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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
Εισαγωγή 
 

Οι πιέσεις της σηµερινής αγοράς στη  δυναµική των επιχειρήσεων απαιτούν 

προτεραιότητα για την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των πελατών έναντι 

όλων των άλλων βασικών δεικτών της λειτουργίας µιας επιχείρησης. Λαµβάνοντας 

υπόψη την ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, η βελτίωση των 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών έχει γίνει απολύτως κορυφαία 

προτεραιότητα. Η άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες του καταναλωτή παρέχει ένα 

νέο κίνητρο για τις επιχειρήσεις µε σκοπό τη βελτίωση των εµπορικών διαδικασιών 

και του σχεδιασµού λειτουργιών υποστήριξης. (Womack and Jones, 1996)1.  

 

Οι µεγάλες εταιρείες παραγωγής και εµπορίας καταναλωτικών ειδών αλλά και οι 

λιανέµποροι βρίσκονται αντιµέτωποι µε σηµαντικές αλλαγές που λαµβάνουν χώρα 

όχι µόνο στην παγκόσµια αγορά αλλά και την ελληνική. Η εµπειρία των τελευταίων 

ετών έχει δείξει ότι η χρήση της τεχνολογίας (πληροφοριακά συστήµατα) και η 

συνεχής συνεργασία παραγωγικών εταιριών, πολυεθνικών και λιανέµπορων 

συµβάλλουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και στη δηµιουργία 

οικονοµιών κλίµακας. Η σωστή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την 

παραγωγή µέχρι την πώληση του προϊόντος, προσφέρει πλεονεκτήµατα όχι µόνο 

στα εµπλεκόµενα µέρη της αλυσίδας αλλά και στον ίδιο τον πελάτη ή τον 

καταναλωτή. 

 

Για τις επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου και συγκεκριµένα για τις επιχειρήσεις 

καταναλωτικών αγαθών η άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών έχει 

αποβεί ύψιστη αναγκαιότητα. Εντούτοις, αυτή η αλλαγή στο επιχειρησιακό ιδεώδες 

έχει δηµιουργήσει νέες προκλήσεις που απαιτούν χαµηλά έως µηδενικά 

αποθέµατα και µείωση των δαπανών για όλους τους εµπορικούς εταίρους. Η 

παρούσα εργασία    εξετάζει και αναλύει την υιοθέτηση των νέων φιλοσοφιών για 

ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών µέσω κατάλληλων  πρακτικών 

διαχείρισης των αλυσίδων ανεφοδιασµού (Supply Chain management, SCM). 

 
1Womack and Jones (1996) “Quick Response is the Key to Innovation” pp.29-35 



Παπαδηµητρίου Αθανάσιος 
 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 7

Συγκεκριµένα, αυτή η εργασία εξετάζει την υιοθέτηση της στρατηγικής ECR 

δηλαδή της αποτελεσµατικής ανταπόκρισης στους καταναλωτές.  

 

Σκοπός της εργασίας 
 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι: 

 

Α. Να απαντήσει στις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις: 

1. Τι είναι το ECR;  

2. Τι καινούργιο προσφέρει το ECR;  

3. Είναι η υιοθέτηση του ECR πράγµατι απαραίτητη; 

 

Β. Να περιγράψει τη στρατηγική ECR και τις µεθόδους της.  

 

Γ. Να προσδιορίσει την εφαρµογή της.  

 

∆. Να καταγράψει   τα   συµπεράσµατα   που   προκύπτουν   από   την εφαρµογή 

της.  

 

Η εργασία χωρίζεται σε τρία µέρη. 

 

Στο πρώτο µέρος γίνεται σύντοµη παρουσίαση των logistics και εκτενής 

περιγραφή του ECR: ορισµοί, στόχοι, αντικείµενο, λειτουργία και εφαρµογή στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Στο δεύτερο µέρος αναλύονται παραδείγµατα υιοθέτησης και 

εφαρµογής της συγκεκριµένης στρατηγικής: περιγράφονται οι διεργασίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας πριν και µετά την εφαρµογή του ECR. Στο τρίτο µέρος 

καταγράφονται τα συµπεράσµατα της εφαρµογής του ECR. Στο τέλος αναφέρεται 

η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε για την εκπόνηση αυτής της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

1. Logistics: Η ψυχή της εφοδιαστικής αλυσίδας 
 

Με τον διεθνή όρο “logistics” εννοούµε τη διαχείριση των επιχειρησιακών 

λειτουργιών όπως προµήθειες, αποθήκευση, µεταφορά και διανοµή προϊόντων 

παράλληλα µε τη ροή της πληροφόρησης από την αρχή µέχρι το τέλος της 

αλυσίδας εφοδιασµού. Βάση του σύγχρονου καπιταλιστικού και 

υπερκαταναλωτικού µοντέλου αποτελούν τα supermarkets. Επιχειρήσεις 

παγκόσµιας εµβέλειας όπως η Carrefour, η Wal-Mart και η Ahold διαψεύδουν κάθε 

πολιτική και κοινωνιολογική θεωρία για τη λειτουργία της οικονοµίας. Οι 

τεχνοκράτες των σύγχρονων αλυσίδων συνδέουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων 

µε τα οφέλη που προκύπτουν από τα logistics. Χάρη στην αποθήκευση και τη 

διακίνηση, οι κολοσσοί των supermarkets υπολογίζουν κέρδη και διαµορφώνουν 

καθεστώς έντονου ανταγωνισµού, στο όνοµα του συµφέροντος των καταναλωτών. 

 

Η εικόνα των supermarkets σήµερα, δεν µπορεί να αποτελέσει ούτε σηµείο 

συγκρίσεως µε τις εποχές των παντοπωλείων και της συνοικιακής αγοράς. 

Έρευνες αξιόπιστων φορέων όπως είναι η ευρωπαϊκή Μ+Μ Planet Retail, η ICAP 

και η HellasStat αναφέρουν πως τόσο οι λεγόµενες υπεραγορές, όσο και οι 

επιχειρήσεις “cash & carry” αποτελούν το δυναµικότερο εµπορικό κλάδο. 

 

Τα πρώτα καταστήµατα του κλάδου ιδρύθηκαν στην Ελλάδα πριν από 35 χρόνια 

και κάλυπταν τις βασικές καταναλωτικές ανάγκες σε είδη τροφίµων, ποτών και 

προϊόντων οικιακής χρήσης. Εκείνη την εποχή άρχισε ο σχεδιασµός για τη 

δηµιουργία κεντρικών αποθηκών και στόλου φορτηγών από τις µεγάλες αλυσίδες 

που κάλυπταν τις ανάγκες των µεγάλων αστικών κέντρων. 

 

Στην ανάλυση της HellasStat για την αγορά των supermarkets γίνεται εκτενής 

αναφορά για τη γιγάντωση των ελληνικών αλυσίδων στις δεκαετίες του 1980 και 

του 1990. Η είσοδος πολυεθνικών οµίλων τοποθετείται χρονολογικά γύρω στο 

1992 όταν ο Βελγικός όµιλος Delhaize αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο της «ΑΒ 

Βασιλόπουλος» και κορυφώθηκε µε την είσοδο του γαλλικού κολοσσού Carrefour 

σε συνεργασία µε τον όµιλο Μαρινόπουλου.  
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Έκτοτε καταγράφεται όξυνση του ανταγωνισµού µεταξύ των supermarkets, 

εξαγορά και απορρόφηση µικρότερων αλυσίδων και µεµονωµένων καταστηµάτων, 

εξάλειψη του τοπικού ανταγωνισµού και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας µε ταυτόχρονη ισχυροποίηση έναντι των προµηθευτών. Ένας ελληνικός 

όµιλος «Βερόπουλος» προέβη σε µια δυναµική κίνηση αναπτύσσοντας δίκτυο 

εφοδιαστικής αλυσίδας σε δύο σηµαντικές αγορές των Βαλκανίων, δηλαδή στην 

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) και στη Σερβία.  

 

Ακολούθησε η είσοδος του γερµανικού οµίλου Lidl. Το «πείραµα» της 

Θεσσαλονίκης πέτυχε και µέσα σε σύντοµο διάστηµα, η επιχείρηση του 65χρονου 

επιχειρηµατία κ. Ντίτερ Σβαρτς εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα διαθέτοντας 

φθηνά και όχι επώνυµα είδη. Στο ίδιο διάστηµα, οι ισχυρές επιχειρήσεις 

επένδυσαν σηµαντικά κεφάλαια για τη δηµιουργία σύγχρονων αποθηκευτικών 

υποδοµών ψυχρού και ξηρού φορτίου. Χάρη στον ανταγωνισµό αναπτύχθηκε η 

συνεργασία µεταξύ των µεγάλων οµίλων και εταιρειών 3PL (Third Party Logistics).  

 

Ξένοι τεχνοκράτες εκτιµούν πως η δυναµική του κλάδου βρίσκεται στο ζενίθ, αν και 

παρουσιάζει σηµάδια κόπωσης. «Γίνεται µάχη για τα κέρδη του 1% στην πίτα των 

10 δισεκατοµµυρίων ευρώ που είναι ο κύκλος εργασιών των supermarkets στην 

Ελλάδα» λένε χαρακτηριστικά. Οι ίδιοι διαπιστώνουν ασάφειες στο νοµοθετικό 

πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει τη δηµιουργία supermarkets σε καταστήµατα µε χώρο 

πώλησης από 200 τετραγωνικά και άνω, µε τουλάχιστον δύο ταµειακές µηχανές. 

Στους «24» εταίρους στην Ε.Ε., τα supermarkets καλύπτουν επιφάνεια πώλησης 

από 400 τετραγωνικά και διαθέτουν άνω των τριών ταµειακών µηχανών.  

 

2. Κατηγορίες υπεραγορών 
 

Στην ελληνική αγορά, τα supermarkets διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  

 

1. Μεγάλες αλυσίδες µε δίκτυα καταστηµάτων σε ολόκληρη τη χώρα, στα 

Βαλκάνια, αλλά και στην Κύπρο. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι 

λεγόµενες «υπεραγορές», οι οποίες διαθέτουν χώρο πώλησης άνω των 2.500 

τετραγωνικών.  

 

2. Μικρότερες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στο νοµό ή την περιφέρεια που 
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ανήκουν. Πολλές τέτοιες αλυσίδες λειτουργούν στη Μακεδονία, τη Θράκη, την 

Κρήτη και την Ήπειρο.  

 

3. Μεµονωµένα καταστήµατα supermarkets. 

 

Ο διευθυντής του βρετανικού Logistics Research Center T. Clark,19942 

υποστηρίζει πως ο επιµελής σχεδιασµός των logistics αποτελεί το ζητούµενο για 

τις µεγάλες αλυσίδες. Ο Βρετανός καθηγητής µελετά και διδάσκει τις µεθόδους 

υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των µεταφορών ειδικά στα 

supermarkets της Γηραιάς Αλβιώνος ενώ είναι ένας από τους επιστήµονες στους 

οποίους απευθύνθηκε η Tesco.  

 

«Η επιµελής τήρηση αποθεµάτων στις αποθήκες και η άριστη µεταφορά 

προϊόντων µε αξιόπιστα µέσα αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες 

λειτουργίας µιας σύγχρονης αλυσίδας supermarkets», επισηµαίνει ο T. Clark,1994. 

Η ορθολογική χρήση της νέας τεχνολογίας βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των 

supermarkets ενισχύοντας τα ποιοτικά κριτήρια ελέγχου των προϊόντων τους. «Η 

ανάπτυξη και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις 

µετατρέπεται σε συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού» µάς εξηγεί. 

Ανάλογες απόψεις διατυπώνουν τόσο ο διευθυντής logistics του οµίλου 

Βερόπουλου κ. Γιώργος Χρονόπουλος, όσο και ο διευθυντής αποθηκών του 

οµίλου «ΑΒ Βασιλόπουλος» κ. Κυριάκος Ξενάκης.  

 

Οι διοικήσεις των supermarkets αντιµετωπίζουν τα logistics ως µια σύγχρονη 

πρόκληση πολλών επιπέδων µε γνώµονα την ποιότητα. Η διαχείριση των 

αποθεµάτων αρχίζει από τη στιγµή που ολοκληρώνεται η διαπραγµάτευση µε έναν 

προµηθευτή.  

Στα κέντρα διανοµής των supermarkets όπου γίνεται η παραλαβή όλων των 

προϊόντων που διαθέτει µια αλυσίδα, οµάδες υπαλλήλων αναλαµβάνουν το 

δύσκολο έργο του πρώτου ποιοτικού ελέγχου. Σ’ αυτό το στάδιο επιβεβαιώνεται η 

ορθότητα της παραγγελίας και η καταλληλότητα των προϊόντων. Στη συνέχεια 

γίνεται καταγραφή και τοποθέτηση σε συγκεκριµένο τοµέα της αποθήκης 

αναλόγως µε την υφή του φορτίου, βάσει της λογικής FEFO (First Expire First Out).  

 

 
2 T. Clark (1994), “Linking the Grocery Channel: technological innovation” pp.32-37 
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3. Έλεγχος διακίνησης προϊόντων 
 

Για να φθάσει στο σπίτι µας και του πουλιού το γάλα, χρειάζεται επιµελής 

σχεδιασµός για την ποιότητα, την αποθήκευση και τη διακίνηση όλων των 

προϊόντων που µπαίνουν στα ράφια των αλυσίδων. Η διαδικασία της διαλογής 

(picking) είναι πιο απλοποιηµένη πλέον χάρη στα τερµατικά χειρός και στους 

µικροϋπολογιστές που είναι εγκατεστηµένοι στα µεγάλα παλετοφόρα. Το 

µηχανογραφικό σύστηµα ενηµερώνεται αυτόµατα για τις εισόδους και τις εξόδους 

φορτίων, αλλά και η λογιστική παρακολούθηση των προϊόντων γίνεται ευκολότερα 

και ταχύτερα.  

 

Πολλά από τα φορτία που καταφθάνουν στο κέντρο διανοµής προωθούνται µέσα 

σε 24 ώρες στις αποθήκες των καταστηµάτων. Ειδικώς για τα λεγόµενα νωπά 

(αγροτικά προϊόντα, κρέατα, αλιεύµατα, τυροκοµικά και αλλαντικά) η προώθηση 

γίνεται µε ευέλικτο τρόπο και πάντα µε φορτηγά που διαθέτουν ψυκτικούς 

θαλάµους.  

 

Μια τέτοιου είδους ευέλικτη λειτουργία επιτυγχάνεται χάρη στην ορθολογική χρήση 

νέων τεχνολογικών συστηµάτων. Οι µέθοδοι σάρωσης µε τερµατικά χειρός σε 

ετικέτες γραµµωτών κωδικών (barcodes) και η λεγόµενη Ηλεκτρονική Ανταλλαγή 

∆εδοµένων (EDI – Electronic Data Interchange) είναι οι κυριότερες διαδικασίες 

διαχείρισης φορτίων και βασίζονται στη φιλοσοφία της στρατηγικής ECR (Efficient 

Consumer Response – Αποτελεσµατική Ανταπόκριση στον Καταναλωτή).  

 

4. Στόχος των logistics :  
 

Στόχος των αλλαγών  τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι:  

 

1. Να παρέχουν στους πελάτες τις υπηρεσίες και στους καταναλωτές τα 

προϊόντα που χρειάζονται. 

2. Να µειώσουν τα αποθέµατα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. 

3. Να ελαχιστοποιήσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τον αριθµό των 

λαθών. 

4. Να εξασφαλίσουν τη συνεχή ροή προϊόντων και πληροφοριών. 
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Με σκεπτικό τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της συνολικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν σχεδιαστεί και εφαρµοσθεί διάφορες στρατηγικές και 

συστήµατα (best practices). Η χρήση λογισµικών όπως είναι το Materials 

Requirements Planning (MRP), το Distribution Resource Planning (DRP) κ.ά. 

στοχεύουν στη διαχείριση της ροής δεδοµένων και στην υποστήριξη όλων των 

παραγωγικών και εµπορικών δραστηριοτήτων. Άλλα συστήµατα, όπως το cross-

docking, τα συστήµατα quick-response, vendor-managed-inventory, flow-through-

distribution, continuous replenishment program όπως και η στρατηγική Efficient 

Consumer Response (ECR) δίνουν έµφαση στη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, 

στην µείωση των αποθεµάτων και στην αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των 

πελατών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
1. Προέλευση και εξέλιξη του  ECR 
 

Η στρατηγική Efficient consumer response (ECR) δηµιουργήθηκε αρχικά στις 

Ηνωµένες Πολιτείες το 1992 ως άµεσο αποτέλεσµα  απειλών από  διαφορετικές 

µορφές αποθήκευσης και αλυσίδες προµηθειών δίνοντας έµφαση σε σηµαντικές 

ανεπάρκειες στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

 

Στην καρδιά του ECR ήταν ένα επιχειρησιακό περιβάλλον   χαρακτηριζόµενο από  

δραµατικές εξελίξεις στην κοινωνία της πληροφορίας, στον αυξανόµενο 

ανταγωνισµό,  στις παγκόσµιες επιχειρησιακές δοµές, τις αυξανόµενες 

µετακινήσεις των εµπορευµάτων διεθνώς και στις απαιτήσεις των καταναλωτών 

που εστιάζονταν στην καλύτερη επιλογή, εξυπηρέτηση, ποιότητα, φρεσκάδα και 

ασφάλεια.  

 

Αυτή η νέα πραγµατικότητα απαιτούσε µια θεµελιώδη αναθεώρηση του 

αποτελεσµατικότερου τρόπου διανοµής των κατάλληλων προϊόντων στην 

κατάλληλη  τιµή. Οι µη τυποποιηµένες επιχειρησιακές πρακτικές και ο άκαµπτος 

διαχωρισµός των παραδοσιακών ρόλων του κατασκευαστή και του λιανοπωλητή 

απειλούσαν µε µπλοκάρισµα την εφοδιαστική αλυσίδα και αδυνατούσαν να 

εκµεταλλευτούν τις συνέργειες που προήλθαν από ισχυρές νέες τεχνολογίες 

πληροφοριών και τα εργαλεία προγραµµατισµού.  

 

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση  του καταναλωτή, θεσπίστηκε το ECR ώστε 

να αναστρέψει το παραδοσιακό µοντέλο και να διασπάσει τα µη παραγωγικά 

εµπόδια. Οι επιδράσεις ήταν εκτενείς και συνεχίζουν να αντηχούν σε ολόκληρη τη 

βιοµηχανία.   

 

Το (ECR) χαρακτηρίστηκε από την εµφάνιση  νέων αρχών διαχείρισης της 

αλυσίδας ανεφοδιασµού και έγινε κατανοητό ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να 

εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές καλύτερα, γρηγορότερα και µε λιγότερο κόστος 

όταν υπάρχει  συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων µερών.  

 

Προκειµένου να επιζήσουν, οι ηγετικές βιοµηχανίες καταναλωτικών προϊόντων το 
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1992 ανέλαβαν την πρωτοβουλία να µελετήσουν το πώς θα βελτιώσουν την 

απόδοση των αλυσίδων ανεφοδιασµού των supermarkets. Ως αποτέλεσµα της 

µελέτης τους, δηµιουργήθηκε η πρωτοβουλία ECR και ο όρος "efficient consumer 

response” (ECR) για πρώτη φορά αναφέρθηκε στη διάσκεψη του Marketing 

Institute Conference τον Ιανουάριο του 1993 (Robins, 1994)3. Αυτή η πρωτοβουλία 

αφορά στο µετασχηµατισµό της αλυσίδας ανεφοδιασµού καταναλωτικών αγαθών 

όπου οι εµπορικοί εταίροι διαµορφώνουν  νέες σχέσεις συµµαχίας και ο 

ανεφοδιασµός των προϊόντων των καταστηµάτων έχει ως βάση τα δεδοµένα 

πωλήσεων σε ένα συγκεκριµένο σηµείο (Point of Sale, PoS).  

 

Αν και το ECR δηµιουργήθηκε στις ΗΠΑ, η ιδέα έχει προσελκύσει πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες καθώς και την Αυστραλία και η στρατηγική  ECR έχει εγείρει 

την προσοχή και το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών οι οποίες έχουν εφαρµόσει το 

ECR στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες από το 1996. 

 

Οι ερευνητικές εργασίες που δηµοσιεύονται στα τελευταία έτη υποστηρίζουν ότι  

υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον µεταξύ των ευρωπαϊκών κατασκευαστών και 

των λιανοπωλητών για τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία (Coopers & Lybrand, 1997; 

Coupe, 1995, Kurnia et al., 1998, Leggett, 1996, Peck, 1997, Wheatley, 1996). Η 

σπουδαιότητα και η δυνατότητα εφαρµογής του  ECR στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία 

καταναλωτικών αγαθών έγιναν πιο γνωστές το 1994 µε την καθιέρωση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ECR το οποίο προωθεί και προάγει την  πρωτοβουλία 

ECR στην Ευρώπη (Penman, 1997)4.  

 

Πέντε χρόνια αργότερα λειτούργησε το ελληνικό παράρτηµα, το οποίο προωθεί 

προγράµµατα για τη συνεργασία µεταξύ της βιοµηχανίας και του λιανεµπορίου. 

Μέσω του ECR, οι διευθύνσεις logistics των supermarkets µπορούν να ελέγχουν 

µε απόλυτη ακρίβεια τη µείωση των αποθεµάτων και να εξαλείφουν το βασικό 

πρόβληµα εφοδιαστικής αλυσίδας που αντιµετωπίζουν, δηλαδή την έλλειψη 

προϊόντων από τις αποθήκες (out of stock).  

 

 
 

 
3 Robins,1994 “Public information and private profit” Procceedings of the Academy of Management 
4 Penman, I. (1997), “Efficient unit load”, Logistics Focus, Vol. 5. pp2- 6 
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2. Σκοπός του ECR στην εφοδιαστική αλυσίδα 
 

Ο κύριος σκοπός του ECR στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι η δηµιουργία ενός 

consumer-driven συστήµατος διανοµής, στο οποίο η παραγωγή βασίζεται, κατά 

κύριο λόγο, στα δεδοµένα των σηµείων πώλησης ("Pull System"). Σε ένα τέτοιο 

κανάλι διανοµής, προµηθευτές, διανοµείς και λιανέµποροι συνεργάζονται στενά µε 

σκοπό να µεγιστοποιήσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και να 

ελαχιστοποιήσουν το κόστος. Για να επιτευχθεί ο στόχος και να αυξηθεί η 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, προτείνονται αλλαγές σχεδόν σε όλες τις 

διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Για παράδειγµα, η χρήση της τεχνολογίας (EDI, CRP, κ.τ.λ.) έχει σαν αποτέλεσµα 

την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών παραγγελιοληψίας και πρόβλεψης των 

πωλήσεων (forecasting) καθώς επίσης και τη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ 

των συνεργατών. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το ECR είναι µια «µορφή» 

ηλεκτρονικού εµπορίου µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

Η εφαρµογή του ECR απαιτεί µια σειρά από αλλαγές στην κουλτούρα και τις 

διαδικασίες logistics. Έχει σαν στόχο τον επανασχεδιασµό της αλυσίδας 

εφοδιασµού από το παραδοσιακό σύστηµα "push", στο οποίο οι προµηθευτές 

(παραγωγή) προωθούν τα προϊόντα στα καταστήµατα, σε σύστηµα "pull", στο 

οποίο τα προϊόντα παράγονται ανάλογα µε τη ζήτηση που υπάρχει σε κάθε σηµείο 

πώλησης. 

