτή με μια βασική προϋπόθεση: την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής με τους στόχους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ευθυγράμμιση αυτή είναι 

δυνατή γνωρίζοντας οι επιχειρήσεις τις αγορές στις οποίες απευθύνονται, τις 

δυνατότητες τους και με την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής.  

Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής συνδέεται άμεσα με τον εντοπισμό των 

κρίσιμων παραγόντων – μεταβλητών που επηρεάζουν την διαμόρφωση της στρατηγικής 

μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην παρούσα εργασία αναγνωρίστηκαν ως κρίσιμοι 
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παράγοντες τα χαρακτηριστικά και η ζήτηση ενός προϊόντος, τα αποθέματα και ο 

διαμοιρασμός της πληροφορίας εντός αυτής.  

Τα χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός των προϊόντων ήταν οι πρώτοι παράγοντες που 

συνδέθηκαν με την εφαρμογή στρατηγικών ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 

ανήκαν (χρηστικά ή καινοτόμα). Η κατηγοριοποίηση αυτή που δόθηκε από τον Fischer 

παραμένει μέχρι και σήμερα επίκαιρη, καθώς πολλές μεταγενέστερες εμπειρικές 

έρευνες επιβεβαίωσαν ότι πράγματι η Βασική Εφοδιαστική Αλυσίδα (BSC) και η Lean 

στρατηγική συνδέονται με τα χρηστικά προϊόντα, ενώ η Agile και Leagile στρατηγικές 

συνδέονται με τα καινοτόμα προϊόντα.  

Η ζήτηση των προϊόντων ως κρίσιμος παράγοντας συσχετίστηκε με την έννοια της 

προβλέψιμης ή μη ζήτησης και την αβεβαιότητα ή όχι, που δημιουργείται. Σύμφωνα 

πάλι με τον τύπο του προϊόντος (χρηστικό ή καινοτόμο) και την αγορά στην οποία 

πρόκειται να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση (σταθερή και προβλέψιμη ή ασταθής και 

απρόβλεπτη), πολλοί μελετητές πρότειναν την αντίστοιχη στρατηγική. Στην πρώτη 

περίπτωση χρηστικού προϊόντες και προβλέψιμης ζήτησης υπερτερεί η Βασική 

Εφοδιαστική Αλυσίδα (BSC) και η Lean στρατηγική, ενώ η Agile και Leagile 

προτείνονται για καινοτόμα προϊόντα σε μεταβαλλόμενες αγορές. Ωστόσο υπήρξαν και 

ερευνητές που υποστήριξαν ότι η ζήτηση θα πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο βάση του 

τύπου του προϊόντος και του περιβάλλοντος της αγοράς, αλλά σε συνδυασμό και με τον 

χρόνο αναπλήρωσης του και την διαδικασία κατασκευής του.  

Τα αποθέματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε σταδίου και σε οποιαδήποτε 

εφοδιαστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά (υπερ-

αποθεματοποίησηη ή η έλλειψη τους) να προκαλεί κλυδωνισμό στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Η διακύμανση αυτή των αποθεμάτων (γνωστή και ως φαινόμενο του 

Μαστιγίου) οδηγεί σε υψηλή αποθεματοποίηση, μείωση ευελιξίας, υψηλή αβεβαιότητα, 

και υψηλό κόστος. Οι πιο πολλοί μελετητές αποδέχονται το γεγονός ότι το φαινόμενο 

αυτό δεν είναι δυνατό να εξαλειφθεί τελείως, καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι 

δυναμικά συστήματα που πάντα θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Ωστόσο συμφωνούν 

ότι ένας σημαντικούς τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου αποτελεί ο διαμοιρασμός 

της πληροφορίας μεταξύ των διαφόρων σταδίων.  Τα οφέλη από τον διαμοιρασμό της 

πληροφορίας δεν περιορίζονται μόνο στην μείωση του φαινομένου του μαστιγίου, αλλά 

επεκτείνονται και στην συνολική απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς η 

έγκαιρη, γρήγορη και αξιόπιστη πληροφόρηση λειτουργεί ως αρωγός στην λήψη 
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καθοριστικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της διαμόρφωσης της 

αντίστοιχης στρατηγικής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6-  Προτάσεις 
 

Τα παραπάνω συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στο παρόν έγγραφο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως υπόδειγμα - αφετηριακό σημείο για επαγγελματίες που επιθυμούν 

να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν εννοιολογικά τους όρους της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και της διαχείρισης της, να δώσεις κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στα 

απαιτούμενα βήματα για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής καθώς και να 

στρέψει την προσοχή τους σε διαχρονικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις 

στρατηγικές.  

Από ακαδημαϊκή άποψη, η εργασία αυτή προσφέρει έρεισμα σε μελλοντικούς 

ερευνητές για επέκταση της έρευνας σε ποσοτική προσέγγιση του θέματος μέσω 

διερεύνησης των ευρημάτων και ιδιαίτερα των κρίσιμων παραγόντων που 

παρουσιάστηκαν, σε εταιρείες από τον Ελλαδικό βιομηχανικό χώρο. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η παρούσα εργασία λαμβάνει υπόψη τους συγκεκριμένους 

κρίσιμους παράγοντες οι οποίοι περιλαμβάνουν γενικά χαρακτηριστικά χωρίς να 

υπεισέρχεται σε επιμέρους λεπτομέρειες που σχετίζονται με τους παράγοντες αυτούς. 

Για παράδειγμα στα χαρακτηριστικά και στον σχεδιασμό του προϊόντος δεν 

λαμβάνονται υπόψη μεταβλητές  όπως ο χρόνος ζωής του προϊόντος ή η σε ποια φάση 

βρίσκεται το προϊόν (για παράδειγμα ανάπτυξης ή ωρίμανσης). Παρόμοια στον 

διαμοιρασμό πληροφορίας δεν εξετάζονται οι μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ των 

μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχουν άμεση σχέση με την αποτελεσματικότητα 

της πληροφόρησης. Ακόμα και στο εννοιολογικό πλαίσιο όμως, όπως αυτό των 

στρατηγικών, η στρατηγική του Υβριδισμού βρίσκεται σε πρώιμη μορφή και απαιτείται 

περαιτέρω διερεύνηση ενώ δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η δομή των εταιρειών. 

Όλα αυτά αποτελούν θέματα για μελλοντικές έρευνες καθώς γίνεται αντιληπτό ότι στην 

παρούσα εργασία επιχειρήθηκε μια σύντομη ανασκόπηση της έννοιας της διαχείρισης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και των βημάτων επιλογής των κατάλληλων στρατηγικών 

λαμβάνοντας υπόψη τρεις σημαντικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Καθώς όμως η εφοδιαστική αλυσίδα διαμορφώνεται σε ολοένα πιο μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και με ραγδαίες εξελίξεις, αναπόφευκτα το θέμα της  και οι παράγοντες που 

την θα παραμένουν πάντα επίκαιροι. 
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