 

Στο σχήµα 15 φαίνεται η σχέση µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών σε µια 

εφοδιαστική αλυσίδα που εφαρµόζεται η στρατηγική ECR. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Herbert Kotzab."Improving supply chain performance by efficient consumer response. A critical comparison of existing 
ECR approaches". JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING, VOL. 14, NO 4/6 1999,  
p 367 
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                                           Product flow 

 

         Supplier            Distributor             Retail Store             Consumer 
       Warehouse         Warehouse       
 
                                         Information flow 

                                        Σχήµα 1: Το ECR στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Τα επιµέρους τµήµατα του σχήµατος 1 (αποθήκη προµηθευτή, αποθήκη διανοµέα, 

κατάστηµα λιανικής πώλησης, τελικός καταναλωτής) λειτουργούν σε άµεση σχέση 

και εξάρτηση µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους και των 

χρονοβόρων διαδικασιών. 

 

3. Τι καινούργιο προσφέρει το ECR?  
 

Η παραδοσιακή  διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασµού χαρακτηρίζεται από 

ανεξάρτητες συνδέσεις (κρίκους), οι οποίοι πληρούν ο κάθε ένας το δικό του 

συγκεκριµένο στόχο. Αυτός ο τύπος διαχείρισης προσδιορίζεται από τη 

βελτιστοποίηση κάθε κρίκου ανεξάρτητα. Αποτέλεσµα όµως αυτής της 

στρατηγικής µπορεί να είναι η ασυνέπεια στην περίπτωση που ο ένας κρίκος 

υιοθετεί  µια  στρατηγική, η οποία συγκρούεται µε τη στρατηγική που υιοθετείται 

από τον  προηγούµενο ή τον επόµενο κρίκο. Τα αποτελέσµατα είναι υψηλές 

λογιστικές δαπάνες και χαµηλά επίπεδα καταναλωτικών υπηρεσιών, τα οποία 

σταδιακά οδηγούν σε µειωµένη ανταγωνιστική δύναµη  του κάθε κρίκου και κατά 

συνέπεια ολόκληρης της αλυσίδας. 

 

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις βελτιστοποιούν τους κρίκους 

τους στην αλυσίδα, η πρακτική αποδεικνύει ότι αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Η 

αγορά γίνεται δυναµικότερη, γεγονός που επηρεάζει τις σχέσεις µεταξύ 

προµηθευτών και καταναλωτών. Γι αυτό το λόγο οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει 

επίσης να ενηµερώνονται  για τις εξελίξεις των εφοδιαστικών αλυσίδων έξω από 

τους τοίχους της επιχείρησής τους. Στο σηµείο αυτό η στρατηγική Efficient 
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Consumer Response (ECR) παίζει έναν σηµαντικό ρόλο.  

 

Στελέχη µεγάλων αλυσίδων εξηγούν πως η διασφάλιση της ποιότητας, ο 

συντονισµός της εφοδιαστικής αλυσίδας, η διαχείριση του συστήµατος διακίνησης 

κουπονιών (coupon management), καθώς και η εύρυθµη λειτουργία των 

επιχειρήσεων στη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων ήταν µερικά από τα 

ζητήµατα που απασχόλησαν τον ECR Hellas.  

 

4. Τι είναι το ECR 
 

Η στρατηγική "Efficient Consumer Response" ή ECR, όπως είναι ευρύτερα 

γνωστή, είναι µια  στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που 

προσπαθεί να εξετάσει τις ανεπάρκειες που έχουν οδηγήσει στον υπερβολικό 

όγκο αποθεµάτων και τις περιττές δαπάνες σε όλα τα επίπεδα µέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα της βιοµηχανίας καταναλωτικών αγαθών. Το βασικό κίνητρο 

ήταν η επιθυµία προµηθευτών, λιανέµπορων και καταναλωτών για καλύτερη 

ποιότητα, περισσότερη ποικιλία, καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά µε χαµηλότερο 

κόστος και λιγότερο χρόνο. 

 

Πρόκειται για µια έννοια που χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα ενιαίο 

σύστηµα στο οποίο όλα τα εµπλεκόµενα µέρη συνεργάζονται στενά για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών καλύτερα, γρηγορότερα και µε το 

χαµηλότερο δυνατό κόστος. 

 

Οι δύο αρχές στις οποίες βασίζεται το ECR είναι: 
 

α. Ο προσανατολισµός στον τελικό καταναλωτή: όλες οι διαδικασίες έχουν ως 

στόχο την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες του 

τελικού καταναλωτή. 

 

β. Η άµεση συνεργασία των εµπλεκόµενων µερών: η τελική αξία του προϊόντος 

µπορεί να αυξηθεί µόνο µε τη συνεχή και αποτελεσµατική συνεργασία των 

εµπλεκόµενων µερών.6

 

 
6 ΕΑΝ INDIA : "Introduction   to   Efficient   Consumer   Response   (ECR),   pp. 136-137 (www.eanindia.org) 
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Έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για το ECR. Σύµφωνα µε το ECR Europe (1996) 

"πρόκειται για στρατηγική καινοτοµία µε σκοπό να ξεπεραστούν τα παραδοσιακά 

εµπόδια µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών και, κατά συνέπεια, να εκλείψουν τα 

εσωτερικά εµπόδια που συµβάλλουν στην αύξηση κόστους και χρόνου και 

µειώνουν την τελική αξία του προϊόντος."7

 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2, οι εταιρείες που εφαρµόζουν τη στρατηγική του ECR 

επιδιώκουν συνεχείς βελτιώσεις σε τρεις τοµείς : 

 
α. Supply Side (Εφοδιασµός): Αποσκοπεί στην βελτίωση της ροής προϊόντων 

και πληροφοριών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή µέχρι τα 

σηµεία τελικής πώλησης του προϊόντος. 

β. Demand Side (Ζήτηση): Αφορά στην αποτελεσµατική συλλογή προϊόντων 

καθώς και στην καλύτερη εισαγωγή και προώθηση των προϊόντων µιας εταιρείας. 

γ. Εnabling Technologies (Εφαρµοσµένες µέθοδοι): Είναι τεχνολογίες που 

υποστηρίζουν το Demand Side του ECR αλλά και όλες τις διεργασίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας για να εξασφαλισθεί η συνεχής ροή της πληροφορίας. 

 

 
   

Demand Side 
 

  
Supply Side 

  

 
Retailers 
 

Buying& 
Merchandising 

 Logistics& 
Stock Mngmt 

  

 
 
 

 Enabling  
Technologies 

 

 Barriers between 
Trading Partners 

 
Manufacturer 
 

Sales & 
Marketing 

 Production & 
Distribution 

  

 
 
 

     

 
 
 

 Barriers between 
Internal Functions 

   

 

                                            Σχήµα 2 : To µοντέλο ECR-Europe8

 

                                                           
7Herbert Kotzab. "Improving supply chain performance by efficient consumer response. A critical 
comparison   of  existing  ECR   approaches".  JOURNAL   OF   BUSINESS   &   INDUSTRIAL  
MARKETING,VOL. 14 NO5/6 1999, ρ 366. (www.emerald-librarv.com) 
 
8 ECR Europe, European Value Chain Analysis Study, final report, 1996b, p.3 
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5. Προκλήσεις και Ουσιαστικά Οφέλη από το ECR 

Η εφαρµογή του ECR σηµατοδοτεί δραµατικές αλλαγές στις τρέχουσες 

επιχειρησιακές πρακτικές. Το ECR σηµαίνει επανασχεδιασµό των διαδικασιών, 

διαφοροποίηση των προτύπων και αλλαγή στάσεων. Η κατάλληλη διαχείριση της 

διαδικασίας του ECR  είναι αποτελεσµατική στη µείωση της αντίστασης και στην 

αύξηση της συνεργασίας. Μία ξεκάθαρη ενηµέρωση εκ µέρους της διοίκησης για 

τα οφέλη του ECR θα καταστήσει τη διαδικασία πιο αποδοτική. 

Το ECR προκαλεί πολλές ισχύουσες προσεγγίσεις, οι οποίες συχνά οδηγούν σε 

αναποτελεσµατικότητα. Οι εµπορικοί εταίροι συνεργάζονται προς όφελος του 

καταναλωτή. Ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των εµπορικών εταίρων συχνά 

εµφανίζεται ως εµπόδιο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Όµως, στην 

πραγµατικότητα συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο, το ECR επιτρέπει στις εταιρείες 

την επιδίωξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε το να επιδεικνύουν την 

ικανότητά τους να συνεργάζονται µε τους εµπορικούς εταίρους προς όφελος του 

καταναλωτή.  

Πριν ξεκινήσουν την εφαρµογή του ECR, οι εταιρείες θα πρέπει να µπορούν να 

απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

• Ποιες δραστηριότητες λαµβάνουν χώρα στα διάφορα τµήµατα; Πως 

σχετίζονται µεταξύ τους αυτές οι δραστηριότητες;  

• Υπάρχει πιο αποτελεσµατικός τρόπος οργάνωσης της επιχείρησης;  

• Τι γίνεται µε το κόστος και την κερδοφορία; Υπάρχει επίγνωση των κοστών 

και της κερδοφορίας σε ότι έχει σχέση µε το προϊόν, το κανάλι διανοµής και 

τα επίπεδα των πελατών; 

• Τι είδους πληροφόρηση είναι διαθέσιµη στα διάφορα τµήµατα και πως 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή η πληροφόρηση ώστε να αυξηθεί το γενικό 

όφελος για την εταιρεία; 

 

Οι επιχειρήσεις που εσωτερικά δεν είναι καλά προετοιµασµένες να υιοθετήσουν το 

ECR, κινδυνεύουν να δείξουν αυτή τους την αδυναµία όταν ξεκινήσουν τη 

συνεργασία τους µε τους εµπορικούς εταίρους τους. Και φυσικά, επιχειρήσεις που 

αδυνατούν να συνεργαστούν αποτελεσµατικά θα µείνουν πίσω ανταγωνιστικά και 
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θα αποδυναµωθούν στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

των καταναλωτών.  

 
6. Παράµετροι του ECR 
 

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράµετροι που ωθούν τις εταιρείες να υιοθετήσουν 

την συγκεκριµένη στρατηγική : 

 

α. Η ικανότητα και η θέληση των εµπλεκόµενων µερών για συνεργασία 

(collaboration). 
 

Είναι η συνεργασία που ξεκινά από τους προµηθευτές πρώτων υλών και µέσω 

των λιανέµπορων καταλήγει στους πελάτες. Η συνεργασία των λιανέµπορων µε 

τους πελάτες αφορά τρεις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας :  

 

 Προγραµµατισµό και πρόβλεψη πωλήσεων (Planning & Forecasting).  

 Συµµετοχή των λιανέµπορων στη διαχείριση των αποθεµάτων του πελάτη 

(Inventory Management).  

 Προγραµµατισµός δροµολόγησης και διανοµής (Distribution planning & 

scheduling). 
 

Αντίστοιχα, η συνεργασία των λιανέµπορων µε τους προµηθευτές γίνεται στις 

παρακάτω περιοχές: 

 Προγραµµατισµός και πρόβλεψη προµηθειών (Supply planning & Forecasting) 

 Συµµετοχή των προµηθευτών στη διαχείριση των αποθεµάτων των 

λιανέµπορων (Inventory Management)  

 Προγραµµατισµός παραγωγής (Production planning & Scheduling) 

 

β. Η ανταλλαγή των πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο. 
 

Η χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνολογιών (CRP, EDI, 

κ.τ.λ.) συµβάλλει στην αποτελεσµατική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας διότι 

επιτρέπει τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων σε πραγµατικό 

χρόνο. Το ζητούµενο είναι η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών logistics σε όλα τα 

στάδια. 
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γ. Η συνεχής µέτρηση της απόδοσης 

 

Η µέτρηση και διαχείριση της απόδοσης είναι σηµαντική για να εξασφαλισθεί ότι οι 

αρχές του ECR εφαρµόζονται από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη και είναι 

αποτελεσµατικές. Για τη µέτρηση της απόδοσης χρησιµοποιείται µία 

αποδεδειγµένη τεχνική υπολογισµού, παρακολούθησης και βελτίωσης της 

απόδοσης που ονοµάζεται scorecard. 

 

δ. Προγραµµατισµός και βελτίωση 

 

Η εφαρµογή του ECR απαιτεί τη συνεργασία όλων των µερών µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται η πολυπλοκότητα του συστήµατος και να δηµιουργείται ένα σύνολο 

δεδοµένων και διαδικασιών που απαιτούν αποτελεσµατική διαχείριση. Ο ακριβής 

προγραµµατισµός και ο σωστός υπολογισµός είναι ιδιαίτερης σηµασίας διότι 

µειώνουν την πολυπλοκότητα και τις έντονες διακυµάνσεις και βελτιώνουν το 

σύστηµα. 

 
7. Στρατηγικές του ECR 
 

Επιτυχής λιανική πώληση σηµαίνει ότι τα καταστήµατα εφοδιάζονται µε τα σωστά 

προϊόντα στις σωστές τιµές στο χρόνο ζήτησης από τον καταναλωτή. Το ECR 

απαιτεί τη δηµιουργία µιας έγκαιρης, ακριβούς και κυρίως ηλεκτρονικής ροής των 

πληροφοριών -electronic data interchange (EDI)-  καθώς και στρατηγικές 

συµµαχίες µεταξύ των µελών των αλυσίδων ανεφοδιασµού (Fiorito et al., 1995)9  

 

Ο στόχος του ECR  είναι να αφαιρέσει δαπάνες από τις εφοδιαστικές αλυσίδες 

που δεν προσθέτουν καταναλωτική αξία (Robins, 1994) και να αυξήσει την 

δυναµικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων στους τέσσερις τοµείς της 

επιχειρησιακής διαδικασίας: (J.Harris,Paula M.C. Swatman, S.Kurnia)10

 

α) της αποτελεσµατικής συλλογής προϊόντων (Efficient Store Assortment)  

β) της αποτελεσµατικής προώθησης προϊόντων (Efficient Promotion)  

 
9 Fiorito, S.S., May, E.G. and Straughn, K. (1995), “Quick response in retailing: components and 
implementation”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 23 No. 5, pp. 12-21. 
 
10 J.Harris,Paula M.C. Swatman, S.Kurnia "Efficient Consumer Response (ECR) : a survey of the Australian 
grocery industry", Supply Chain Management, Vol. 4, No 1, 1999, pp 36-37 
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γ) της αποτελεσµατικής εισαγωγής νέου προϊόντος (Efficient Product 

    Introduction) 

δ) της αποτελεσµατικής αναπλήρωσης (Efficient Replenishment)  

 

α. Αποτελεσµατική συλλογή προϊόντων (Efficient Store Assortment)  
 

Ο στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να βελτιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα 

της αποθήκης και της διαχείρισης ραφιών και να εξασφαλίσει τη συνεχή συλλογή 

προϊόντων στα σηµεία πώλησης (ράφια) σε επίπεδο καταστηµάτων. Η βέλτιστη 

κατανοµή των αγαθών στα ράφια των supermarket   µεγιστοποιεί την 

καταναλωτική ικανοποίηση µε την παροχή των καλύτερων προϊόντων και 

υπηρεσιών, ενώ συγχρόνως, εξασφαλίζει την αποδοτικότερη χρήση του 

διαθέσιµου χώρου  αυξάνοντας έτσι την κερδοφορία των  κατασκευαστών, 

διανοµέων και λιανοπωλητών. Η σχέση µεταξύ των κατασκευαστών, των 

διανοµέων και των λιανοπωλητών είναι σηµαντική για την επίτευξη της 

αποτελεσµατικής  συλλογής προϊόντων. 

 

Για να οργανώσουν τις επιχειρησιακές πρακτικές στον τοµέα της συλλογής 

προϊόντων, οι κατασκευαστές, οι διανοµείς και οι λιανοπωλητές πρέπει να 

υιοθετήσουν τη στρατηγική της διαχείρισης κατηγορίας  «category management”  

(Kurnia et al., 1998).11 Κι αυτό γιατί η στρατηγική αυτή αφορά την ποσότητα 

τεµαχίων του προϊόντος ανά κατηγορία, τον τύπο των τεµαχίων, το µέγεθος και το 

πόσος χώρος θα διατεθεί για κάθε προϊόν.  

 

β. Αποτελεσµατική προώθηση προϊόντων (Efficient Promotion)  

 

Αναφέρεται στην εναρµόνιση των όλων διαδικασιών προώθησης του προϊόντος, 

από την παραγωγή µέχρι την τελική κατανάλωση. Σκοπός της συγκεκριµένης 

στρατηγικής είναι η εξάλειψη όλων των µη αποτελεσµατικών προωθητικών 

ενεργειών και η εισαγωγή και εφαρµογή εναλλακτικών ενεργειών όπως η «pay for 

performance» και η  "forward commit".   

 

 
11  S. Kurnia et al (1998), “Efficient Consumer Response” 11th International Conference on Electronic 
Commerce, Bled, Slovenia, June 8-10, 126-143 
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Η «pay for performance αφορά την ανταµοιβή των λιανοπωλητών βάσει της 

ποσότητας προϊόντων που πωλούν στους καταναλωτές, και όχι της ποσότητας 

που αγοράζουν από τους κατασκευαστές (Washburn, 1995).12   

 

Η «forward commit» αφορά την εκτέλεση µιας παραγγελίας µε τη µορφή διάφορων 

ξεχωριστών διανοµών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους λιανοπωλητές να έχουν τα 

οφέλη τιµολόγησης που προσφέρονται από τους κατασκευαστές σε µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο χωρίς να πρέπει να µεταφερθούν τα προϊόντα στην 

αποθήκη του αγοραστή.  Επί της ουσίας, αυτή η τεχνική λειτουργεί ως "εικονική 

αποθήκη" που θα µετασχηµατιστεί σε "πραγµατική αποθήκη" όταν είναι 

απαραίτητο (Martin, 1994)13.   

 

Η χρήση των χάρτινων δελτίων ως τεχνική προώθησης της κατανάλωσης µπορεί 

να αντικατασταθεί µε  ηλεκτρονικά δελτία, συχνά συστήµατα αγοραστών, τις 

πολιτικές χαµηλών τιµών ηµέρας (EDLP) και άλλα αποδοτικά προγράµµατα 

κινήτρων. Κατά συνέπεια, η στρατηγική της αποτελεσµατικής προώθησης 

προϊόντων προσπαθεί να εξαλείψει τις υπερβολικές δαπάνες θεσπίζοντας νέες 

πρακτικές προώθησης, και συγχρόνως υποστηρίζεται από τη στρατηγική 

“category management” κατηγορίας (Pramataris, K.C. Doukidis, G.I. and Paul, 

R.).14

 

γ. Αποτελεσµατική εισαγωγή νέου προϊόντος (Efficient Product Introduction)  

 

Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η ανάπτυξη και εισαγωγή νέων προϊόντων, τα 

οποία µπορούν να καλύψουν στο µέγιστο βαθµό τις ανάγκες των καταναλωτών. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να µεγιστοποιηθεί η 

αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων κατασκευής και εισαγωγής νέων 

προϊόντων προκειµένου να µειωθούν οι δαπάνες και τα ποσοστά αποτυχίας κατά 

την εισαγωγή νέων προϊόντων. Αυτό επιτυγχάνεται από τη συµµετοχή των 

χονδρεµπόρων/διανοµέων, των λιανοπωλητών και των καταναλωτών σε ένα 

αρχικό στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης του νέου προϊόντος. Οι κατασκευαστές, 

 
12 Washburn, T. (1995), “Create win-win-win promotions”, The Nielsen Solution Partnership, pp. 8-9 
13 Martin, A. (1994), Infopartnering, Oliver Wight Publications 
14 Pramataris, K.C. Doukidis, G.I. and Paul, R. (1997) “Exploring Information Systems Potential in the ECR 
context”, In Proceedings of the 5th European Conference on Information Systems, Cork, Ireland,  
19-21 June 1997 
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οι χονδρέµποροι και οι λιανοπωλητές πρέπει να συνεργαστούν για να µειώσουν 

τις δαπάνες της κατασκευής και να παραγάγουν µόνο τα προϊόντα που 

προσδοκώνται και που απαιτούνται από την καταναλωτική αγορά (Tripplet, 

1995)15. Για άλλη µια φορά, η στρατηγική “category management” διαδραµατίζει 

έναν σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτής της στρατηγικής, λόγω της συµβολής 

της στην κατανόηση των επιτυχηµένων υπαρχόντων προϊόντων . 
 
δ. Αποτελεσµατική αναπλήρωση (Efficient Replenishment):  

 

Η στρατηγική αποτελεσµατικής αναπλήρωσης προϊόντος (Efficient 

Replenishment) είναι η θεµελιώδης πλατφόρµα που υποστηρίζει τη γενική 

στρατηγική του ECR.  Ο στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να βελτιστοποιηθεί ο 

χρόνος και το κόστος στο σύστηµα αναπλήρωσης µε την διάθεση του σωστού 

προϊόντος στο σωστό σηµείο πώλησης στο σωστό χρόνο στη σωστή ποσότητα 

και µε τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Προκειµένου να απαλειφθούν οι 

αδυναµίες στην αναπλήρωση των προϊόντων (π.χ, υψηλές δαπάνες αποθήκευσης 

και µεταφοράς και σποραδικά προγράµµατα κατασκευής), απαιτείται ένα 

πρόγραµµα συνεχούς αναπλήρωσης “continuous replenishment program (CRP)”.  

 

Τα προϊόντα παραδίδονται στους πελάτες ανάλογα µε τη ζήτηση στα σηµεία 

πώλησης και όχι κατόπιν παραγγελίας του λιανέµπορου (pull system). 
 
Για την αποτελεσµατική αναπλήρωση του προϊόντος δηµιουργείται ένα σύστηµα 

στο οποίο συνδέονται όλες οι διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασµού,  

 

από τον προµηθευτή µέχρι το λιανέµπορο και τον τελικό καταναλωτή. 

Ταυτόχρονα, µε τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων, ακριβείς πληροφορίες 

ρέουν συνεχώς µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών ενώ τα προϊόντα 

αναπληρώνονται άµεσα στα τελικά σηµεία πώλησης χωρίς να δηµιουργούνται 

 ελλείψεις ή υπερβολικά αποθέµατα.16  
 
 
Οι παραπάνω στρατηγικές του ECR χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : 

 
 

 
15 Tripplet, T., “More U.S. Grocers Turning to ECR to Cut Waste,” in Marketing News, 1995, 3,12-13 
16 Category Management Best Practice Report, ECR Europe. Retail News, December - January, 2001 
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α) To Supply-side:   που περιλαµβάνει   τη   στρατηγική   της   Αποτελεσµατικής 

Αναπλήρωσης 

 

β) To  Demand-side:  που περιλαµβάνει  τις  στρατηγικές  της  Αποτελεσµατικής 

Συλλογής Προϊόντων, Εισαγωγής νέου προϊόντος και Προώθησης προϊόντων. 
 
 
Παρατηρούνται τρεις «τροχιές» που υποστηρίζονται από τις κατάλληλες µεθόδους: 

 

 Από τον προµηθευτή στην αποθήκη του λιανέµπορου 

 Από την αποθήκη του λιανέµπορου στα σηµεία λιανικής πώλησης. 

 Από τα σηµεία λιανικής πώλησης στον τελικό καταναλωτή. 

 

To Supply side του ECR που βασίζεται στη στρατηγική της Αποτελεσµατικής 

Αναπλήρωσης των προϊόντων (Efficient Replenishment) έχει στόχο την 

ενσωµάτωση των παραπάνω διαδικασιών και τη δηµιουργία ενός ενιαίου 

συστήµατος σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού.    

 
8. Πλεονεκτήµατα του ECR 

 
 Συνεχής διαθεσιµότητα προϊόντων και µείωση των ελλείψεων στο ράφι (out-of-

stock). 

 Μείωση του κόστους σε όλα τα σηµεία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Μείωση των αποθεµάτων στις κεντρικές αποθήκες και τα σηµεία διανοµής 

 Βελτίωση του προγραµµατισµού παραγωγής. 

 Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των 

καταναλωτών/πελατών. 

 

Συνεπώς, οι εταιρείες που εφαρµόζουν τη στρατηγική ECR έχουν τρία οφέλη: 

• Μπορούν να ανταποκριθούν πιο γρήγορα στις ανάγκες των καταναλωτών.  

• Ελαχιστοποιούν το κόστος αναπλήρωσης που δεν προσθέτει αξία. 

• Ελαχιστοποιούν το κεφάλαιο των αποθεµάτων, κάνοντας χρήση αυτού του 

κεφαλαίου σε άλλες πιο παραγωγικές επενδύσεις. 
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9. Eπιχειρησιακές δραστηριότητες του ECR  
 

To ECR επιδρά σε όλες τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την 

προµήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανοµή των 

προϊόντων µέχρι τη διαχείριση των αποθεµάτων και το επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πελατών.  

 

Βασίζεται στην εφαρµογή µεθόδων, οι οποίες, µε τη σειρά τους, υποστηρίζονται 

από συγκεκριµένες τεχνικές που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του 

συστήµατος. Για παράδειγµα, η διαχείριση των αποθεµάτων είναι µία 

δραστηριότητα που υποστηρίζεται από τη µέθοδο Continuous Replenishment 

Program (CRP), η οποία έχει σαν υποστηρικτικές τεχνικές τη διαχείριση 

δεδοµένων στα σηµεία πώλησης (POS data) και την πρόβλεψη πωλήσεων (sales 

forecasting) των µονάδων πώλησης. 

 
10. Εφαρµοσµένες µέθοδοι 
 

Πρόκειται για τεχνολογίες που συµβάλλουν στη γρήγορη µεταφορά των 

πληροφοριών σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Επικεντρώνονται, κατά κύριο λόγο, 

στη βελτίωση της διαχείρισης δεδοµένων που είναι απαραίτητα για την άµεση και 

ακριβή ροή της πληροφορίας. Για το λόγο αυτό, η χρήση τους επιφέρει πολλές 

βελτιώσεις στη λειτουργία των δραστηριοτήτων logistics. 

 

Οι εφαρµοσµένες µέθοδοι ευνοούν προµηθευτές, λιανέµπορους, διανοµείς και 

καταναλωτές. Η αυτοµατοποίηση που επιτυγχάνεται βοηθά στην καλύτερη 

διαχείριση των αποθεµάτων, µειώνει τον αριθµό των λαθών, του χρόνου εκτέλεσης 

των διαδικασιών και του ρίσκου και απλοποιεί πολλές από τις εργασίες και 

λειτουργίες σε καθηµερινό επίπεδο. 

 

Οι µέθοδοι που υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι οι παρακάτω: (de Roulet, 1993).17

 

α. “Category Management” (CM) (σύστηµα διαχείρισης κατηγορίας) 

β. “Continuous Replenishment Program (CRP) (συνεχές πρόγραµµα 

 
17 De Roulet, D.G (1993), “ECR: better information cuts costs” Transportation & Distribution, p. 63 
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     αναπλήρωσης) 

γ. “Computer Assisted Ordering” (CAO) (ηλεκτρονικές παραγγελίες)   

δ. “Flow Through Distribution” (συνεχής διανοµή)* 

ε. “Activity Based Costing” (ABC) (κοστολόγηση βασισµένη στην κάθε 

    δραστηριότητα)   

 

α. Category Management (CM) 

 

Ο όρος Category Management εµφανίστηκε αρχικά το 1987 (Smith, 1993)18 όταν 

ορισµένες εταιρείες, όπως η Procter & Gamble, ξεκίνησαν την αλλαγή της τακτικής 

από τη διαχείριση µε βάση  το "εµπορικών σηµάτων" στη διαχείριση "ανά 

κατηγορία". Η εξέλιξη αυτού του συστήµατος διαχείρισης είναι µια διαδικασία που 

θεωρεί τις κατηγορίες προϊόντων ως επιχειρησιακές µονάδες και τις προσαρµόζει 

από κατάστηµα-σε- κατάστηµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Κατηγορία είναι µία οµάδα προϊόντων που έχουν µια κοινή καταναλωτική τελική 

χρήση και περιλαµβάνει προϊόντα   όπως απορρυπαντικά, γαλακτοκοµικά και 

κατεψυγµένα τρόφιµα, χαρτικά, καλλυντικά, αναψυκτικά κ.τ.λ. Η διαχείριση ανά 

κατηγορία παρέχει τη δυνατότητα αντιµετώπισης κάθε κατηγορίας σαν ξεχωριστή 

δουλειά, και συνεπώς του  προσδιορισµού της βέλτιστης επιλογής προϊόντων και 

του εφοδιασµού του κάθε  καταστήµατος µε συγκεκριµένα προϊόντα ζήτησης 

ανάλογα µε τις δηµογραφικές πληροφορίες και τις πληροφορίες ζήτησης στο 

σηµείο πώλησης (PoS). Η διαχείριση ανά κατηγορία υποστηρίζεται από τις 

εφαρµογές ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI) και των γραµµωτών 

κωδικών (Kurnia et al., 1998).  

 
β. Continuous Replenishment Program (CRP)  

 

Το συνεχές πρόγραµµα αναπλήρωσης, συνήθως διεξαγόµενο από τον 

κατασκευαστή, είναι ένα πρόγραµµα που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο και τη 

ρύθµιση της µετακίνησης των εµπορευµάτων από τον κατασκευαστή στην 

αποθήκη εµπορευµάτων/το διανοµέα (Garry, 1994c)19.  Το CRP αφορά κυρίως την 

αποθήκη εµπορευµάτων του κατασκευαστή και όχι του λιανοπωλητή, ο οποίος 

έχει και την ευθύνη αναπλήρωσης των  εµπορευµάτων αποθήκης, µετά από 

 
18 Smith, K. (1993), “No brand too small”, Progressive Grocer, Vol 72 No 12 pp.554-555 
 
19 Garry, M. (1994c), “The stepping stone to ECR” Progressive Grocer, Vol. 73 No 6, pp.59-60 
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πληροφόρηση εκ µέρους των πελατών σχετικά µε τις αγορές τους και τα 

αποθέµατα στις δικές τους αποθήκες. (Cross, 1993)20.  

 

Τα προγράµµατα CRP µειώνουν τις δαπάνες στην αποθήκη των διανοµέων, αλλά 

πιθανόν να αυξήσουν µερικές δαπάνες, όπως τις δαπάνες µεταφορών, εάν ο 

κατασκευαστής στέλνει µικρότερα φορτία συχνότερα (Garry, 1994b)21. Η επιτυχής 

εφαρµογή του CRP εξαρτάται από τις αποτελεσµατικές εµπορικές σχέσεις, που 

απαιτούν κοινές επιχειρησιακές πρακτικές και πληροφοριακά συστήµατα που 

στηρίζονται σε µεγάλο ποσοστό στο EDI.  

 

γ. Computer Assisted Ordering” (CAO) 

 

Το σύστηµα ηλεκτρονικών  παραγγελιών, καλύπτει το δεύτερο µισό της συνολικής 

αλυσίδας ανεφοδιασµού δηλαδή της µεταφοράς των εµπορευµάτων από το κέντρο 

διανοµής στο κατάστηµα λιανικής πώλησης. Ο στόχος του CAO είναι η αυτόµατη 

εκτέλεση παραγγελιών αναπλήρωσης, µε την ελάχιστη διοικητική παρέµβαση, και 

το οποίο βασίζεται σε τρέχοντα καθώς και προηγούµενα δεδοµένα PoS, δεδοµένα 

αποστολών εµπορευµάτων και τις προβλέψεις πωλήσεων. Τα οφέλη από το CAO 

έχουν προσδιοριστεί ως εξοικονόµηση και αξιοπιστία εργασίας, βελτίωση 

µεταφοράς και µείωση αποθήκης (Garry, 1994c). Παραδοσιακά, τα καταστήµατα 

κάνουν τις παραγγελίες τους µετά από έλεγχο των ραφιών  και ανίχνευσης των  

γραµµωτών κωδικών των ειδών µε περιορισµένο απόθεµα στο ράφι. Η εκ νέου 

παραγγελία που εισάγεται από τον υπάλληλο βασίζεται στην πραγµατική 

ποσότητα που υπάρχει στο ράφι και την ιδανική ποσότητα που πρέπει να 

υπάρχει. Όµως ο υπάλληλος δεν είναι σε θέση να λάβει υπόψη τα στοιχεία PoS, 

την ποσότητα που έχει σχεδιαστεί ήδη για παράδοση, ή τις πιθανές µελλοντικές 

τάσεις βασισµένες στην πρόβλεψη. Τα ολοκληρωµένα συστήµατα CAO 

σχεδιάζονται για να ελαχιστοποιήσουν (έως και να εξαλείψουν) αυτά τα 

προβλήµατα.  

 

 

 

 

 
20 Cross, G.J. (1993) Continuous replenishment planning: an untapped gold mine” p. 49 
21 Garry, M. (1994b), “Is there life after CRP?, Progressive Grocer, Vol. 73 No 9, pp.73-8 
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δ. Flow Through Distribution  

 

Σύµφωνα µε το Garry (1994a)22 σκοπός της συνεχούς διανοµής είναι η 

επιτάχυνση της ροής των προϊόντων από τον προµηθευτή στο κατάστηµα λιανικής 

πώλησης µε τη µείωση της αποθήκευσης και του χειρισµού των προϊόντων στο 

κέντρο διανοµής ή την αποθήκη διανοµής εµπορευµάτων. Περιλαµβάνει την 

ταξινόµηση των παλετών στο κέντρο διανοµής, την εκ νέου τακτοποίησή τους για 

την αποστολή στα  καταστήµατα και τη µεταφορά τους στα καταστήµατα λιανικής 

πώλησης χωρίς καν  την αποθήκευση του προϊόντος στην αποθήκη 

εµπορευµάτων. Αυτό απαιτεί τη σηµαντική επένδυση στις τεχνολογίες όπως το 

EDI, τους γραµµωτούς κωδικούς και την ανίχνευση των παλετών και των 

κιβωτίων. Η βασική λειτουργία του EDI που απαιτείται για τη συνεχή διανοµή είναι 

η εκ των προτέρων ειδοποίηση αποστολής εµπορευµάτων (ASN), για να 

ενηµερώσει το διανοµέα για τα εµπορεύµατα που πρόκειται να φθάσουν. Η 

αυτοµατοποίηση του συστήµατος διαχείρισης αποθηκών εµπορευµάτων που 

χρησιµοποιεί τους γραµµωτούς κώδικες συµβάλλει στην εξάλειψη των λαθών.  

 
ε. Activity Based Costing (ABC).   

 

Το ABC παρέχει πληροφόρηση για το κόστος και τη λειτουργία η οποία  είναι 

απαραίτητη για την υποστήριξη καινοτόµων πρωτοβουλιών διοικητικής βελτίωσης 

όπως το ECR. Η εστίαση του ABC είναι στις ακριβείς πληροφορίες για το αληθινό 

κόστος των προϊόντων, των υπηρεσιών, των διαδικασιών, των δραστηριοτήτων, 

των διαύλων διανοµής, των τµηµάτων πελατών, των συµβάσεων και των 

προγραµµάτων (Miller, 1996)23, κυρίως όµως παρέχει πληροφορίες για τα κέρδη. 

Τα παραδοσιακά λογιστικά συστήµατα χρησιµοποιούν υπολογισµούς που 

διανέµουν τις λειτουργικές δαπάνες σε όλα τα προϊόντα µε βάση την τιµή αγοράς 

µονάδος ανεξάρτητα από την πραγµατική αλυσίδα κόστους την οποία διανύει το 

προϊόν.  Το ABC στρέφει την προσοχή της διοίκησης στον έλεγχο της πηγής των 

δαπανών, όπως για παράδειγµα στις αποφάσεις για δραστηριότητες, παρά στη 

συµπίεση των προϋπολογισµών.  

 

Εποµένως, το ABC ως µέρος του ECR µπορεί να αυξήσει την κερδοφορία της 

 
22 Garry, M. (1994α), “A blueprint of the future”, Progressive Grocer, Vol. 73 No. 10, pp. 63-66 
 
23 Miller, J. (1996), Implementing Activity Based Management in Daily Operations, John Wiley & Sons, 
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αλυσίδας ανεφοδιασµού µε την εξάλειψη ή τη µείωση εκείνων των δαπανών 

δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία. Αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τα 

παραδοσιακά συστήµατα επειδή δεν απεικονίζουν επακριβώς τις δαπάνες 

(Weinstein, 1993)24. 

  
11. Εφαρµοσµένες τεχνικές 
  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες οι µέθοδοι βασίζονται στις παρακάτω τεχνικές:  

 

α. στη χρήση του EDI (Electronic Data Interchange) (ηλεκτρονική 

    ανταλλαγή δεδοµένων) 

β. στην αξιοποίηση των δεδοµένων των σηµείων πώλησης (POS data) 

γ. στη εφαρµογή συγκεκριµένων ΕΑΝ standards (π.χ. barcodes)  

δ. στη χρήση Αποδοτικών φορτίων µονάδων EUL (Efficient Unit Loads)  

ε. στην τυποποίηση παλετών (Pallet Standardization) 

 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται: 
   

 γρήγορη ροή των πληροφοριών σε όλα τα σηµεία της εφοδιαστικής αλυσίδας  

 αποτελεσµατική συνεργασία των εµπλεκόµενων µερών 

 συνεχής ροή προϊόντων 

 

α. Electronic Data Interchange (EDI)  

 

Το EDI είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία των δοµηµένων, σχηµατοποιηµένων 

µηνυµάτων βασισµένων σε διεθνή πρότυπα, που χρησιµοποιούν τα ηλεκτρονικά 

µέσα µετάδοσης χωρίς τη χειρωνακτική παρέµβαση. Το EDI είναι µια τεχνολογία 

που επιτρέπει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δοµηµένες πληροφορίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας µε συνέπεια τη σηµαντική µείωση των δαπανών 

συναλλαγών των επιχειρήσεων και την   υιοθέτηση νέων, αποτελεσµατικότερων, 

και αποδοτικότερων επιχειρησιακών στρατηγικών (Emmelhainz, 1990),25 όπως το 

ECR. Το EDI θεωρείται ως ο ουσιαστικός αποτελεσµατικός παράγων της 

στρατηγικής ECR επειδή εστιάζει στην επίτευξη της ολοκλήρωσης των 

 
24 Weinstein, S. (1995), “On the cutting edge”, Progressive Grocer, Vol. 74 No. 8, pp. 54-60 
 
25 Emmelhainz, M. (1990), Electronic Data Interchange: ATotal Management Guide, Van Nostrand  
Reinhold, New York, NY 
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οργανωτικών λειτουργιών και της  συνεργασίας των επιχειρήσεων στην αλυσίδα 

ανεφοδιασµού. 

 

β. POS Data  

 

Τα δεδοµένα σηµείων πώλησης είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα 

καθορισµένο σηµείο πώλησης (pos) και που προκύπτουν από τις αγορές και 

περιλαµβάνει πληροφορίες και για το προϊόν και για τον καταναλωτή.  

 

γ. EAN standards 
 

Πρόκειται για διεθνή συστήµατα αναγνώρισης και επικοινωνίας για προϊόντα και 

υπηρεσίες βασιζόµενα σε διεθνώς αναγνωρισµένα επιχειρησιακά δεδοµένα π.χ. 

barcodes.  

 

δ. Efficient Unit Loads (EUL) 

 

Οι δραστηριότητες EUL επιδιώκουν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των τρεχουσών και µελλοντικών αλυσίδων ανεφοδιασµού µε 

την προώθηση της εναρµόνισης και της ολοκλήρωσης των στοιχείων µεταφορών 

και αποθήκευσης (παλέτες, κιβώτια, κασόνια, ρόλους κ.λπ.).  

 
ε. Pallet Standardization 

 

Είναι η τα συνιστώµενα πρότυπα παλετών για τη µεταφορά καταναλωτικών 

αγαθών κυρίως της βιοµηχανίας τροφίµων οι οποίες παρέχουν ασφάλεια 

µεταφοράςφορτίου.  

 

12. Πλεονεκτήµατα του ECR 
 

 Συνεχής διαθεσιµότητα προϊόντων και µείωση των ελλείψεων στο ράφι (out-of-

stock). 

 Μείωση του κόστους σε όλα τα σηµεία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Μείωση των αποθεµάτων στις κεντρικές αποθήκες και τα σηµεία διανοµής 

 Βελτίωση του προγραµµατισµού παραγωγής 
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 Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των 

καταναλωτών/πελατών. 

 

Συνεπώς, οι εταιρείες που εφαρµόζουν τη στρατηγική ECR έχουν τρία οφέλη:  

 

 Μπορούν να ανταποκριθούν πιο γρήγορα στις ανάγκες των καταναλωτών.  

 Ελαχιστοποιούν το κόστος αναπλήρωσης που δεν προσθέτει αξία.  

 Ελαχιστοποιούν το κεφάλαιο των αποθεµάτων, κάνοντας χρήση αυτού του 

κεφαλαίου σε άλλες πιο παραγωγικές επενδύσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ECR ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 
 

1. Μεταφορά - ∆ιανοµή 
 

Είναι η συνεργασία προµηθευτών και λιανέµπορων µε τους δια-µεταφορείς και η 

εφαρµογή κατάλληλων τεχνικών για να βελτιωθεί η µεταφορά και η διανοµή των 

ταχέως κινούµενων προϊόντων. Η µεµονωµένη προσέγγιση των προβληµάτων στη 

µεταφορά οδηγεί σε αναποτελεσµατικές λύσεις που δηµιουργούν υπερβολικά 

αποθέµατα, αύξηση του κόστους και, τελικά, µείωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

των πελατών. Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα µεταφοράς και η κατάλληλη πολιτική 

µεταφορών είναι ουσιώδεις παράγοντες που δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

στις εταιρείες που τα εφαρµόζουν. Οι µέθοδοι ECR εφαρµόζονται για να υπάρξει 

βέλτιστη χρήση των µεταφορικών µέσων και αποτελεσµατική διαχείριση του 

συστήµατος µεταφοράς. 

 

α. Προβλήµατα στη µεταφορά 

 

Τα   προβλήµατα   µεταφοράς   που   αντιµετωπίζουν   σήµερα   λιανέµποροι   και 

µεταφορείς εµποδίζουν τη σωστή λειτουργία και αυξάνουν το κόστος ολόκληρης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μερικές από τις δυσλειτουργίες της µεταφοράς στο 

λιανικό εµπόριο είναι:  

Υψηλό κόστος µεταφοράς που επηρεάζει το συνολικό κόστος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας.  

 

 Έλλειψη προγραµµατισµού στη δροµολόγηση των εµπορευµάτων, µε 

αποτέλεσµα τη µείωση του παραγωγικού χρόνου των οχηµάτων.  

 Έλλειψη κοινών κανόνων στα µεταφερόµενα φορτία.  

 Μικρή εκµετάλλευση του µικτού µεταφερόµενου φορτίου / χωρητικότητας.  

 Έλλειψη εναρµόνισης των λειτουργικών διαδικασιών στον τοµέα της 

µεταφοράς. 
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β. Στόχος του ECR στη µεταφορά 

 

Η εφαρµογή της στρατηγικής ECR στη µεταφορά έχει στόχο να διασφαλισθεί η 

ισορροπία µεταξύ του κόστους, των παρεχόµενων υπηρεσιών και των 

περιβαλλοντικών επιδράσεων.  

Πιο συγκεκριµένα, στοχεύει στη : 

 Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

µεταφοράς.  

 Μείωση του µεταφορικού κόστους (µεταφορικών λειτουργιών) και του 

συνολικού κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 Μείωση του κυκλοφοριακού προβλήµατος και της µόλυνσης του 

περιβάλλοντος.26 

 

 γ. Τεχνικές του ECR στη µεταφορά 

 

Οι εταιρείες που εφαρµόζουν τη στρατηγική ECR χρησιµοποιούν συγκεκριµένες 

τεχνικές για τη βελτίωση της µεταφοράς. Οι τεχνικές αυτές χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες. 

 

Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει όλα τα πληροφοριακά συστήµατα και τις 

τεχνολογικές καινοτοµίες όπως είναι:  

 το EDI, τα ΕΑΝ number, τα bar codes (η χρήση των Bar codes και ΕΑΝ 

numbers επιτρέπει στις εταιρείες να εφαρµόζουν πιο εύκολα το EDI).  

 τα οχήµατα τεχνολογίας. 

 

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται οι τεχνικές που αφορούν την οργάνωση 

του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής, και είναι:  

 τα Μοναδοποιηµένα φορτία (Unit Loads).  

 οι Ευρωπαλέτες  

 Η χρήση συνδυασµένων µεταφορών. 

 

Άλλες τεχνικές είναι:  

 Η χρήση κατάλληλων συστηµάτων προγραµµατισµού και δροµολόγησης 

 
26 ECR Europe “The Transport Optimization Report”, 2000, p12 
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(Distribution systems)  

 Η πλήρης ανάλυση του µεταφορικού κόστους (ABC analysis) 
 

δ. Παράµετροι βελτίωσης 

 

Με την εφαρµογή των κανόνων του ECR στη µεταφορά των προϊόντων, οι 

βελτιώσεις που µπορούν να προκύψουν είναι οι παρακάτω: 

 

1. Πλήρης κάλυψη των µεταφορικών µέσων (vehicle fill). 

 

Μια σειρά περιορισµών, όπως είναι η έλλειψη κοινών κανόνων φόρτωσης ή η 

έλλειψη εναρµόνισης στα επιτρεπόµενα όρια βάρους, έχουν σαν αποτέλεσµα τη 

µερική κάλυψη της χωρητικότητας των οχηµάτων. Με την εφαρµογή κατάλληλων 

τεχνικών, όπως είναι τα Μοναδοποιηµένα φορτία (Efficient Unit Loads) ή η 

Παλετοποίηση (Pallet Standardization), επιτυγχάνεται βέλτιστη χρήση της 

χωρητικότητας και πλήρης εκµετάλλευση του µεταφορικού µέσου.  

 

Βασικές προϋποθέσεις γι' αυτό είναι: 

 

 η κατάλληλη συσκευασία προϊόντων 

 ο πλήρης συντονισµός των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Η πλήρης κάλυψη των οχηµάτων µπορεί να εξασφαλισθεί µε την χρήση Φορτίων 

και Παλετών των οποίων οι διαστάσεις και το βάρος συµβάλλουν στη βέλτιστη 

εκµετάλλευση του χώρου. Για παράδειγµα, λαµβάνοντας υπόψη ότι το ύψος ενός 

οχήµατος είναι 2,70 m, το µέγιστο ύψος των φορτίων θα µπορούσε να είναι 2,40 

m. Φυσικά, σηµαντικό ρόλο παίζει το βάρος του µεταφερόµενου προϊόντος διότι 

όταν µεταφέρονται ελαφριά προϊόντα είναι δυνατόν να καλυφθεί πλήρως η 

χωρητικότητα του οχήµατος. 

 

Η χρήση οχηµάτων και εξαρτηµάτων τεχνολογίας είναι τεχνικές που αυξάνουν τον 

ωφέλιµο χώρο του οχήµατος, εφόσον συνδυαστούν κατάλληλα µε τις συνθήκες 

φορτοεκφόρτωσης. 
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∆είκτης µέτρησης της κάλυψης του οχήµατος: η εκµετάλλευση του διαθέσιµου 

χώρου µπορεί να εξασφαλισθεί εάν υπάρξει σωστός συνδυασµός βάρους και 

όγκου του οχήµατος.  

 

Ο δείκτης που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του βάρους (και αντίστοιχα του 

όγκου) είναι: 

 

 
                                      Συνολικό βάρος (ή όγκος) των µεταφεροµένων προϊόντων Χ 100% 
         Βάρος (όγκος) = ------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                      ∆ιαθέσιµο ωφέλιµο φορτίο (ή κυβικά µέτρα) 
 
     
 

Έρευνες έχουν δείξει ότι στο λιανικό εµπόριο καλύπτεται µόνο το 50% της 

χωρητικότητας των οχηµάτων, γεγονός που µειώνει σηµαντικά το περιθώριο 

κέρδους των εταιρειών. 

 

2. Σωστός προγραµµατισµός των δροµολογίων 

 

Η έλλειψη συνεργασίας των µεταφορικών εταιρειών, ο ελλιπής προγραµµατισµός 

των δροµολογίων, οι νοµικοί περιορισµοί στη µεταφορά είναι µερικοί από τους 

παράγοντες που επιβαρύνουν το κόστος µε περιττά δροµολόγια (empty running). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι µόνο το 10% των οχηµάτων κινούνται µε πλήρες φορτίο 

ενώ περίπου  το 32% κινούνται χωρίς ωφέλιµο φορτίο. Συνεχής είναι η αντιδικία 

µεταξύ προµηθευτών και λιανέµπορων, διότι ενώ οι προµηθευτές επιδιώκουν την 

πλήρη κάλυψη των οχηµάτων µε σκοπό τη µείωση των δροµολογίων, οι 

λιανέµποροι,  για να καλύψουν τη ζήτηση και να διατηρήσουν χαµηλό το επίπεδο 

των αποθεµάτων, επιθυµούν συχνότερα δροµολόγια (άρα µικρότερη κάλυψη της 

χωρητικότητας των οχηµάτων). 

 

Τα «κενά» δροµολόγια µπορούν να ελαχιστοποιηθούν µε την εφαρµογή 

συγκεκριµένων κανόνων µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. Αυτό απαιτεί 

σηµαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες πρακτικές και συνεχή ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. 
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Πιο συγκεκριµένα, είναι απαραίτητη:  

 

 η συνεργασία µεταξύ µεταφορέων και λιανέµπορων, π.χ. σε ό,τι αφορά τη 

συχνότητα των παραδόσεων,  

 η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών (π.χ. 

barcode - ΕΑΝ numbers), 

 ο πλήρης συντονισµός στον προγραµµατισµό και τη δροµολόγηση των 

παραγγελιών, 

 η κατάργηση εθνικών και ευρωπαϊκών νοµικών περιορισµών στη µεταφορά, 

 η καθιέρωση συµβατότητας µεταξύ των χαρακτηριστικών του οχήµατος και των 

µεταφερόµενων προϊόντων. 

 

Η χρήση του barcode ΕΑΝ numbers διευκολύνει τη συνεργασία µεταφορέων και 

λιανέµπορων και επιτρέπει την εφαρµογή του συστήµατος EDI µεταξύ των 

εµπλεκόµενων µερών. Μεταφορείς και λιανέµποροι έχουν άµεση πληροφόρηση 

για τη διακίνηση των εµπορευµάτων, ενώ τα λάθη στις διαδικασίες µειώνονται 

σηµαντικά. 

 

3. Aξιοποίηση του παραγωγικού χρόνου των µεταφορικών µέσων (productive 

time). 

 

Λέγοντας «παραγωγικό χρόνο» εννοούµε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το 

µεταφορικό όχηµα χρησιµοποιείται για «παραγωγικούς» σκοπούς, π.χ. για 

παράδοση παραγγελιών. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που µειώνουν τον 

ωφέλιµο χρόνο του οχήµατος, όπως είναι οι περιορισµοί στο ωράριο κυκλοφορίας 

των οχηµάτων ή η έλλειψη σωστού προγραµµατισµού. Έρευνα του πανεπιστηµίου 

του Εδιµβούργου έδειξε ότι µόνο το 40% του χρόνου των οχηµάτων είναι 

ωφέλιµος χρόνος. Για να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση του ωφέλιµου χρόνου 

απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 

 

 Ο σωστός προγραµµατισµός των δροµολογίων (ακριβής δροµολόγηση)  

 Η ελαχιστοποίηση ή µείωση των παραγόντων που περιορίζουν τον ωφέλιµο 

χρόνο των οχηµάτων (π.χ. περιορισµοί σε περιοχές όπως το κέντρο της 

πόλης, περιορισµοί στις ώρες όπως είναι οι ώρες αιχµής της λειτουργίας των 

καταστηµάτων ή οι ώρες αιχµής του κυκλοφοριακού προβλήµατος). 



Παπαδηµητρίου Αθανάσιος 
 

Πανεπιστή
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τρεις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω συνδέονται µε σχέση 

άρτησης, µε αποτέλεσµα καµία να µη µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα. 

άδειγµα, η πλήρης κάλυψη της χωρητικότητας του οχήµατος συνεπάγεται 

καθυστέρηση στη φορτοεκφόρτωση, µε αποτέλεσµα τη µείωση του 

ου χρόνου (του οχήµατος)27. 

casting (Πρόβλεψη) 

ηλά επίπεδα αποθεµάτων στα καταστήµατα λιανικής είναι ένας από τους 

ς του εµπορίου και της βιοµηχανίας τα τελευταία χρόνια. Όµως η µη 

µότητα του προϊόντος όταν µεταβληθεί η ζήτηση οδηγεί σε χαµένες 

εις. Οι διακυµάνσεις της ζήτησης µπορούν να αντιµετωπιστούν 

εσµατικά όταν οι συνεργάτες ανταλλάσσουν δεδοµένα σε όλα τα στάδια, 

ίως, όταν η πληροφορία προέρχεται από τα σηµεία πώλησης (Place of 

OS” data). To forecasting είναι δραστηριότητα που βασίζεται κατά κύριο 

τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τη βελτίωση των 

σιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ελαχιστοποίηση του κόστους. Οι 

ορίες που ανταλλάσσονται αφορούν το ύψος των αποθεµάτων, τη ζήτηση 

οϊόντων (πωλήσεις σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα), την επιρροή 

κών γεγονότων στη ζήτηση, το ποσοστό των ελλείψεων κ.ά. Η ακρίβεια και 

τητα αυτών των δεδοµένων είναι το κλειδί του forecasting. Απαραίτητη 

 προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του forecasting είναι η χρήση της 

λης τεχνολογίας (συστήµατα και εργαλεία) που να µπορεί να υποστηρίξει 

της πληροφορίας. 

εσµατικότητα στο forecasting σηµαίνει: 

ρροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 

νοποίηση των αναγκών πελατών και καταναλωτών 

 
rope “The Transport Optimization Report”, 2000, pp 20-31 
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  Μείωση των ελλείψεων (κυρίως) στα σηµεία πώλησης (stock-outs) 

  Καλύτερος προγραµµατισµός της παραγωγής 

  Μείωση των απαιτήσεων για διατήρηση αποθεµάτων ασφαλείας 

  Μείωση του κόστους που προέρχεται από τις ελλείψεις στο ράφι 

  Βελτίωση της τιµολογιακής πολιτικής 

  ∆ιαπραγµατευτικά πλεονεκτήµατα έναντι των προµηθευτών 

  Βελτιστοποίηση των διαδικασιών που συνδέονται µε το forecasting 

 

α. Προβλήµατα στο forecast 

 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι εταιρείες, παρά τις 

βελτιώσεις των τελευταίων ετών στο forecasting, είναι τα παρακάτω: 

 

 Ελλιπής προγραµµατισµός της παραγωγής. 

 Υψηλά αποθέµατα στις αποθήκες των προµηθευτών και λιανέµπορων και 

αρκετές ελλείψεις στα ράφια. 

 Υψηλά κόστη σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των καταναλωτών και δυσκολίες ικανοποίησης 

των αναγκών των πελατών. 

 

Αυτά τα προβλήµατα καλούνται να επιλύσουν οι µέθοδοι και οι τεχνικές της 

στρατηγικής ECR. 

 

β. Στόχος του ECR στο forecast 

 

Οι εταιρείες που εφαρµόζουν τη στρατηγική ECR στο forecast έχουν σαν στόχο:  

 

 Να καθιερώσουν και να ενισχύσουν µια σειρά βέλτιστων πρακτικών και 

οδηγιών, για τη βελτίωση της διαδικασίας forecasting και ολόκληρης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Να    περιορίσουν    τα    εµπόδια    που    προκαλούν    τυχόν    δυσλειτουργίες    

στην αποτελεσµατική εφαρµογή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μεγαλύτερη 

έµφαση δίνεται στην επικοινωνία, τη συνεργασία και τον προγραµµατισµό σε 

ενδο-εταιρικό επίπεδο αλλά και µεταξύ των εταιρειών. 
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γ. Μέθοδος του ECR στο forecast: CPFR (Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment) 
 

Η κύρια µέθοδος ECR που χρησιµοποιείται για να υπάρξει αποτελεσµατικότητα 

στο forecasting είναι η µέθοδος CPFR. To CPFR δεν είναι πληροφοριακό 

σύστηµα, είναι διαδικασία. Αντικείµενό της είναι η συνεχής συνεργασία και 

ανταλλαγή πληροφοριών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για να µεγιστοποιηθεί η 

αποτελεσµατικότητα της πρόβλεψης των πωλήσεων και να εξασφαλισθεί η 

αυτόµατη αναπλήρωση των προϊόντων στις αποθήκες και τα ράφια. Με άλλα 

λόγια, η συγκεκριµένη µέθοδος εφαρµόζεται για να εξασφαλισθεί η ροή των 

προϊόντων από το αρχικό στάδιο της προµήθειας πρώτων υλών µέχρι το τελικό 

στάδιο της διανοµής ετοίµων προϊόντων στα ράφια των καταστηµάτων. Με τον 

τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται τα λάθη που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις 

πωλήσεις ή το περιθώριο κέρδους. 

 

∆ύο είναι οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται: το EDI (Electronic Data Information) 

και τα δεδοµένα των σηµείων πώλησης  (Place of Sale “POS”   data).  Και οι δύο  

τεχνικές  δηµιουργούν  σχέση  εµπιστοσύνης και συνεργασίας µεταξύ των 

εµπλεκόµενων µερών, καθιστώντας ικανή την ανταλλαγή πληροφοριών και 

τεχνογνωσίας για τον κοινό στόχο. Με τη συνεχή ανατροφοδότηση δεδοµένων 

(POS data), λιανέµποροι και προµηθευτές διαθέτουν ακριβείς παραµέτρους 

πρόβλεψης και προσαρµόζονται άµεσα στις πραγµατικές ανάγκες των 

καταναλωτών. 

 

Σκοπός του CPFR: Σύµφωνα µε έρευνα28 που έγινε στην Αµερική για το σκοπό 

εφαρµογής της συγκεκριµένης µεθόδου, έχει αποδειχτεί ότι πρωταρχικοί στόχοι 

των εταιρειών που εφαρµόζουν τη µέθοδο είναι η µείωση των ελλείψεων και η 

βελτίωση του forecasting. 

 

Στον παρακάτω πίνακα 1 παρατίθενται όλοι οι στόχοι του CPFR (σύµφωνα µε την 

συγκεκριµένη έρευνα) µε σειρά βαρύτητας. 

 

 
28 KJP Consulting : " CPFR Baseline Study-Manufacturer Profile" (for the Grocery Manufacturers of 
America), Chapter 1, p. 6 
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Στόχοι του CPFR 
 

Μείωση των ελλείψεων 

Βελτίωση της πρόβλεψης πωλήσεων 

Αύξηση των πωλήσεων 

Βελτίωση των σχέσεων των συνεργατών 

Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

Μείωση των αποθεµάτων 

Ανάπτυξη των εταιρικών πόρων 

Βέλτιστη χρήση του εταιρικού κεφαλαίου 

Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας 

80% 

67% 

65% 

63% 

59% 

43% 

25% 

23% 

17% 
 

Πίνακας 1: Στόχοι του CPFR 
 

Η µέθοδος CPFR επιτρέπει στα συνεργαζόµενα µέρη : 

 

 Να λαµβάνουν και να αναθεωρούν τις προβλέψεις πωλήσεων και 

παραγγελιών.  

 Να προσδιορίζουν και να ενσωµατώνουν τις προωθητικές δραστηριότητες στον 

προγραµµατισµό της παραγωγής (ή των αγορών). 

 Να βελτιώνουν την ακρίβεια του forecast µέσα από τη χρήση των POS data.  

 Να συντονίζουν αποτελεσµατικά όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

 Να δηµιουργούν και να αναθεωρούν δείκτες µέτρησης της 

αποτελεσµατικότητας (π.χ. για το χρόνο ανταπόκρισης, την ακρίβεια του 

forecast, τα πραγµατικά αποθέµατα κ.ά.) 

 

δ. ∆εδοµένα που ανταλλάσσονται στο forecast 

 

Οι εταιρείες που εφαρµόζουν τη στρατηγική ECR και, κατά συνέπεια, τη µέθοδο 

CPFR ανταλλάσσουν µια σειρά δεδοµένων µε τους συνεργάτες τους για να 

εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα στο forecasting. Μερικά από τα δεδοµένα 

αυτά είναι:  
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 Ο όγκος πωλήσεων ανά προϊόν, ηµεροµηνία και ώρα πωλήσεων.  

 Τα προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη (out-of-stocks), δηλαδή οι ποσότητες 

που δεν µπορούν να καλυφθούν από τον προµηθευτή σε µια δεδοµένη χρονική 

στιγµή.  

 Τα προϊόντα (ποσότητες) που έχουν αφαιρεθεί από το απόθεµα σε µια 

δεδοµένη χρονική στιγµή.  

 Το πραγµατικό απόθεµα (actual stock) που είναι διαθέσιµο προς πώληση σε 

µια δεδοµένη χρονική στιγµή.  

 Οι ποσότητες των προϊόντων που έχουν επιστραφεί από το σηµείο πώλησης 

στην αποθήκη του προµηθευτή / κεντρική αποθήκη.  

 Το   απόθεµα  που  κρατείται  για  συγκεκριµένους  λόγους   (reserved   stock),   

πχ. ανατιµήσεις προϊόντων.  

 Το επίπεδο του αποθέµατος ασφαλείας που κρατείται για περιπτώσεις 

απρόβλεπτης ζήτησης. 

 

ε. Παράµετροι βελτίωσης στο forecast 

 

Τρεις είναι οι παράµετροι στις οποίες εφαρµόζεται η µέθοδος CPFR για να υπάρξει 

αποτελεσµατικότητα στο forecasting. 

 

1. Προγραµµατισµός της παραγωγής (Production Planning) 

 

Ένα ενιαίο σύστηµα προγραµµατισµού παραγωγής ξεκινά από τα σηµεία 

πώλησης και συνδέει το κέντρο διανοµής του λιανέµπορου και τους ενδιάµεσους 

πωλητές µε την παραγωγή και τους προµηθευτές πρώτων υλών. Η ενηµέρωση και 

η ροή της πληροφορίας είναι συνεχείς. Εάν τα στοιχεία του forecasting δεν είναι 

αξιόπιστα δεν υπάρχει σωστός προγραµµατισµός και δηµιουργούνται έντονες 

διακυµάνσεις στην παραγωγή που οδηγούν σε υψηλά κόστη και χαµηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης. Ο σωστός προγραµµατισµός βασίζεται στην ακριβή - όσο είναι 

δυνατόν - πρόβλεψη πωλήσεων (ακριβής πληροφορία). 

 

2. ∆ιαχείριση και αναπλήρωση αποθεµάτων (Replenishment) 

 

Η εφαρµογή της µεθόδου CPFR στη διαχείριση και αναπλήρωση των αποθεµάτων 

έχει σαν κύριο στόχο να διατηρηθεί το επίπεδο του αποθέµατος σε συγκεκριµένα 
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προκαθορισµένα επίπεδα και να µειωθεί το ποσοστό των ελλείψεων στα σηµεία 

πώλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα : 

 

 Να εξασφαλισθεί καλύτερος έλεγχος του ύψους των αποθεµάτων.  

 Να ελαχιστοποιηθεί το κόστος διατήρησης του αποθέµατος και όλα τα κόστη 

που συνδέονται µε αυτό (κόστος αποθήκευσης, µεταφορικό κόστος, 

λειτουργικά κόστη).  

 Να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους για τα εµπλεκόµενα µέρη  (προµηθευτές και 

λιανέµπορους). 

 

3. Ικανοποίηση των αναγκών/αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών. 

 

Με το  σωστό προγραµµατισµό και τη  συνεχή  αναπλήρωση των προϊόντων 

εξασφαλίζεται η άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και η βελτίωση του 

επιπέδου εξυπηρέτησης. Για παράδειγµα, µε την εφαρµογή της µεθόδου CPFR η 

εταιρεία P&G έχει αυξήσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σε 99%. 

 

στ. ∆είκτες µέτρησης του CPFR 

 

Οι δείκτες µέτρησης του CPFR είναι: 

 Η ακρίβεια του forecast προς τις πραγµατικές παραγγελίες (forecast accuracy). 

 Το επίπεδο εξυπηρέτησης και το επίπεδο αποθεµάτων στα σηµεία διανοµής 

και τα σηµεία πώλησης. 

 Το ποσοστό κάλυψης των παραγγελιών από τον προµηθευτή ή την παραγωγή.  

 Η ακρίβεια προγραµµατισµού και δροµολόγησης των προϊόντων.  

 Το περιθώριο κέρδους και το ποσοστό µείωσης του συνολικού κόστους. 

 

ζ. Οφέλη από τη χρήση του CPFR 
 

Η µέθοδος CPFR επιφέρει σηµαντικά οφέλη σε προµηθευτές, λιανέµπορους και 

πελάτες / καταναλωτές. 

 

Για τους προµηθευτές, η εφαρµογή της µεθόδου σηµαίνει: 

 

 Βελτίωση της παραγωγής (όπου υπάρχει παραγωγή). Η βελτίωση της 
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πρόβλεψης (forecast accuracy) και τα δεδοµένα των σηµείων πώλησης (POS 

data) είναι στοιχεία που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία κι 

έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση του προγραµµατισµού παραγωγής και 

προµήθειας υλικών και πρώτων υλών. 

 Μείωση των αποθεµάτων των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας. Η 

προµήθεια υλικών και πρώτων υλών γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες των 

πελατών για τελικά προϊόντα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή 

διατήρησης υψηλών αποθεµάτων σε υλικά και πρώτες ύλες. 

 Μείωση του αποθηκευτικού κόστους. ∆ιατηρώντας µόνο τα απαιτούµενα 

αποθέµατα, µειώνεται η ανάγκη για µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, οι 

οποίοι αυξάνουν το κόστος για τον προµηθευτή. 

 

Για τους λιανέµπορους, η εφαρµογή της µεθόδου σηµαίνει:  

 

 Μείωση των προϊόντων που βρίσκονται σε έλλειψη στα ράφια (out-of- stock) 

κατά 2%-5%.  

 Μείωση του αποθέµατος στις κεντρικές αποθήκες και στα σηµεία πώλησης. Οι 

λιανέµποροι διατηρούν τα αποθέµατα που είναι απαραίτητα για να καλύψουν 

τις ανάγκες των καταναλωτών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των πωλήσεων και 

τα POS data. 

 Άµεση αντίδραση στις αλλαγές της αγοράς και την απρόβλεπτη ζήτηση.   

 Μείωση του µεταφορικού κόστους. Το µεταφορικό κόστος, το οποίο τελικά 

επιβαρύνει την τιµή του προϊόντος, µειώνεται σηµαντικά, διότι βελτιώνεται ο 

προγραµµατισµός  και η δροµολόγηση των εµπορευµάτων στα σηµεία 

πώλησης. 

 

Άλλα οφέλη (ποιοτικά) που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου είναι:  

 

 Βελτίωση του Sales Forecast. Η σωστή εφαρµογή των κανόνων της µεθόδου 

µπορεί να επιφέρει 10-40% βελτίωση στην πρόβλεψη των πωλήσεων. 

 Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών και καταναλωτών. 

 Πρόσβαση σε δεδοµένα που δεν είναι διαθέσιµα πριν την εφαρµογή της 

µεθόδου. 

 Βελτίωση της συνεργασίας και της ενδο-εταιρικής επικοινωνίας καθώς και της 

επικοινωνίας µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. 
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Σύµφωνα µε την έρευνα της εταιρείας KJP Consulting, τα σηµαντικότερα οφέλη για 

τις εταιρείες που εφαρµόζουν το CPFR είναι: 

 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ CPFR 

Βελτίωση της πρόβλεψης πωλήσεων 

Μείωση των ελλείψεων 

Αύξηση των πωλήσεων 

Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

Βελτίωση των σχέσεων των συνεργατών 

Ανάπτυξη των εταιρικών πόρων 

Βέλτιστη χρήση του εταιρικού κεφαλαίου 

84% 

79% 

79% 

74% 

70% 

49% 

49% 
 

Πίνακας 2 : Οφέλη του CPFR 
 

Στην Ελλάδα όπου το εµπόριο είναι διάσπαρτο σε µικρούς κυρίως πελάτες, η 

µέθοδος CPFR εφαρµόζεται από ελάχιστες εταιρείες, κυρίως από πολυεθνικές και 

από τις µεγάλες αλυσίδες supermarket. 

 

3. ∆ιαχείριση αποθεµάτων 
 

Το απόθεµα αποτελεί τη µεγαλύτερη επένδυση κεφαλαίου για µία εταιρεία. Η 

διατήρηση αποθεµάτων εξυπηρετεί τρεις κυρίως σκοπούς:  

 

• επιτρέπει στην εταιρεία να επιτύχει οικονοµίες κλίµακας,  

• εξασφαλίζει την ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης και τέλος, 

•  προστατεύει την εταιρεία από τις έντονες διακυµάνσεις στη ζήτηση των 

προϊόντων.  

 

Όµως, η αύξηση των αποθεµάτων έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση όχι µόνο του 

κόστους διατήρησης του αποθέµατος, αλλά και του αποθηκευτικού και 

λειτουργικού κόστους. Η αποτελεσµατική διαχείριση των αποθεµάτων των 

εµπλεκόµενων µερών αποτελεί το κεντρικό σηµείο του ECR, δηλαδή τη διατήρηση 

του ελάχιστου δυνατού αποθέµατος που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του 

επιθυµητού επιπέδου εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των 

πελατών/καταναλωτών. 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ECR βασίζεται στις αρχές του pull system. Αυτό 

σηµαίνει ότι το ύψος του αποθέµατος και η παραγωγική διαδικασία καθορίζονται 

από τον τελευταίο «κρίκο» της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα δεδοµένα πωλήσεων 

(POS data). Τα εµπλεκόµενα µέρη καθορίζουν το ύψος του αποθέµατος (ηµέρες 

αποθεµάτων) που θέλουν να διατηρήσουν (actual και safety stock) και 

χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα πωλήσεων δηµιουργούν τις παραγγελίες προς τον 

προµηθευτή. 

 

α. Προβλήµατα στη διαχείριση των αποθεµάτων 

 

Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι εταιρείες στη διαχείριση 

των αποθεµάτων είναι: 

 

 Υψηλά επίπεδα αποθεµάτων, που οφείλονται στις έντονες διακυµάνσεις της 

ζήτησης. 

 Αυξηµένο κόστος διατήρησης και διαχείρισης των αποθεµάτων. 

 Υψηλά ποσοστά ελλείψεων στα σηµεία πώλησης των προϊόντων, που, επίσης, 

οφείλονται στις διακυµάνσεις της ζήτησης του προϊόντος. 

 

β. Σκοπός του ECR στη διαχείριση αποθεµάτων 

 

Η εφαρµογή της στρατηγικής Efficient Replenishment (Αποτελεσµατική 

Αναπλήρωση) στη διαχείριση αποθεµάτων έχει σαν κύριο σκοπό να διατηρηθεί το 

επίπεδο του αποθέµατος σε συγκεκριµένα προκαθορισµένα επίπεδα. 

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα : 

 

 Να εξασφαλισθεί καλύτερος έλεγχος του ύψους των αποθεµάτων.  

 Να ελαχιστοποιηθεί το κόστος διατήρησης του αποθέµατος και όλα τα κόστη 

που συνδέονται µε αυτό (κόστος αποθήκευσης, µεταφορικό κόστος, 

λειτουργικά κόστη). 

 Να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους για τα εµπλεκόµενα µέρη (προµηθευτές και 

λιανέµπορους). 

γ. Εφαρµοσµένες µέθοδοι στη διαχείριση αποθεµάτων 
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Για την αποτελεσµατική διαχείριση των αποθεµάτων εφαρµόζονται οι τεχνικές:  

 

 Continuous Replenishment (CR), 

 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR), 

 Vendor Managed Inventory (VMI), Co-Managed Inventory (CMI) και 

 Cross Docking (CD), 

 

που βασίζονται, κατά κύριο λόγο, στη χρήση του EDI και στα δεδοµένα των 

σηµείων πώλησης (POS data) και επιτρέπουν στον αρχικό κρίκο της αλυσίδας 

εφοδιασµού (τον προµηθευτή των πρώτων υλών) να έχει συνεχή πρόσβαση και 

να αξιοποιεί τα δεδοµένα των τελικών σηµείων πώλησης. Με άλλα λόγια, είναι 

µέθοδοι που επιτρέπουν στην παραγωγή να προσαρµόζεται στη ζήτηση. 

 

δ. ∆εδοµένα που ανταλλάσσονται στη διαχείριση αποθεµάτων 

 

Τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ λιανέµπορων και προµηθευτών - που 

εφαρµόζουν το ECR - είναι: 

 

 Πωλήσεις ανά προϊόν σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο. 

 Actual, Safety και Reserved stock στην κεντρική αποθήκη και στα σηµεία 

πώλησης. 

 Τα ποσοστά των ελλείψεων στις αποθήκες και τα σηµεία πώλησης. 

 

Με τη χρήση του EDI οι προµηθευτές έχουν στη διάθεση τους, σε καθηµερινή 

βάση, τα παραπάνω δεδοµένα και µπορούν να προγραµµατίσουν την παραγωγή 

ή την προµήθεια των πρώτων υλών. 

 

ε. Οφέλη στη διαχείριση αποθεµάτων 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν στην εφοδιαστική αλυσίδα από την χρήση των 

παραπάνω µεθόδων (κυρίως της µεθόδου VMI) είναι: 

 

 Εξασφαλίζεται η συνεχής διαθεσιµότητα των προϊόντων στα ράφια χωρίς να 

δηµιουργούνται ελλείψεις (out-of- stock). 
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 Μειώνονται τα αποθέµατα στις κεντρικές αποθήκες και στα σηµεία διανοµής. 

Για παράδειγµα, µε την εφαρµογή του CRP, η P&G µείωσε τα αποθέµατα των 

µεγαλύτερων πελατών της κατά 50%. 

 Επιτυγχάνεται καλύτερος προγραµµατισµός στην προµήθεια πρώτων υλών και 

υλικών συσκευασίας. 

 Μειώνεται το συνολικό κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας (µεταφορικό, 

αποθηκευτικό, λειτουργικό κόστος, κόστος παραγγελιοληψίας, διανοµής,  

διατήρησης αποθεµάτων, κ.ά.) 

 Εξασφαλίζεται η άµεση εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των 

καταναλωτών. 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 3 φαίνονται (σε ποσοστά) τα οφέλη που προκύπτουν σε 

όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από την εφαρµογή των µεθόδων. 

 
 
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
Χαµηλότερα επίπεδα αποθήκης 

Χαµηλότερα κόστη µεταφοράς 

Χαµηλότερα κόστη αποθήκευσης 

Μικρότεροι χρόνοι υλοποίησης προγραµµάτων 

Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών 

 

 
ΤΥΠΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
30% 
10% 
13% 
50% 

>30% 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗ 
Μείωση αποθεµάτων προϊόντων στα ράφια 

Χαµηλότερα επίπεδα αποθήκης 

Υψηλότερες πωλήσεις 

Χαµηλότερα κόστη logistics 

ΤΥΠΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
5% µε 8% 
30% 
8% µε 10% 
3% µε 4% 
 

 

Πίνακας 3: Βελτιώσεις πουν προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου VMI29

 
4. Παραγγελιοληψία 
 

Τα τελευταία χρόνια η ταχύτητα και η ευελιξία στην εκτέλεση των παραγγελιών 

είναι οι παράγοντες που δίνουν συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αγορά, γι' αυτό και οι 

εταιρείες εφαρµόζουν τη στρατηγική ECR για να εξασφαλίσουν τα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά στη διαδικασία της παραγγελιοληψίας. Όταν µιλάµε για 

                                                           
29 Πηγή: Joe Andraski, OMI International, AMR Research, VICS and IBM IT Logistek NR 6, 1999 
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παραγγελιοληψία αναφερόµαστε σε δύο διαδικασίες: 

  

 Παραγγελίες από πελάτες, όπου οι παραγγελίες λαµβάνονται από τους 

πελάτες ηλεκτρονικά µέσω EDI. 

 Παραγγελίες σε προµηθευτή (Purchasing), όπου οι παραγγελίες στέλνονται 

στον προµηθευτή ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος CRP. Με τη χρήση αυτού 

του συστήµατος ανταλλάσσονται πληροφορίες µεταξύ λιανέµπορων και 

προµηθευτών, γεγονός που επιτρέπει στον προµηθευτή να δηµιουργεί 

παραγγελίες για τον πελάτη που βασίζονται σε προσυµφωνηµένα κριτήρια, (πχ 

για το ύψος του αποθέµατος). 

 

Αποτελεσµατικότητα στην παραγγελιοληψία σηµαίνει: 

 

 Μείωση του κύκλου εκτέλεσης των παραγγελιών (cycle time). 

 Έγκαιρη εκτέλεση και σωστός προγραµµατισµός των παραγγελιών. 

 Συνεχής ροή των προϊόντων. 

 Μείωση των λαθών στην εκτέλεση των παραγγελιών και την τιµολόγηση.  

 Συνεχής ροή των πληροφοριών µεταξύ των συνεργατών. 

 

α. Προβλήµατα στην παραγγελιοληψία 

 

Οι κυριότερες δυσλειτουργίες των εταιρειών στην παραγγελιοληψία είναι:  

 

 Μεγάλος αριθµός λαθών κατά την εκτέλεση της παραγγελίας.  

 Αδυναµίες στον προγραµµατισµό και τη δροµολόγηση των παραγγελιών.  

 Μεγάλος χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας. 

 

β. Στόχος του ECR στην παραγγελιοληψία 
 

Η εφαρµογή της στρατηγικής ECR στην παραγγελιοληψία έχει σαν στόχο το 

σωστό προγραµµατισµό και τη µείωση του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών 

για να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και καταναλωτών. 
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γ. Τεχνικές του ECR στην παραγγελιοληψία 

 

∆ύο είναι οι µέθοδοι του ECR που χρησιµοποιούνται για να εξασφαλισθεί η 

αποτελεσµατικότητα στην εκτέλεση των παραγγελιών και είναι οι εξής:  

 

 Η µέθοδος Continuous Replenishment Program (CRP) και 

 Η µέθοδος Computer Assisted Ordering (CAO) 

 

Η εφαρµογή αυτών των µεθόδων απαιτεί τη χρήση κατάλληλων πληροφοριακών 

συστηµάτων, όπως είναι το EDI, τα οποία θα εξασφαλίσουν τη συνεχή και έγκαιρη 

ροή των πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών, ενώ απαραίτητη είναι 

και η χρήση των POS data. 

 

δ. Παράµετροι βελτίωσης στην παραγγελιοληψία 

 

Με την εφαρµογή των µεθόδων ECR δύο είναι τα σηµαντικότερα οφέλη για τις 

εταιρείες: 

 

1. Μείωση του χρόνου εκτέλεσης της παραγγελίας (cycle time) 

 

Ως χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας ορίζεται η χρονική περίοδος από την 

τοποθέτηση της παραγγελίας στον προµηθευτή µέχρι το χρονικό σηµείο που η 

παραγγελία παραλαµβάνεται από τον πελάτη. Όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται 

µε την εκτέλεση της παραγγελίας (πχ ηλεκτρονική µεταφορά της παραγγελίας στον 

προµηθευτή, συλλογή και παράδοση της παραγγελίας) καθορίζουν και τον 

συνολικό χρόνο εκτέλεσης της. Βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή και έγκαιρη 

λειτουργία της παραγγελιοληψίας είναι:  

 

 Η διαθεσιµότητα προϊόντων  

 Η ελαχιστοποίηση των λαθών  

 Η συνεχής ροή της πληροφορίας 

 

Η µέθοδος ECR που χρησιµοποιείται για να βελτιωθεί ο χρόνος και οι διαδικασίες 

εκτέλεσης της παραγγελίας είναι η µέθοδος Computer Assisted Ordering (CAO). 

Βασικό στοιχείο της µεθόδου είναι η χρήση των δεδοµένων πώλησης (POS data), 
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τα οποία όταν συνδυάζονται µε στοιχεία που αφορούν το ύψος του αποθέµατος 

και το χρόνο παράδοσης του προϊόντος έχουν σαν αποτέλεσµα την αυτόµατη 

τοποθέτηση της παραγγελίας στον προµηθευτή. 

 

Η µέθοδος Computer Assisted Ordering CAO είναι µέθοδος σωστής και 

αξιόπιστης παραγγελιοληψίας, διότι βασίζεται:  

 

 Στην ποιότητα των δεδοµένων 

 Στη µεταφορά µηνυµάτων µέσω EDI  

 Στην αξιοπιστία του forecasting 

 

Η εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου ECR στο cycle time της παραγγελίας έχει 

σαν αποτέλεσµα: 

 

 Τη µείωση των αποθεµάτων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.  

 Τη µείωση των λαθών στη διαδικασία της παραγγελιοληψίας.  

 Τη συνεχή ροή πληροφοριών µεταξύ προµηθευτών, λιανέµπορων και 

µεταφορέων.  

 Την  καλύτερη   εξυπηρέτηση  των  πελατών  και,   κατά  συνέπεια,   την   

άµεση ικανοποίηση των καταναλωτών. 

 

Εκτός από τη µέθοδο CAO, για τη βελτίωση της παραγγελιοληψίας 

χρησιµοποιείται και η µέθοδος Continuous Replenishment (CR). Και η µέθοδος CR 

αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελιοληψίας, αφού και αυτή βασίζεται στα 

δεδοµένα των σηµείων πώλησης για τη δηµιουργία παραγγελιών προς τον 

προµηθευτή. 

 

Τα αποτελέσµατα αυτής της µεθόδου στην παραγγελιοληψία είναι: 

 

 Η µείωση του κόστους, όχι µόνο στη διαδικασία παραγγελιοληψίας αλλά και σε 

ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Η µείωση του χρόνου παράδοσης των εµπορευµάτων. 

 Η µείωση των αποθεµάτων στις κεντρικές αποθήκες και τα ράφια. 

 Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών. 
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2. Μείωση των ελλείψεων (stock-outs) 

 

Οι συνεχείς ελλείψεις προϊόντων στα σηµεία πώλησης είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι εταιρείες λιανικής 

πώλησης. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για τη µείωση των stock-outs, το 

ποσοστό εξακολουθεί να κυµαίνεται µεταξύ 5-10% (µέσος όρος - σε παγκόσµιο 

επίπεδο - περίπου 8,3%), που σηµαίνει ότι είτε οι καταναλωτές δεν αγοράζουν το 

επιθυµητό προϊόν είτε το αναζητούν σε άλλο κατάστηµα. 

 

Οι αιτίες που δηµιουργούν τις ελλείψεις στα ράφια είναι: 

 

 Περίπου 50% των ελλείψεων οφείλεται στα προβλήµατα που υπάρχουν στις 

διαδικασίες της παραγγελιοληψίας και του forecasting («κακός» υπολογισµός 

της ζήτησης ή αύξηση του κύκλου εκτέλεσης της παραγγελίας). 

 Περίπου 25% οφείλεται σε λανθασµένες διαδικασίες αναπλήρωσης των 

προϊόντων (το προϊόν µπορεί να βρίσκεται στις αποθήκες του λιανέµπορου και 

όχι στα ράφια). 

 Περίπου 25% οφείλεται σε λανθασµένους «χειρισµούς» από τον προµηθευτή 

προς τις κεντρικές αποθήκες του λιανέµπορου. 

 

Για να µειωθούν οι ελλείψεις στα σηµεία πώλησης δύο µέθοδοι χρησιµοποιούνται: 

η µέθοδος CPFR και η µέθοδος CRP. Και οι δύο επικεντρώνονται στα παρακάτω 

σηµεία για να εξασφαλισθεί η συνεχής αναπλήρωση προϊόντων χωρίς να 

δηµιουργούνται υψηλά αποθέµατα: 

 

 Στην ακρίβεια του αποθέµατος. 

 Στη σωστή πρόβλεψη πωλήσεων για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  

 Στο σύστηµα παραγγελιοληψίας και δροµολόγησης των προϊόντων.  

 Στη συνεχή ροή της σωστής πληροφορίας σχετικά µε τον όγκο των πωλήσεων. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
1. Το Παράδειγµα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής 
 
Το να ανταποκριθεί κανείς γρήγορα στις καταναλωτικές ανάγκες απαιτεί συνεχή 

αναπλήρωση των προϊόντων στα σηµεία πώλησης χωρίς επί πλέον αποθέµατα 

στο κανάλι ανεφοδιασµού. Η διατήρηση των κατώτατων επιπέδων αποθεµάτων 

απαιτεί τις ορθές πρακτικές διαχείρισης προµηθειών. Επιπλέον, η επικοινωνία, η 

συνεργασία, και ο συντονισµός µεταξύ όλων των εµπορικών εταίρων µιας 

αλυσίδας ανεφοδιασµού είναι ένα σηµαντικό θέµα που πρέπει να επιλυθεί πριν 

από την υιοθέτηση των πρακτικών του ECR.  

 

Μία έρευνα στις ΗΠΑ ανέλυσε πέντε σηµαντικές αµερικανικές επιχειρήσεις 

τροφίµων οι οποίες είχαν υιοθετήσει και εφαρµόσει τις διαδικασίες του ECR30.   

 

2. Ερευνητικό σχέδιο και συµµετέχοντες  
 

Οι πέντε επιχειρήσεις που συµπεριλήφθηκαν  στην έρευνα επιλέχτηκαν µε βάση 

τις θεωρητικά χρήσιµες περιπτώσεις που µπορούσαν να βοηθήσουν στη 

διερευνητική έρευνα και ήταν:  

 

1. Εταιρίες γνωστών προϊόντων που είχαν πρόωρα υιοθετήσει το ECR, ήταν 

µέλη του κοινού βιοµηχανικού προγράµµατος για την αποτελεσµατική 

ανταπόκριση στον καταναλωτική, (JIP-ECR) και είχαν θετική εµπειρία για το  

ECR  στη βιοµηχανία τροφίµων. 

2. Εταιρίες γνωστών προϊόντων που είχαν υιοθετήσει το ECR, δεν ήταν µέλη 

του κοινού βιοµηχανικού προγράµµατος για την αποτελεσµατική 

ανταπόκριση στον καταναλωτική, (JIP-ECR) και είχαν θετική εµπειρία για το  

ECR.   

 
30 Richard Hutchins, “Efficient Consumer Response in the food industry” British Food Journal Jun 1997 Vol. 99 No. 5 pp. 177  
 
- 180 
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3. Εταιρίες αγνώστων προϊόντων που δεν ήταν µέλη του κοινού βιοµηχανικού 

προγράµµατος για την αποτελεσµατική ανταπόκριση στον καταναλωτική, 

(JIP-ECR) και είχαν θετική εµπειρία για το  ECR.   

 

Οι εταιρείες ονοµάστηκαν σύµφωνα µε τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχτηκαν. Οι 

επιχειρήσεις Α και Β αντιπροσωπεύουν τις δύο εταιρείες που υιοθέτησαν το ECR 

και ήταν µέλη του Κοινού Βιοµηχανικού Προγράµµατος για την Αποτελεσµατική 

Ανταπόκριση στον Καταναλωτή (JIP-ECR). Οι επιχειρήσεις Γ και ∆ 

αντιπροσωπεύουν τις δύο εταιρείες που υιοθέτησαν το ECR  και δεν ήταν µέλη του 

Κοινού Βιοµηχανικού Προγράµµατος για την Αποτελεσµατική Ανταπόκριση στον 

Καταναλωτή (JIP-ECR). Η επιχείρηση Ε αντιπροσωπεύει τις µικρές ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που δεν ήταν µέλη του Κοινού Βιοµηχανικού Προγράµµατος για την 

Αποτελεσµατική Ανταπόκριση στον Καταναλωτή.  

 

Όλες οι εταιρείες ασχολούνται µε τη βιοµηχανία τροφίµων. Όλες έχουν 

τυποποιηµένους βιοµηχανικούς κώδικες ταξινόµησης (Standard Industry Codes 

“SIC”) που αντιπροσωπεύουν τις εταιρίες ως παραγωγούς συσκευασµένων, 

επώνυµων, αγαθών τροφίµων. Η επιλογή είχε επίσης σκοπό να κρατηθεί η 

οµοιογένεια στην αντιπροσώπευση των βιοµηχανιών.  

 

Όσον αφορά το οικονοµικό µέγεθος, οι εταιρίες κυµαίνονται αναφορικά µε τα  

εισοδήµατα πωλήσεων από $312 εκατοµµύρια ως $1 δισεκατοµµύριο. Όσον 

αφορά τον αριθµό ατόµων που απασχολούν, το προσωπικό κυµαίνεται από 

14.000 έως 71.000 άτοµα. Η µεγαλύτερη εταιρία είναι η επιχείρηση Α και η 

µικρότερη είναι η επιχείρηση Ε. Όλες δε οι εταιρείες είναι σηµαντικοί ανταγωνιστές 

στις αγορές τους.  

 

Σε κάθε εταιρεία οι συµµετέχοντες επιλέχτηκαν µε βάση τη γνώση τους για το 

ECR, τη συµµετοχή τους στη διαδικασία απόφασης υιοθέτησης του ECR και στην  

εµπλοκή τους στη διαδικασία εφαρµογής. Οι ερωτηθέντες προέρχονταν από 

υψηλά, µεσαία και χαµηλά επίπεδα στελεχών και αντιπροσώπευαν λειτουργικούς 

τοµείς όπως εφοδιασµό, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και διανοµή. Οι επαφές 

έγιναν µέσω επιχειρησιακού δικτύου, προσωπικών επαφών, επαγγελµατικών 

αναφορών και τηλεφωνικών κλήσεων.  
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3. Οργανωτικό κλίµα και εφαρµογή του ECR 
 

Οι επιχειρήσεις Α, Γ, και Ε έχουν επιχειρησιακό περιβάλλον που υποκινεί και 

ενθαρρύνει την προοδευτικότητα. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν συνεχιζόµενα 

προγράµµατα ώστε να συµβαδίζουν µε τη δυναµική της βιοµηχανίας. Ως τµήµα 

της επιχειρησιακής τους κουλτούρας, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν προσανατολισµό 

προς την καινοτοµία και την τεχνολογική πρόοδο. Συµπορεύονται µε τις 

καινοτόµες εξελίξεις και κάθε επιχείρηση χρησιµοποιεί κάποια µορφή λειτουργικής 

οµάδας για τις συνεχείς βελτιώσεις των λειτουργιών της. Οι οργανωτικές δοµές 

τους είναι απλές µε λίγα διοικητικά επίπεδα, και  µε αυτόν τον τρόπο αντιδρούν 

γρηγορότερα στις απαιτήσεις της αγοράς. Οι επιχειρήσεις Β και ∆, όµως, έχουν 

αντιδραστικά οργανωτικά περιβάλλοντα. Παρακολουθούν τις εξελίξεις αγοράς για 

να αλλάξουν τις λειτουργίες τους και να υιοθετήσουν νέες ιδέες, έννοιες, και 

καινοτόµες πρακτικές. Η ανταπόκριση στα αιτήµατα πελατών στις λειτουργικές 

αλλαγές είναι γενικά η κύρια κινητήρια δύναµη για οποιαδήποτε εσωτερική 

πρόοδο.  

 

Η επιχείρηση Α υιοθέτησε το ECR βασιζόµενη στην οργανωτική προσέγγισή της 

των εσωτερικών πρακτικών καινοτοµίας. Η στρατηγική παραγωγικότητα 

ενθαρρύνεται και ασκείται από την κορυφαία διοίκηση, και ως εκ τούτου, αυτή η 

επιχείρηση δεν αντιµετωπίζει µεγάλη αντίσταση στην αλλαγή από τους 

υπαλλήλους κατά την εφαρµογή νέων πολιτικών και πρακτικών. Όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4 οι επιχειρήσεις Γ και Ε έχουν παρόµοιο οργανωτικό περιβάλλον.  

 

Αντίθετα, όπως  φαίνεται στον 4,  οι επιχειρήσεις Β και ∆ υιοθετούν µια 

αντιδραστική µέθοδο στις διαδικασίες προγραµµατισµού τους περιµένοντας τις 

εξωτερικές δυνάµεις να ωθήσουν τη σκέψη τους προς την υιοθέτηση νεότερων 

τεχνικών και των εργαλείων. Η αντίσταση στην αλλαγή, όπως φάνηκε από την 

έρευνα, δεν είναι ένα ασυνήθιστο φαινόµενο γι αυτές τις επιχειρήσεις. 

Λαµβάνοντας υπόψη την πρακτική τους του «ακολουθούµε την αγορά» χάνουν 

πολύτιµο χρόνο και µένουν πίσω από τους ανταγωνιστές τους στην αγορά.  
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Παράγων 

 

 
Εταιρεία 

Εσωτερικές πρακτικές καινοτοµίας 

Εξωτερικές πιέσεις (ανάγκη ανταγωνισµού) 

Στρατηγική δυναµική 

Αντίσταση σε αλλαγές εντός της επιχείρησης 

 

 

Α, Γ και Ε 

Β και ∆ 

Α, Γ και Ε 

Α, Γ και Ε: χαµηλή 

Β και ∆: υψηλή 

 

 
Πίνακας 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του ECR 

 

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν νέες στρατηγικές αναµένουν βελτιωµένα επίπεδα 

απόδοσης στις λειτουργίες τους. Η επιχειρησιακή στρατηγική αποδεικνύεται ότι 

έχει σηµαντική επίδραση στην οργανωτική απόδοση µέσω της λειτουργικής 

στρατηγικής (Gupta and Lonial, 1998). Εντούτοις, η διαδικασία υιοθέτησης µιας 

στρατηγικής µπορεί να έχει επιπτώσεις στα επίπεδα εφαρµογής, και ως εκ τούτου, 

στο επίπεδο της αναµενόµενης απόδοσης. Μέσω της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις είχαν ποικίλες διαδικασίες υιοθέτησης του ECR , και 

γι αυτό επέτυχαν διαφορετικά επίπεδα εφαρµογής. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

 

Οι επιχειρήσεις Α, Γ, και Ε επέτυχαν ένα σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο 

εφαρµογής του ECR έναντι των επιχειρήσεων Β και ∆. Οι επιχειρήσεις Α, Γ, και Ε 

υιοθέτησαν τις έννοιες του  ECR πρόωρα. Αυτές οι επιχειρήσεις άρχισαν τις 

λειτουργικές αλλαγές τους µε την εισαγωγή των επερχόµενων επιχειρησιακών 

τάσεων και απέκτησαν δυναµική προστασίας στον ανταγωνισµό. Λαµβάνοντας 

υπόψη τις πολλές ευκαιρίες συνεχούς βελτίωσης, και της υιοθέτησης αυτών των 

βελτιώσεων  οι επιχειρήσεις Α, Γ, και Ε βρίσκονται σε ισχυρότερες θέσεις αγοράς 

σήµερα.  Η έρευνα επίσης απεκάλυψε, όπως φαίνεται στον 4, ότι οι επιχειρήσεις 

Α, Γ, και Ε επέτυχαν τη βελτίωση των αγοραστικών πρακτικών τους µε συνέπεια 

την καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων στο κανάλι ανεφοδιασµού.  

 

Οι επιχειρήσεις Β και ∆, κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού ορίζοντα, περίµεναν 

τις  απαιτήσεις της βιοµηχανίας καθώς επίσης και τις απαιτήσεις των πελατών 

ώστε να ανταποκριθούν στην αλλαγή. Αυτή η τακτική τους µπορεί να εξηγήσει το 

χαµηλότερο επίπεδο εφαρµογής του  ECR. Θα περίµενε κανείς ότι, δεδοµένου ότι 
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τα θέµατα εφαρµογής του ECR είναι πλέον πολύ γνωστά στον επιχειρησιακό 

τοµέα, οι επιχειρήσεις Β και ∆ θα µπορούσαν µε ευκολία να το εφαρµόσουν. 

Εντούτοις, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Η ανάλυση των συζητήσεων µε τους διάφορους 

συµµετέχοντες σ’ αυτή την έρευνα αποκάλυψε ότι µόνο η κορυφαία διοίκηση 

αυτών των δύο επιχειρήσεων ήταν αρκετά ενηµερωµένη για τις έννοιες του ECR, 

ενώ οι διευθυντές χαµηλότερων επιπέδων δεν είχαν παρά µια στοιχειώδη 

ενηµέρωση για το ECR.  Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η χρήση 

νέων στρατηγικών χρειάζεται περισσότερο χρόνο εάν δεν εφαρµοστεί εν τη γενέσει  

αυτών των στρατηγικών. ∆εδοµένου δε ότι οι νέες έννοιες βελτιώνονται συνεχώς, 

οι όψιµοι χρήστες αυτών των εννοιών ίσως βρεθούν να χρησιµοποιούν 

παλαιότερες εκδοχές της έννοιας, και ως εκ τούτου, να χάσουν το πλεονέκτηµα 

του πρωτεργάτη ως πιθανού κρίσιµου παράγοντα επιτυχίας. Με τη µέθοδο του 

«περιµένω και ακολουθώ τους άλλους» η επιτυχία εφαρµογής είναι σε χαµηλότερα 

επίπεδα απ’ αυτά των ανταγωνιστών.  
 
 
 

 
Αιτία υιοθέτησης του ECR 

 

 
Οργανωτικό κλίµα 

Σχέδιο αγορών Βαθµός 

Εφαρµογής 

Ακόλουθος 

της αγοράς 

Πιέσεις  

ανταγωνισµού 

Στρατηγική 

καινοτοµιών Θετικό Αρνητικό 

Βελτιωµένες 

αγορές 

       

Νηπιακός       

Μέτριος Β,∆   Καµία Καµία Β,∆ 

Υψηλός  Α,Γ,Ε Α,Γ,Ε   Α,Γ,Ε 

΄Ωριµος       

 
Πίνακας 5. Αιτίες υιοθέτησης του ECR και βαθµός επιτυχίας εφαρµογής 

 

Οι επιχειρήσεις Β και ∆ φαίνονται να έχουν πέσει σ’ αυτή την παγίδα. Απέτυχαν 

επίσης να αλλάξουν τα σχέδια αγορών τους, και ως εκ τούτου, δεν µπόρεσαν να 

επιτύχουν  προηγµένα επίπεδα εφαρµογής του ECR. Οι επιχειρήσεις Β και ∆ 

συνεχίζουν να αγωνίζονται µε την υιοθέτηση του ECR όπως συνάγεται απ’ αυτή 

την έρευνα.  
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4. Συµπεράσµατα  
 

Η έρευνα για την ανάλυση των πέντε συµµετεχουσών επιχειρήσεων αποκαλύπτει 

µια διορατικότητα σχετικά µε την υιοθέτηση νέων στρατηγικών των αλυσίδων 

ανεφοδιασµού όπως είναι το ECR. Επιχειρήσεις (π.χ. η επιχείρηση Α) που 

δέχονται την καινοτοµία ως βάση υιοθέτησης µιας νέας στρατηγικής µπορούν να 

προβλέψουν τα µικρο - προβλήµατα εφαρµογής, και επιτυγχάνουν και την 

υψηλότερη επιτυχία καθώς επίσης και τα καλύτερα επίπεδα απόδοσης µε την 

πάροδο του χρόνου. ∆εδοµένου ότι οι επιχειρήσεις τροφίµων έχουν πολλούς 

εµπορικούς εταίρους στο κανάλι ανεφοδιασµού τους, η ταχύτερη διάδοση της νέας 

γνώσης γίνεται δύσκολη σε όλη την αλυσίδα ανεφοδιασµού.  

 

Η έλλειψη νέας γνώσης για τις επιχειρήσεις όπου η επικοινωνία, η συνεργασία, και 

ο συντονισµός (communication, co-operation, and co-ordination (the “3 Cs”) είναι 

πολύ σηµαντικά, δηµιουργώντας µια άρρηκτη λειτουργία στην αλυσίδα 

ανεφοδιασµού για την παροχή γρήγορης ανταπόκρισης και ευελιξίας γίνεται 

αδύνατη. Το γεγονός δε ότι η κατάρτιση στα εργαλεία της νέας γνώσης µπορεί να 

γίνει µια µακροχρόνια διαδικασία καθώς επίσης µια διαδικασία χρονικής σπατάλης 

περιπλέκει το θέµα περισσότερο. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στο χαµηλό ηθικό και 

απώλεια πίστης µεταξύ του προσωπικού διαφορετικών εµπορικών εταίρων, και ως 

εκ τούτου, να οδηγήσει σε διαφορετικές διοικητικές προσεγγίσεις για την επίλυση 

παρόµοιων προβληµάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
1. Το Παράδειγµα της Ελλάδας 
 
Στην Ελλάδα η εφαρµογή της στρατηγικής έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια. Οι 

εταιρείες που εφαρµόζουν το ECR είναι λίγες. Κι' αυτό γιατί στην ελληνική αγορά 

το εµπόριο είναι διάσπαρτο σε πολλές µικρές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα 

και την υποδοµή για την εφαρµογή µιας στρατηγικής όπως είναι το ECR. Η 

εφαρµογή του ECR περιορίζεται κυρίως, στις µεγάλες αλυσίδες supermarket και 

τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και έχουν 

τη δυνατότητα να εφαρµόσουν τη στρατηγική και τις µεθόδους της. 

 

To ECR µπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο στην Ελλάδα. Αν η 

συντριπτική πλειοψηφία των πελατών εξυπηρετούνται µε τις µεθόδους και τις 

τεχνικές του ECR όλα τα συνεργαζόµενα µέρη θα έχουν εξασφαλίσουν την 

αποτελεσµατικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και την άµεση εξυπηρέτηση 

πελατών και καταναλωτών. 

 
2. Εφαρµογή του ECR σε πολυεθνική εταιρεία  
 

Η εταιρεία Henkel ΕΛΛΑΣ, που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 

1968, διαθέτει παραγωγή και εµπορία προϊόντων που χωρίζονται σε 5 κατηγορίες 

: απορρυπαντικά, καλλυντικά, βιοµηχανικές και καταναλωτικές συγκολλητικές 

ουσίες, βιοµηχανικά καθαριστικά και χηµικά προϊόντα. Ξεκίνησε σαν ελληνική 

ιδιωτική εισαγωγική επιχείρηση µε ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής 

απορρυπαντικών και το 1989 εξαγοράστηκε από την Henkel KgaA (Henkel 

Γερµανίας). Ακολούθησαν εξαγορές διαφόρων ελληνικών εταιρειών και σήµερα ο 

όµιλος εταιρειών Henkel ΕΛΛΑΣ διαθέτει ένα εργοστάσιο παραγωγής 

βιοµηχανικών συγκολλητικών ουσιών και µία παραγωγική µονάδα καλλυντικών 

προϊόντων, ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους ενώ απασχολεί συνολικά 500 

εργαζοµένους. 

 

Το τµήµα logistics της Henkel ΕΛΛΑΣ περιλαµβάνει τα τµήµατα προγραµµατισµού 

και αγορών (Planning/Purchasing), παραγγελιοληψίας και δροµολόγησης των 
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παραγγελιών και διαχείρισης των αποθηκών. Επίσης, στο τµήµα Logistics 

υπάγεται και το τµήµα IT (Information Technology) της εταιρείας. 

 

Ο όµιλος εταιρειών Henkel εφαρµόζει τις στρατηγικές της µητρικής εταιρείας και 

χρησιµοποιεί µεθόδους και τεχνικές µε σκοπό την διατήρηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος στην αγορά. 

 

Σε έρευνα που έγινε στην εταιρεία, για να προσδιοριστεί η έκταση της εφαρµογής 

του ECR, ζητήθηκε από στελέχη της συγκεκριµένης εταιρείας να συµπληρώσουν 

σχετικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο εστιάστηκε στις παρακάτω περιοχές.31

 
1. Στα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η εταιρεία στο χώρο των logistics 

πριν την εφαρµογή του ECR. 

Πιο συγκεκριµένα, 

α. Περιγράφονται οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας πριν την εφαρµογή του 

     ECR. 

β. Αναφέρονται τα προβλήµατα και οι δυσλειτουργίες που υπήρχαν και οδήγησαν 

    την εταιρεία να εφαρµόσει τη στρατηγική.  

γ. Αναφέρονται και άλλοι λόγοι που οδήγησαν την εταιρεία στην εφαρµογή του 

     ECR. 

 

2. Στις   δραστηριότητες   της   εφοδιαστικής   αλυσίδας   που    βρήκαν 

εφαρµογή οι µέθοδοι του ECR. 

Συγκεκριµένα, 

α. Γίνεται περιγραφή των διαδικασιών logistics κατά την εφαρµογή του ECR.  

β. Αναφέρεται ο βαθµός εφαρµογής του ECR σε κάθε δραστηριότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας 

 

3. Στα οφέλη που αποκόµισε η εταιρεία µετά την εφαρµογή του ECR. 

Συγκεκριµένα, 

α. Αναλύονται τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις που είχε η εφαρµογή της 

    στρατηγικής στους δείκτες παραγωγικότητας της εταιρείας  

β. Αναφέρονται τα ποιοτικά αποτελέσµατα που αποκόµισε η εταιρεία 

 

 
31 Λ.Λάιος , Ε. Τελιούση,  “Εφοδιασµός και ∆ιακίνηση Προϊόντων”, 2004 PP. 36-45 
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3. Πριν την εφαρµογή του ECR 
 

Η Henkel ΕΛΛΑΣ εφαρµόζει το σύστηµα ECR από το 1999. Η εφαρµογή του 

αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προσπάθειες της εταιρείας να βελτιώσει τις 

διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ενδο-εταιρικό επίπεδο και να κάνει πιο 

αποτελεσµατική τη συνεργασία της µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πριν την εφαρµογή του ECR η Henkel ήταν παραγωγική 

εταιρεία µε ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής απορρυπαντικών ενώ από το 2000 - 

που άρχισε και η εφαρµογή της στρατηγικής - η εταιρεία προχώρησε στην πώληση 

του εργοστάσιου και έγινε εµπορική εταιρεία (στην κατηγορία των 

απορρυπαντικών όπου και εφαρµόστηκε το ECR). 

 

Πριν την εφαρµογή του συστήµατος όλες οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας 

στην εταιρεία γινόταν ως εξής: 

 

α. Παραγγελιοληψία (από πελάτες). 

 

Πριν την εφαρµογή του ECR οι παραγγελίες όλων των πελατών «έφταναν» στην 

εταιρεία από τους πωλητές. Αυτοί επισκέπτονταν τα σηµεία πώλησης 

(supermarkets), έκαναν έλεγχο των αποθεµάτων στα ράφια και τις αποθήκες και, 

στη συνέχεια, πρότειναν στον πελάτη την παραγγελία για να αναπληρωθούν τα 

αποθέµατα και να µειωθούν οι ελλείψεις στο ράφι. 

 

Ο πελάτης, λαµβάνοντας υπόψη δικούς του παράγοντες όπως ήταν η επάρκεια 

των αποθηκευτικών χώρων, το ύψος των αποθεµάτων, το χρόνο ανταπόκρισης 

της Henkel κ.α. αποδέχονταν ή τροποποιούσε την προτεινόµενη παραγγελία και 

µετά τη σχετική διαπραγµάτευση κατέληγαν στην τελική µορφή της παραγγελίας, η 

οποία και αποστέλλονταν στην Henkel σε έντυπη συµπληρωµένη φόρµα. 

 

Το τµήµα παραγγελιοληψίας συγκέντρωνε όλες τις παραγγελίες. Πριν την 

καταχώρηση των παραγγελιών στο µηχανογραφικό σύστηµα ελέγχονταν (για κάθε 

παραγγελία): 
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 η ακρίβεια των δεδοµένων της παραγγελίας, π.χ. οι περιγραφές και οι 

κωδικοί των προϊόντων, οι ποσότητες, οι τιµές, τα στοιχεία του πελάτη. 

 η διαθεσιµότητα των προϊόντων (που ζητούσε ο πελάτης) στις αποθήκες 

της εταιρείας. 

 το πιστωτικό υπόλοιπο του πελάτη (credit status). 

 τα Back orders για τον ίδιο πελάτη. 

 

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων και την καταχώρηση των παραγγελιών 

στο µηχανογραφικό σύστηµα, αυτές αποστέλλονταν στην αποθήκη της Henkel (σε 

ηλεκτρονική µορφή) όπου και γίνονταν η συλλογή των προϊόντων (order picking) 

και η δροµολόγηση τους προς τους πελάτες. Οι παραγγελίες που δεν µπορούσαν 

να εκτελεστούν λόγω ελλείψεων κρατούνταν από το τµήµα παραγγελιοληψίας 

(back orders) σε έντυπη µορφή και δροµολογούνταν όταν το απόθεµα βρισκόταν 

στην αποθήκη ή όταν τοποθετούνταν νέα παραγγελία του πελάτη. 

 

Η διαδικασία παραγγελιοληψίας της Henkel - πριν την εφαρµογή των µεθόδων 

ECR φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 3. 

 

 

  Παραγγελία στη Henkel µέσω του πωλητή 

   Επιβεβαίωση της παραγγελίας 

 
 

Π
π

 

   

   

HENKEL ΕΛΛΑΣ 

Τµήµα Παραγγελιοληψίας   
ανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

                                                                                                                       
  Μεταφορά παραγγελίας στον πελάτη                                                ∆ιανοµή παρ

L 

Σχήµα 3 : Η παραγγελιοληψία στη Henkel πριν την εφαρµογή

ροβλήµατα: H εκτέλεση των παραγγελιών µε τη µέθοδο

αραπάνω δηµιουργούσε αρκετά προβλήµατα στη Henkel. 

 Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετώπιζε η εταιρ

χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας. Η απόφαση γ

της παραγγελίας, τυχόν καθυστερήσεις των πωλητώ

παραγγελίες στην εταιρεία, ο έλεγχος των στοιχείων
ΠΕΛΑΤΗΣ 

Αποθήκη/Ράφια 
αγγελίας στον πελάτη 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ HENKE
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 του ECR 

 που περιγράφτηκε 

εία ήταν ο µεγάλος 
ια την τοποθέτηση 

ν να στείλουν τις 

 που αναφέρθηκαν 
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παραπάνω (απόθεµα, credit status, κα), η καταχώρηση της παραγγελίας 

στο µηχανογραφικό σύστηµα και η αποστολή της στην αποθήκη ήταν 

διαδικασίες χρονοβόρες που είχαν σαν αποτέλεσµα να αυξάνεται σηµαντικά 

ο κύκλος εκτέλεσης κάθε παραγγελίας. 

 Άλλο, εξίσου σηµαντικό πρόβληµα, ήταν ο µεγάλος αριθµός των λαθών 

κατά την εκτέλεση της παραγγελίας. Τα περισσότερα λάθη παρατηρούνταν 

στην καταχώρηση των κωδικών των προϊόντων και των στοιχείων των 

πελατών, πχ καταχώρηση προϊόντων που µπορεί να ήταν σε έλλειψη ή 

καταχώρηση λανθασµένων υποκαταστηµάτων των πελατών. 

 Τέλος, δεν υπήρχε συνεχής ροή πληροφοριών µεταξύ της Henkel και των 

πελατών της, µε αποτέλεσµα οι πελάτες να µην γνωρίζουν το status των 

παραγγελιών τους (πότε θα τις παραλάβουν ή αν θα εκτελούνταν το σύνολο 

της παραγγελίας). 

 

β. Forecasting (Πρόβλεψη) 

 

Η πρόβλεψη πωλήσεων (sales forecasting) αποτελεί τη σηµαντικότερη διαδικασία 

της εφοδιαστικής αλυσίδας της Henkel. Κι' αυτό γιατί από την ακρίβεια και το 

χρονικό διάστηµα της πρόβλεψης εξαρτάται: 

 το ύψος των αποθεµάτων της εταιρείας 

 ο χρόνος ανταπόκρισης (lead time) προς τους πελάτες 

 ο προγραµµατισµός των αγορών από τους προµηθευτές 

 

Πριν την εφαρµογή του ECR το forecasting βασίζονταν, κατά κύριο λόγο, στα 

δεδοµένα των πωλητών και του marketing : αυτοί έδιναν στοιχεία για την κίνηση 

(πώληση) του προϊόντος σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οι πωλητές που 

επισκέπτονταν τους πελάτες έδιναν επιπλέον πληροφορίες για το πραγµατικό 

απόθεµα και το απόθεµα ασφαλείας (safety stock) του πελάτη ή τις ελλείψεις στα 

σηµεία πώλησης. Επίσης, το forecasting χρησιµοποιούσε και τα ιστορικά στοιχεία 

που υπήρχαν διαθέσιµα στην εταιρεία.. 

 

Ο Planner της εταιρείας, µία φορά το µήνα, συγκέντρωνε όλα τα παραπάνω 

στοιχεία, τα ανέλυε κι έβγαζε το τριµηνιαίο πρόγραµµα αγορών (Rolling Plan) των 

τελικών προϊόντων, στο οποίο εµφανίζονταν : 
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 τα υπάρχοντα αποθέµατα ανά είδος 

 οι προβλέψεις πωλήσεων (από Πωλήσεις και Marketing) 

 οι εκκρεµείς παραγγελίες στους προµηθευτές 

 

Σύµφωνα µε το τελικό πρόγραµµα αγορών εκδίδονταν και οι εντολές αγοράς 

(παραγγελίες) προς τους προµηθευτές των τελικών προϊόντων της Henkel. Ο 

υπεύθυνος Buyer της εταιρείας παρακολουθούσε, σε εβδοµαδιαία βάση, την 

αναπλήρωση των αποθεµάτων στην αποθήκη της εταιρείας και την παράδοση των 

προϊόντων από τους προµηθευτές. 

 

Από την περιγραφή της παραπάνω διαδικασίας είναι εµφανές ότι: 

 

 ∆εν υπήρχε καθηµερινή πληροφορία στη Henkel για τη µελλοντική ζήτηση 

των προϊόντων, τις διακυµάνσεις της ζήτησης σε µία συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο, τις πραγµατικές πωλήσεις ή για τις ελλείψεις που είχε ο πελάτης 

σε κάποιους κωδικούς.  

 Το forecast κάλυπτε µεγάλες χρονικές περιόδους και η ακρίβειά του ήταν 

µικρή. 

 

Προβλήµατα: Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που έπρεπε να αντιµετωπίσει το 

τµήµα logistics από την παραπάνω διαδικασία ήταν:  

 

 Λόγω της µακροχρόνιας πρόβλεψης που οφείλονταν κυρίως στο υψηλό 

lead time των προµηθευτών, η ακρίβεια του Sales Forecast ήταν µικρή, µε 

αποτέλεσµα τη διατήρηση υψηλών αποθεµάτων ασφαλείας.  

 Το υψηλό lead time του προµηθευτή πολλές φορές είχε σαν αποτέλεσµα να 

είναι µεγάλος και ο χρόνος ανταπόκρισης της Henkel προς τους πελάτες 

της, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονων διακυµάνσεων της ζήτησης, γεγονός 

που επηρέαζε το επίπεδο εξυπηρέτησης της εταιρείας προς τον πελάτη.  

 Οι συνεχείς αλλαγές στους κωδικούς και τις συσκευασίες των προϊόντων 

είχε σαν αποτέλεσµα να αυξάνεται ο αριθµός των λαθών στα προϊόντα που 

παραγγέλνονταν  στους προµηθευτές κι αυτό έκανε πιο δύσκολη την 

καθηµερινή εργασία του Planner. 
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γ.   ∆ιαχείριση αποθεµάτων 

 

Η διαχείριση των αποθεµάτων ήταν µία εξίσου δύσκολη διαδικασία στη Henkel. 

∆εν υπήρχε καθηµερινός έλεγχος των αποθεµάτων του πελάτη και µόνο ο 

πωλητής της Henkel που επισκέπτονταν τα σηµεία πώλησης γνώριζε τα 

αποθέµατα τους και αυτός ήταν που µετέφερε την πληροφορία στην εταιρεία. 

Όµως, οι επισκέψεις των πωλητών δεν γίνονταν σε καθηµερινή βάση και η 

πληροφορία έφτανε στην εταιρεία σχεδόν µία φορά την εβδοµάδα. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα να δηµιουργείται πλεόνασµα σε κάποιους κωδικούς στις αποθήκες 

του πελάτη ενώ άλλοι κωδικοί ήταν σε έλλειψη. Ελλείψεις παρατηρούνταν και στα 

ράφια των supermarkets. 

 

Προβλήµατα: Τα προβλήµατα που υπήρχαν, και οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη 

πληροφορίας, ήταν τα εξής: 

 

 Η Henkel, θέλοντας να κρατήσει υψηλό το επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πελατών της και µη γνωρίζοντας τα ακριβή αποθέµατα τους, διατηρούσε 

υψηλά αποθέµατα στις δικές της αποθήκες για να ανταποκριθεί άµεσα στις 

παραγγελίες των πελατών. Υψηλό ήταν και το απόθεµα ασφαλείας που 

διατηρούσε για να ανταποκριθεί στις διακυµάνσεις της ζήτησης. 

 Το κόστος διατήρησης και διαχείρισης των αποθεµάτων ήταν ιδιαίτερα 

υψηλό, αφού επηρεάζονταν από το υψηλό επίπεδο του αποθέµατος. 

Επίσης, µεγάλο ήταν και το αποθηκευτικό κόστος διότι απαιτούνταν 

µεγαλύτεροι αποθηκευτικοί χώροι. Όλα τα κόστη που αναφέρθηκαν 

επηρέαζαν σηµαντικά το περιθώριο κέρδους της εταιρείας. 

 Παρά τη διατήρηση υψηλών αποθεµάτων στις αποθήκες της Henkel, το 

ποσοστό των ελλείψεων στα σηµεία πώλησης (ράφια) εξακολουθούσε να 

είναι υψηλό (περίπου 10%). 

 
δ.  Μεταφορά 

 

Η έλλειψη σωστού προγραµµατισµού στη δροµολόγηση των παραγγελιών και η 

έλλειψη συγκεκριµένων κανόνων στα µεταφερόµενα φορτία ήταν οι βασικότεροι 

παράγοντες που επηρέαζαν τη µεταφορά στη Henkel πριν την εφαρµογή του 

ECR. Οι επείγουσες και οι εκκρεµείς παραγγελίες που υπήρχαν σε καθηµερινή 
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σχεδόν βάση δηµιουργούσαν επιπρόσθετα προβλήµατα στη δροµολόγηση και τη 

µεταφορά. Προβλήµατα: Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που έπρεπε να 

αντιµετωπίσει η εταιρεία ήταν: 
 

 Η έλλειψη καθηµερινού ελέγχου των αποθεµάτων του πελάτη είχε σαν 

αποτέλεσµα να τοποθετούνται παραγγελίες σε τυχαία χρονικά διαστήµατα 

όταν ο πελάτης παρουσίαζε έλλειµµα σε κάποια προϊόντα ή όταν 

παρατηρούνταν διακυµάνσεις στη ζήτηση. Εκτελούνταν παραγγελίες δυο ή 

τρεις φορές την εβδοµάδα στον ίδιο πελάτη, γεγονός που είχε αρνητικά 

αποτελέσµατα στον αριθµό των καθηµερινών δροµολογίων, στην πλήρη 

κάλυψη των µεταφορικών µέσων (µικρή δυνατότητα για οµογενοποιηµένα 

φορτία) αλλά και στην σωστή αξιοποίηση του παραγωγικού χρόνου των 

µεταφορικών µέσων. 

 Η έλλειψη συγκεκριµένων κριτηρίων στα µεταφερόµενα φορτία ήταν άλλος 

παράγοντας που καθιστούσε αναποτελεσµατική τη µεταφορά. Τα 

εµπορεύµατα δεν ήταν κωδικοποιηµένα µε ΕΑΝ numbers, τις περισσότερες 

φορές δεν αποστέλλονταν στον πελάτη σε Ευρωπαλέτες, ενώ τα φορτία σε 

ελάχιστες µόνο περιπτώσεις ήταν οµαδοποιηµένα. 

 Με τη συνεχή δροµολόγηση παραγγελιών χωρίς να καλύπτονται πλήρως τα 

µεταφορικά µέσα και χωρίς να γίνεται σωστή αξιοποίηση του παραγωγικού 

χρόνου αυξάνονταν σηµαντικά το µεταφορικό κόστος, το οποίο επηρέαζε το 

κόστος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

4. Άλλοι λόγοι εφαρµογής του ECR στη Henkel ΕΛΛΑΣ 
 

Εκτός από τα παραπάνω προβλήµατα που αντιµετώπιζε η εταιρεία στη λειτουργία 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην εξυπηρέτηση των πελατών, άλλοι, εξίσου 

σηµαντικοί λόγοι που την οδήγησαν στην εφαρµογή του ECR ήταν οι παρακάτω: 

 

α. Η εµπλοκή πολλών ατόµων στις διαδικασίες logistics 

 
Οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως περιγράφτηκαν παραπάνω 

απαιτούσαν την εµπλοκή ενός µεγάλου αριθµού ατόµων για την καθηµερινή 

διεκπεραίωση των διαδικασιών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να αυξάνεται το 

έµµεσο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ αρκετά ήταν και τα προβλήµατα 
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στην καθηµερινή επικοινωνία του προσωπικού. 

 

β. Οι αδυναµίες του µηχανογραφικού συστήµατος της εταιρείας 

 

Το µηχανογραφικό σύστηµα της εταιρείας µέχρι το 1999 κάλυπτε µεν όλες τις 

διαδικασίες των logistics αλλά δεν παρείχε την «µηχανογραφική υποστήριξη» που 

απαιτούσαν οι ανάγκες της Henkel. ∆εν υπήρχαν τα συστήµατα (πχ CRP ή το EDI) 

που θα βοηθούσαν την εταιρεία να βελτιώσει τις διεργασίες και τη συνεργασία της 

σε ενδο-εταιρικό επίπεδο αλλά και µε τους εξωτερικούς της συνεργάτες. Η 

εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού πληροφοριακού συστήµατος και ο συνδυασµός 

σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών απαραίτητος. Γι' αυτό, παράλληλα µε την 

εφαρµογή του ECR, το 1999 η εταιρεία εγκατέστησε ERP σύστηµα, το οποίο 

συνδέει όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας µε τις διοικητικές 

υπηρεσίες της εταιρείας (πχ. µε το λογιστήριο). 

 

γ. Η ελλιπής συνεργασία µε τα εξωτερικά συνεργαζόµενα µέρη 

 

Οι δυσκολίες στη συνεργασία και την επικοινωνία µε τους πελάτες, τους 

προµηθευτές και τους µεταφορείς δηµιουργούσαν προβλήµατα στην καθηµερινή 

λειτουργία των διαδικασιών. Για παράδειγµα, η έλλειψη ή η καθυστέρηση της 

πληροφορίας µεταξύ της Henkel και των λιανέµπορων έκανε δύσκολη την 

πρόβλεψη των πωλήσεων, τον προγραµµατισµό των αγορών και άλλες 

διαδικασίες. 

 

δ. Το επίπεδο εξυπηρέτησης  

 
Η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην αγορά είναι ο πρωταρχικός 

στόχος της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Η άµεση ανταπόκριση τις ανάγκες 

πελατών και καταναλωτών και, κατά συνέπεια, η αύξηση του επιπέδου 

εξυπηρέτησης είναι το κεντρικό σηµείο όλων των δραστηριοτήτων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης - που 

είχε και έχει σαν στόχο η εταιρεία -ήταν απαραίτητη η εφαρµογή ενός συστήµατος 

που να διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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ε. Τα συνεχιζόµενα υψηλά κόστη 

 

Πριν την εφαρµογή του ECR όλες οι δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας 

της Henkel χαρακτηρίζονταν από υψηλά κόστη, τα οποία επιβάρυναν ιδιαίτερα το 

περιθώριο κέρδους της εταιρείας. Η καθηµερινή εργασία δεν µειώνονταν παρά τις 

συνεχείς προσπάθειες της διοίκησης και ο µεγαλύτερος όγκος (της εργασίας) 

εντοπίστηκε στην έλλειψη των αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών και στην έλλειψη 

αποτελεσµατικής συνεργασίας σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο. Οι υπερωρίες 

που έπρεπε να πληρώνει η εταιρεία αποτελούσαν δυσβάσταχτο κόστος. Άλλα, 

εξίσου σηµαντικά, κόστη για την εταιρεία ήταν το κόστος διατήρησης των 

αποθεµάτων, το µεγάλο µεταφορικό κόστος καθώς και το κόστος εκτέλεσης των 

παραγγελιών. Όλα τα παραπάνω κόστη έπρεπε να µειωθούν χωρίς να 

επηρεασθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης. 

 

στ. Η προσαρµογή στα δεδοµένα της αγοράς 

 

Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 κάποιες εταιρείες παραγωγής και 

εµπορίας καταναλωτικών προϊόντων αλλά και οι µεγάλες αλυσίδες supermarket 

στην Ελλάδα άρχισαν να εφαρµόζουν το ECR και τα αποτελέσµατα αυτής της 

εφαρµογής ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν την Henkel στην 

απόφαση για την εφαρµογή αυτής της στρατηγικής. Οι εταιρείες που εφάρµοζαν το 

ECR πέτυχαν σηµαντικές βελτιώσεις στο περιθώριο κέρδους, στο επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πελατών τους, στη µείωση του κόστους, στη συνεργασία τους 

µε προµηθευτές, πελάτες και µεταφορείς. 

 
ζ. Οι πιέσεις από τη µητρική εταιρεία 

 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, η Henkel αποφάσισε να εφαρµόσει το σύστηµα 

ECR όχι µόνο εξαιτίας των επιδράσεων της ελληνικής αγοράς αλλά και λόγω των 

πιέσεων που δέχονταν από τη µητρική εταιρεία. Η µητρική εταιρεία εφάρµοζε τη 

στρατηγική στη Γερµανία και πέτυχε σηµαντικές βελτιώσεις στο επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πελατών της, στη συνεργασία της µε τις µεγάλες αλυσίδες 

supermarket καθώς και στην ενδο-εταιρική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η εµπειρία, λοιπόν, που υπήρχε από την µητρική εταιρεία του οµίλου και τα θετικά 

αποτελέσµατα ώθησαν την Henkel ΕΛΛΑΣ στην απόφαση εφαρµογής του ECR. 
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5. Μετά την εφαρµογή του ECR 
 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 -που η εταιρεία εφαρµόζει τη στρατηγική 

ECR- οι βελτιώσεις που έχουν γίνει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα είναι 

εµφανείς. 

 

α.  Παραγγελιοληψία (από πελάτες). 

 

Η εφαρµογή του ECR στη Henkel άλλαξε εξ' ολοκλήρου τη διαδικασία της 

παραγγελιοληψίας. Οι παρεµβάσεις του πωλητή είναι πλέον ελάχιστες και ο 

κύκλος της παραγγελίας ολοκληρώνεται από το τµήµα παραγγελιοληψίας. 

 

Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη µέθοδος που εφαρµόστηκε µεταξύ της Henkel και των 

πελατών που εφάρµοζαν το ECR ήταν το πρόγραµµα Continuous Replenishment 

Program (CRP). Μέσω του CRP ο πελάτης στέλνει ηλεκτρονικά στη Henkel, σε 

καθηµερινή βάση, τα αποθέµατα που διατηρεί στις αποθήκες του. Το τµήµα 

παραγγελιοληψίας της Henkel λαµβάνει το αρχείο αποθεµάτων του πελάτη και, σε 

συνεργασία µε τον πωλητή, επεξεργάζεται τα δεδοµένα του αρχείου και προτείνει 

την παραγγελία στον πελάτη, µε βάση συγκεκριµένα προσυµφωνηµένα κριτήρια, 

όπως είναι ο αριθµός των παλετών που θα δροµολογηθούν ή το ύψος των 

αποθεµάτων στα ράφια και τις αποθήκες του πελάτη. Μετά την επίσηµη αποδοχή 

της παραγγελίας από τον πελάτη ακολουθεί η αυτόµατη τοποθέτηση της 

παραγγελίας στη Henkel και η εκτέλεση της από το τµήµα παραγγελιοληψίας της 

εταιρείας. Με την παραπάνω διαδικασία τόσο οι πελάτες όσο και η Henkel 

εξασφάλισαν την άµεση και αποτελεσµατική εκτέλεση των παραγγελιών καθώς και 

τη συνεχή και έγκαιρη ροή της πληροφορίας µεταξύ τους. 

 

Στο σχήµα 4 φαίνεται η διαδικασία της παραγγελιοληψίας µε τη χρήση του CRP.    
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Σχήµα 4 : Η παραγγελιοληψία στη Henkel µετά την εφαρµο

 που προέκυψαν από τη νέα διαδικασία: Τα οφέλ

el και τους πελάτες που εφαρµόζουν το ECR είναι ση

ξασφαλίσθηκε η έγκαιρη εκτέλεση και ο σωστός π

αραγγελιών. Με τον καθηµερινό έλεγχο των αποθε

ου πελάτη επιτυγχάνεται συνεχής αναπλήρωση τω

ταν τα αποθέµατα µειώνονται (πλησιάζουν το re-o

οποθετείται παραγγελία στη Henkel. Κατά τον ίδιο τρ

λλείψεις στα σηµεία πώλησης. 

ειώθηκε ο συνολικός κύκλος εκτέλεσης της παραγ

ρονοβόρες διαδικασίες έχουν ελαχιστοποιηθεί 

κτελούνται και παραδίδονται στον πελάτη σε 48 ώρ

εριπτώσεις είναι δυνατή και η εκτέλεση παραγγελιών

ειώθηκαν τα λάθη στην εκτέλεση των παραγγελι

ωδικούς και τις τιµές των προϊόντων που αποστέλλον

ξασφαλίσθηκε η σωστή διαχείριση των έκτακτων 

αραγγελιών που ήταν σε εκκρεµότητα.  

ε την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδοµένων γίνετ

ου πιστωτικού υπολοίπου του πελάτη (credit status

περβαίνει το πιστωτικό υπόλοιπο δεν εκτελείται.  

ο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών βελτιώθηκε 
ΠΕΛΑΤΗΣ 

Κεντρική αποθήκη 
                                         
 ∆ιανοµή παραγγελίας  
   στον πελάτη                 
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Henkel ανταποκρίνεται πλέον άµεσα στις ανάγκες των πελατών της και 

προσαρµόζεται στις διακυµάνσεις των πωλήσεων. 

 
β.  Forecasting 

 

Με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (χρήση EDI) µεταξύ της Henkel και του 

πελάτη ανταλλάσσονται πληροφορίες για το ύψος των αποθεµάτων στα ράφια και 

τις αποθήκες (του πελάτη), τη ζήτηση των προϊόντων σε καθηµερινή βάση, τα 

ποσοστά των ελλείψεων στα σηµεία πώλησης αλλά και τη ζήτηση που θα υπάρχει 

στο άµεσο χρονικό διάστηµα (forecasting). Τα δεδοµένα αυτά συγκεντρώνονται 

από τον Planner της Henkel, γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία και στη συνέχεια 

βγαίνει το πρόγραµµα παραγγελίας των τελικών προϊόντων προς τους 

προµηθευτές της εταιρείας, το οποίο και αναθεωρείται σε τακτικά χρονικά 

διαστήµατα ανάλογα µε τις διακυµάνσεις της ζήτησης. Αν και η εταιρεία δεν 

εφαρµόζει ακόµη τη µέθοδο CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and 

Replenishment), έχει εξασφαλίσει σηµαντικές βελτιώσεις στη διαδικασία του 

forecasting εξαιτίας της εφαρµογής άλλων µεθόδων, όπως είναι το CRP ή η χρήση 

του EDI. 

 

Μετά την εφαρµογή του ECR η Henkel έχει µειώσει τον χρόνο ανταπόκρισης προς 

τον πελάτη (παράδοση σε 24 ή 48 ώρες, ανάλογα µε την περιοχή) κι' αυτό 

οφείλεται:  

 

 στην  αξιοπιστία των δεδοµένων που στέλνει ο πελάτης για τις πωλήσεις 

των προϊόντων σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα  

 στην αξιοπιστία της πρόβλεψης του πελάτη (forecast accuracy) για τη 

µελλοντική ζήτηση των προϊόντων της Henkel. Φυσικά, στην προκειµένη 

περίπτωση η αξιοπιστία εξασφαλίζεται και είναι ακριβής κυρίως για το 

άµεσο χρονικό διάστηµα και λιγότερο για τις µακροχρόνιες προβλέψεις. 

 

Οφέλη που προέκυψαν: Τα οφέλη που προέκυψαν µετά την εφαρµογή του ECR 

στο forecasting είναι τα παρακάτω : 

 

 Μειώθηκε ο χρόνος ανταπόκρισης της Henkel προς τους πελάτες.  

 Βελτιώθηκε ο προγραµµατισµός των αγορών της Henkel προς τους δικούς 
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της προµηθευτές.  

 Βελτιώθηκε το ποσοστό ευστοχίας της πρόβλεψης πωλήσεων, αφού η  

 πρόβλεψη των πωλήσεων βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στα δεδοµένα των 

πελατών (POS data) για τις διακυµάνσεις της ζήτησης.  

 Μειώθηκαν οι ελλείψεις στα σηµεία πώλησης χωρίς να αυξηθούν τα 

αποθέµατα στις αποθήκες της Henkel και του πελάτη, διότι η διαχείριση των 

αποθεµάτων γίνεται σε καθηµερινή βάση µε αξιόπιστα στοιχεία. 

.         

γ.  ∆ιαχείριση αποθεµάτων 

 

Με την εφαρµογή του ECR η διαχείριση των αποθεµάτων όχι µόνο της Henkel 

αλλά και του πελάτη γίνεται πλέον σε καθηµερινή βάση. Τα δεδοµένα που 

συγκεντρώνονται σε καθηµερινή βάση από τα σηµεία πώλησης (POS data) και 

αφορούν τον ακριβή αριθµό των προϊόντων που έχουν πωληθεί, ενηµερώνουν το 

αρχείο των αποθεµάτων του πελάτη. Τα αρχείο αποστέλλεται στη Henkel, η οποία 

γνωρίζει, κατ' αυτό τον τρόπο, τα αποθέµατα που διατηρεί ο πελάτης σε όλους 

τους κωδικούς. Η πληροφορία αυτή αναλύεται και αξιοποιείται από το τµήµα 

Προµηθειών της Henkel για να δηµιουργηθεί ή να αναθεωρηθεί το πρόγραµµα 

αγορών προς τους προµηθευτές της και να διατηρηθεί το επιθυµητό επίπεδο των 

αποθεµάτων, τόσο για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της όσο και για 

τις απαιτήσεις της εταιρείας στους αποθηκευτικούς χώρους της. 

 

Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια του ECR : η αξιοποίηση της πληροφορίας από τα 

σηµεία πώλησης για να διατηρηθεί το απόθεµα που είναι απαραίτητο για την 

κάλυψη των αναγκών του πελάτη. 

 
Οφέλη που προέκυψαν: Τα σηµαντικότερα οφέλη που προέκυψαν µετά την 

εφαρµογή του ECR στη διαχείριση των αποθεµάτων είναι: 

 

 Μειώθηκε το επίπεδο των αποθεµάτων στις αποθήκες της Henkel. Αυτός, 

άλλωστε, ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους εφαρµογής του ECR. Τα 

τελευταία τρία χρόνια η εταιρεία έχει µειώσει το ύψος των αποθεµάτων της 

κατά 50%. Επιπλέον, έχει προσδιοριστεί ακριβώς και το επίπεδο των 

αποθεµάτων ασφαλείας που θα διατηρεί η εταιρεία για να ανταποκριθεί στις 

έντονες διακυµάνσεις της ζήτησης. 
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 Η µείωση των αποθεµάτων που αναφέρθηκε παραπάνω επηρέασε σε 

σηµαντικό βαθµό το συνολικό κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

εταιρείας. ∆εν µειώθηκε µόνο το κόστος διατήρησης του αποθέµατος, αλλά 

και το κόστος διαχείρισης του όπως επίσης και το κόστος διατήρησης 

µεγάλων αποθηκευτικών χώρων. 

 
δ. Μεταφορά 

 

Ο προγραµµατισµός και η σωστή δροµολόγηση των παραγγελιών που 

περιγράφτηκε παραπάνω επηρεάζουν σηµαντικά τη διαδικασία της µεταφοράς. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία δεν εφαρµόζει ακόµη όλες τις µεθόδους του 

ECR στη µεταφορά, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται κάποιες δυσκολίες στην 

καθηµερινή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όµως, η εφαρµογή του ECR 

στις άλλες λειτουργίες (πχ στην παραγγελιοληψία) έχει επιπτώσεις και στη 

µεταφορά. Για παράδειγµα, η εκτέλεση των παραγγελιών, στους πελάτες µε τους 

οποίους εφαρµόζεται το ECR, γίνεται σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα, πχ µία 

φορά την εβδοµάδα. Ο συνδυασµός κάποιων µεθόδων και τεχνικών (πχ τα ΕΑΝ 

numbers, τα bar codes, οι Ευρωπαλέτες, τα οµογενοποιηµένα φορτία) έχουν 

αυξήσει την αποτελεσµατικότητα και έχουν επιφέρει βελτιώσεις στη µεταφορά. 

 

Οφέλη που προέκυψαν: Οι σηµαντικότερες βελτιώσεις είναι οι παρακάτω : 

 

 Η εκτέλεση παραγγελιών σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα έχει 

συµβάλει στην καλύτερη δυνατή κάλυψη των µεταφορικών µέσων της 

εταιρείας.  Η αποστολή συγκεκριµένου αριθµού παλετών µε διαστάσεις και 

βάρος που καλύπτουν τον ωφέλιµο χώρο του µεταφορικού µέσου έχει 

µειώσει το µεταφορικό κόστος (εκεί που εφαρµόζεται). 

 Η σωστή αξιοποίηση του παραγωγικού χρόνου των µεταφορικών µέσων 

µείωσε τα περιττά («κενά») δροµολόγια και επηρέασε το επίπεδο 

εξυπηρέτησης και το µεταφορικό κόστος της εταιρείας. 
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6. Συµπεράσµατα  
 

Από την παραπάνω περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας της Henkel είναι 

φανερό ότι η εφαρµογή του ECR έχει συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα όλων,  

σχεδόν, των διαδικασιών logistics της εταιρείας. Αν και εφαρµόζεται εδώ και λίγα -  

µόνο - χρόνια και σε περιορισµένο αριθµό πελατών, (κυρίως µεγάλων πελατών ) 

έχει επιφέρει βελτιώσεις σε αρκετούς δείκτες της εταιρείας και στην καθηµερινή 

εργασία των στελεχών.  

 

Όµως, παρά τις βελτιώσεις που επήλθαν στη Henkel µε την εφαρµογή του ECR, η 

εταιρεία αντιµετωπίζει πολλές δυσκολίες και πρέπει να γίνουν ακόµη πολλά 

«βήµατα» για την πλήρη λειτουργία της στρατηγικής, µεταξύ των οποίων τα εξής: 

 

 Πρέπει να εφαρµοστεί η µέθοδος CPFR, η οποία θα βελτιώσει τη 

διαδικασία forecasting της εταιρείας. Επίσης, η εφαρµογή του ECR και στη 

µεταφορά θα βελτιώσει ακόµη περισσότερο το επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πελατών. 

 Η εφαρµογή και άλλων µεθόδων ECR, όπως είναι η µέθοδος Vendor 

Manager Inventory που θα βελτιώσει σηµαντικά τη διαχείριση των 

αποθεµάτων στις αποθήκες τις Henkel, είναι εξίσου απαραίτητη για να 

λειτουργήσει η στρατηγική σε όλους τους «κρίκους» της εφοδιαστικής 

αλυσίδας.        

 To ECR πρέπει να εφαρµοστεί και µε άλλους πελάτες της Henkel και όχι 

µόνο µε τους µεγαλύτερους. Αυτό, όµως, προϋποθέτει ότι οι µικροί πελάτες 

θα έχουν την υποδοµή αλλά και την οικονοµική δυνατότητα να εφαρµόσουν 

ένα τέτοιο σύστηµα.  

 Τέλος, πρέπει να εφαρµοστεί όχι µόνο σε όλα τα σηµεία της αλυσίδας 

εφοδιασµού της εταιρείας αλλά και σε όλα τα εξωτερικά εµπλεκόµενα µέρη 

αυτής της αλυσίδας (πχ προµηθευτές, διανοµείς), έτσι ώστε τα δεδοµένα 

των σηµείων πώλησης των πελατών της Henkel να φτάνουν στον 

προµηθευτή της Henkel (παραγωγή) κι από εκεί στον προµηθευτή πρώτων 

υλών και υλικών συσκευασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
1. Το Παράδειγµα της Αυστραλίας 

Τα αποτελέσµατα µιας Αυστραλιανής µελέτης32 που είχε ως σκοπό να αξιολογήσει 

τη δυνατότητα εφαρµογής του ECR στην αυστραλιανή βιοµηχανία τροφίµων 

δείχνουν ότι οι ανεπαρκείς επιχειρησιακές πρακτικές της αλυσίδας εφοδιασµού 

στις ΗΠΑ επικρατούν επίσης στην αυστραλιανή βιοµηχανία τροφίµων και ότι 

µερικές αυστραλιανές επιχειρήσεις είχαν αρχίσει ήδη να συµµετέχουν στις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες σχετικές µε το ECR από 1996. 

Οι συµµετέχοντες επιλέχτηκαν από επιχειρήσεις της βιοµηχανίας τροφίµων (µέλη 

της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων). Ένα ερωτηµατολόγιο ταχυδροµήθηκε στα 

ανώτερα στελέχη 1.500 επιχειρήσεων της αυστραλιανής βιοµηχανίας τροφίµων, 

των οποίων οι διευθύνσεις λήφθηκαν από τα περιοδικά βιοµηχανίας τροφίµων 

(Retail World Pty Ltd, 1995, White et al., 1995). Το ποσοστό των απαντήσεων 

ήταν 30 τοις εκατό, (450 επιχειρήσεις) και θεωρήθηκε αρκετά αποτελεσµατικό. Η 

έρευνα διεξάχθηκε µεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 1996. 

Η υπό έρευνα ερώτηση ήταν "µπορεί η αυστραλιανή αλυσίδα εφοδιασµού 

βιοµηχανίας τροφίµων να ωφεληθεί από τη στρατηγική του ECR;"  Ζητήθηκε από 

τα µέλη αλυσίδων εφοδιασµού να:   

 καθορίσουν την έκταση των ανεπαρκών επιχειρησιακών πρακτικών   

 προσδιορίσουν την τρέχουσα χρήση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 

(πρωτοβουλίες αλυσίδων εφοδιασµού) απαραίτητων για την υιοθέτηση της 

στρατηγικής  ECR 

 προσδιορίσουν τις επιχειρήσεις που γνωρίζουν τη στρατηγική ECR για να 

διαπιστώσουν εάν η επιχείρησή τους (και συνολικά η αλυσίδα εφοδιασµού) 

µπορούν να ωφεληθούν από τη στρατηγική ECR 

 

 
32John K. Harris,Paula M.C. Swatman,1997, “Efficient Consumer Response (ECR): a Survey of the 
Australian Grocery Industry” 8th Australasian Conference on Information Systems, Adelaide, September, 
137-148. 
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 καθορίσουν τους λόγους για τους οποίους αυτές οι επιχειρήσεις  

αποφάσισαν να ακολουθήσουν µια τέτοια στρατηγική.   

 
2. Ανεπαρκείς επιχειρησιακές πρακτικές  
 

Το Σχήµα 5 δείχνει ότι "η παρέκκλιση" χρησιµοποιείται ελάχιστα στην αυστραλιανή 

βιοµηχανία τροφίµων, δεδοµένου ότι µόνο 17 τοις εκατό των απαντήσεων έδειξαν 

ότι χρησιµοποιούν κάποια µορφή παρέκκλισης, και µόνο 2 τοις εκατό δήλωσαν ότι 

ως επί το πλείστον χρησιµοποιούν αυτήν την πρακτική. Όµως η επικρατούσα 

πρακτική για αγορές/πωλήσεις είναι η διαπραγµάτευση που οδηγεί στην προ-

αγορά και κατά συνέπεια, είναι πιθανό να υπάρξουν υπερβολικές ποσότητες 

αποθεµάτων στην αυστραλιανή αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων. Παρά το 

µεγαλύτερο από τις βέλτιστες ποσότητες αποθεµάτων, οι αριθµοί δείχνουν ότι 

χρησιµοποιούνται ανεπαρκείς προωθητικές δραστηριότητες σε πολύ µικρότερη 

έκταση απ' ό,τι στις ΗΠΑ και γι αυτό το λόγο το  ECR  είναι µικρότερο κίνητρο σ’ 

αυτή τη χώρα.  

 

Ποσοστά ερωτηθέντων
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Σχήµα 5: Αναποτελεσµατικές επιχειρησιακές πρακτικές στην Αυστραλιανή βιοµηχανία τροφίµων 

 
 
3. Επιχειρησιακές δραστηριότητες του ECR 
 

Το Σχήµα 6 επεξηγεί τις διάφορες δραστηριότητες του ECR και δείχνει ότι το CM 

“category management” (59%) και το EDI “electronic data interchange” (49%) έχει 

το µέγιστο αριθµό ανταπόκρισης στην εφαρµογή τους, ενώ το CD  “cross-docking” 

(19%) και το CR “continuous replenishment” (23%) έχουν το µικρότερο αριθµό. 
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Παρά το ότι  το category management  χρησιµοποιείται ευρύτερα από τις άλλες 

δραστηριότητες, µόνο 10 τοις εκατό απάντησαν ότι εφαρµόζουν αυτή την 

επιχειρησιακή δραστηριότητα ως µέρος της στρατηγικής του ECR, (Σχήµα 6) ενώ 

οι υπόλοιποι χρησιµοποιούν το category management  ανεξάρτητα (Σχήµα 6) .  
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Σχήµα 7: Επιχειρησιακές δραστηριότητες του ECR στην Αυστραλιανή βιοµηχανία τροφίµων 
 
 

Η εφαρµογή του EDI (17,1%) ως µέρος της στρατηγικής του ECR έχει το 

µεγαλύτερο ποσοστό, ενώ το ABC “activity-based costing” (4%) και το CD “cross-

docking” (5%) έχουν το χαµηλότερο ως µέρος της στρατηγικής του ECR.  

Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι, αν και οι αυστραλιανές  βιοµηχανίες τροφίµων 

συµµετέχουν ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες του ECR, αντιµετωπίζουν την 

κάθε δραστηριότητα µεµονωµένα - και, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, έχουν δείξει 

µικρό ενδιαφέρον για την ενσωµάτωση των βελτιωµένων πρακτικών αλυσίδων 

εφοδιασµού τους σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση του ECR.  

4. Επίγνωση του ECR 

Ο πίνακας 6 δείχνει ότι µόλις πάνω από τα δύο τρίτα (61%) των συµµετεχόντων 

γνώριζε τη στρατηγική ECR, ενώ ένα άλλο τρίτο (34%) δεν είχε ιδέα για το ECR  

πριν την έρευνα. Τα δύο τρίτα της οµάδας των "ενήµερων" επιχειρήσεων 

συµµετέχουν ενεργά στην υιοθέτηση µιας στρατηγικής ECR και, για τους λόγους 

που αναφαίνονται στον πίνακα 7. Αυτός ο κατάλογος καθιστά σαφές ότι η "απειλή 
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από εναλλακτικές µορφές καταστηµάτων", που υποκινεί τόσες πολλές 

αµερικανικές υπεραγορές, δεν είναι σηµαντική για την αγορά της Αυστραλίας.  

 
 

Κατάσταση  ECR Ποσοστό 

1. Καµία επίγνωση του ECR    

      

2. Επίγνωση του ECR          

    α. ενεργά εφαρµόζοντες   

     β. µη εφαρµόζοντες  

     γ. άγνωστο εάν εφαρµόζουν 

 

3. Άλλοι        
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Πίνακας 6:  Ανταποκρινόµενοι στο ECR 
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Πίνακας 7:  Αιτίες εφαρµογής της στρατηγικής ECR 
 

Το Σχήµα 7 συνοψίζει τις απόψεις των ερωτηθέντων για τα πιθανά οφέλη του  

ECR στην αυστραλιανή βιοµηχανία τροφίµων και δείχνει ότι η πλειοψηφία αυτών 

που γνωρίζουν το ECR θεωρεί ότι η αυστραλιανή αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων 

µπορεί να αποκοµίσει σηµαντικό όφελος από το  ECR, από την άποψη της 

βελτιωµένης αποδοτικότητας (76 τοις εκατό) και των µειωµένων δαπανών (61 τοις 

εκατό). Συγχρόνως θεωρεί επίσης ότι η επιχείρηση του ερωτηθέντος µπορεί να 

ωφεληθεί (61 τοις εκατό) από την υιοθέτηση µιας στρατηγικής ECR . Από το 

συνολικό αριθµό των ερωτηθέντων, το 47 τοις εκατό θεωρεί ότι το ECR θα 

βελτιώσει την αποδοτικότητα της αλυσίδας εφοδιασµού, ενώ το 37 τοις εκατό 

θεωρεί ότι το  ECR θα αφαιρέσει δαπάνες από την αλυσίδα εφοδιασµού και θα 

ωφελήσει επίσης την επιχείρησή τους.  
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Σχήµα 7: Απόψεις για τα πιθανά οφέλη του ECR στην Αυστραλία 
 

5. Συµπεράσµατα  

Η έρευνα για το ECR στην Αυστραλία παρέχει πολύ ισχυρά στοιχεία σε δύο τοµείς:   

 Οι ανεπαρκείς επιχειρησιακές πρακτικές των πωλήσεων/αγορών και προ-

αγορών, που ωθούν υπερβολικές ποσότητες αποθεµάτων στην αλυσίδα 

εφοδιασµού, υπάρχουν στην αυστραλιανή βιοµηχανία τροφίµων, αν και όχι 

απαραιτήτως στο βαθµό που υπάρχουν στις ΗΠΑ 

 Οι αυστραλιανές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εφαρµόζουν επιχειρησιακές 

δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που είναι ουσιαστικές για την υιοθέτηση της 

στρατηγικής ECR.   

 

Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αυστραλιανή βιοµηχανία τροφίµων είναι ένα 

"σύστηµα ώθησης", όπως στις ΗΠΑ, όπου ωθούνται συνεχώς αποθέµατα στην 

αλυσίδα εφοδιασµού από τις συµφωνίες των προµηθευτών, οι οποίες οδηγούν στη 

συνέχεια στην προ-αγορά από τους πελάτες. 

 

Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το  ECR στην Αυστραλία, Όµως, παρά το 

ενδιαφέρον αυτό για το ECR, πιστεύουµε ότι δεν υπάρχει καµία πραγµατική 

δέσµευση για την εφαρµογή του. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ενώ 

40% των ερωτηθέντων ακολουθούν ενεργά µια στρατηγική ECR µόνο 17% και 4% 

αντίστοιχα εφαρµόζουν τις δύο ουσιαστικές επιχειρησιακές δραστηριότητες EDI και 

ABC που είναι απαραίτητες για την επιτυχή εφαρµογή του ECR. 
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Η µελέτη προσδιόρισε τις ανεπάρκειες στην αυστραλιανή βιοµηχανία τροφίµων 

στις οποίες στοχεύει το  ECR.  Προσδιόρισε επίσης τις απειλές από τις 

εναλλακτικές µορφές καταστηµάτων που πιθανό να έχουν µια δυσµενή συνέπεια 

στο παραδοσιακό κατάστηµα τροφίµων, το supermarket.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της µελέτης, είναι µάλλον περίεργο το ότι 

οι ερωτηθέντες στην έρευνα για το  ECR δεν κατέδειξαν τις απειλές από τις 

εναλλακτικές µορφές καταστηµάτων ως κύριο λόγο για την υιοθέτηση του ECR. 

Ένας από τους κύριους λόγους, όπως αυτοί ανακύπτουν από την έρευνα, για την 

υιοθέτηση του ECR είναι η πίεση από τους εµπορικούς εταίρους. Αυτά τα 

αποτελέσµατα, που διαφέρουν σηµαντικά από τα, συγκριτικά περιορισµένα, 

διαθέσιµα στοιχεία από τις ΗΠΑ, δείχνουν ότι το κίνητρο στην Αυστραλία για 

εµπλοκή στο ECR µπορεί να είναι αρκετά διαφορετικό. Πράγµατι, η πιθανότητα 

είναι ότι οι Αυστραλοί βιοµήχανοι τροφίµων εµφανίζονται "να ενθαρρύνονται" από 

µεγάλους και ισχυρούς πελάτες (υπεραγορές) να συµµετέχουν στο ECR - µια 

κατάσταση που θυµίζει την Αυστραλιανή εµπειρία µε το EDI. Υπάρχει έτσι ένας 

πραγµατικός κίνδυνος ότι, όπως µε το EDI, οι επιχειρήσεις ίσως αναµιχθούν µόνο 

στο βαθµό που απαιτείται από τους µεγαλύτερους και ισχυρότερους εµπορικούς 

εταίρους τους, έτσι όµως τα πλήρη οφέλη µιας στρατηγικής προσέγγισης µπορεί 

να χαθούν. 

 

Η έρευνα παρέχει επί πλέον τα πρώτα βασικά στοιχεία των Αυστραλιανών 

δραστηριοτήτων του ECR. Αυτό που έχει γίνει σαφές από τα αποτελέσµατα είναι 

ότι, από τη µια έχουν γίνει µερικές συναρπαστικές ανακαλύψεις, από την άλλη 

όµως έχουν προκύψει ερωτήµατα τα οποία δεν µπορούν να απαντηθούν 

ικανοποιητικά µε τα δεδοµένα της έρευνας. Το επόµενο βήµα είναι σαφώς να 

διενεργηθούν µελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεων που έχουν εµπλακεί στη 

στρατηγική  ECR για να διαπιστωθούν τα κίνητρα για τη συµµετοχή στο ECR. 

 

 

 

 

 

 



Παπαδηµητρίου Αθανάσιος 
 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
1. Το Παράδειγµα της Ευρώπης 

 

Το ECR Europe είναι ένα οργανισµός εµπορίου και βιοµηχανίας που ιδρύθηκε το 

1994 για να ανταποκριθεί πιο αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις των καταναλωτών 

στον τοµέα των τροφίµων  και να προωθήσει την αφαίρεση των περιττών 

δαπανών από την αλυσίδα ανεφοδιασµού. Σ’αυτό συνετέλε το γεγονός ότι νέες 

αρχές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας έκαναν την εµφάνισή τους οι οποίες 

πηγάζουν από την διαπίστωση ότι οι εταιρείες µπορούν να εξυπηρετήσουν τους 

πελάτες τους καλύτερα, γρηγορότερα και µε µικρότερο κόστος εάν συνεργάζονται 

µεταξύ τους. 

 

Οι δραµατικές πρόοδοι στον ανταγωνισµό τεχνολογίας, ανάπτυξης πληροφοριών, 

τις παγκόσµιες επιχειρησιακές δοµές και την καταναλωτική ζήτηση εστίασαν στην 

καλύτερη επιλογή, υπηρεσία, ευκολία, ποιότητα, φρεσκάδα και ασφάλεια και η 

αυξανόµενη µετακίνηση των εµπορευµάτων στις διεθνείς αγορές επέφεραν 

µεγάλες αλλαγές στον κόσµο των επιχειρήσεων. 

 

Αυτή η νέα πραγµατικότητα απαίτησε µία θεµελιώδη αναθεώρηση των 

λειτουργικών πρακτικών και του συµβατικού διαχωρισµού των ρόλων των 

κατασκευαστών και των λιανοπωλητών. Το ECR έχει αναστρέψει το παραδοσιακό 

πρότυπο και έχει καταργήσει τα µη παραγωγικά εµπόδια καλύτερη εξυπηρέτηση 

του καταναλωτή. Οι επιδράσεις ήταν εκτενείς και συνεχίζουν να αντηχούν σε 

ολόκληρη τη βιοµηχανία.   

 

Με έδρα τις Βρυξέλλες, ο οργανισµός εργάζεται σε στενή συνεργασία µε τις 

υπάρχουσες εθνικές πρωτοβουλίες ECR στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η 

συµµετοχή στα προγράµµατα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι ανοικτή σε 

µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών, συµπεριλαµβανοµένων 

των λιανοπωλητών, χονδρεµπόρων, κατασκευαστών, προµηθευτών, µεσιτών και 

των φορέων παροχής υπηρεσιών.  
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2. ∆ραστηριότητες  
 

Κάθε έτος ο ECR Ευρώπης οργανώνει προγράµµατα µε τα οποία επιχειρήσεις 

από όλη την Ευρώπη, µε βάση την υπάρχουσα εµπειρία, ερευνούν νέους τοµείς 

συνεργασίας µε σκοπό την καλύτερη και γρηγορότερη εκπλήρωση των 

καταναλωτικών επιθυµιών µε λιγότερες δαπάνες. Τα αποτελέσµατα αυτών των 

προγραµµάτων δηµοσιεύονται για το ευρύ κοινό.  Επί πλέον, κάθε χρόνο 

διεξάγεται ένα συνέδριο το οποίο προσελκύει εκατοντάδες υψηλά στελέχη 

επιχειρήσεων απ’ όλο τον κόσµο. 

 

Το 2004, ο οργανισµός διενήργησε µια έρευνα µε σκοπό την καταγραφή των 

επιτευγµάτων του ECR33 στην Ευρώπη και τις προόδους που µέχρι τότε είχαν 

γίνει καθώς και τον υπολογισµό των περαιτέρω οφελών που θα µπορούσαν να 

επιτευχθούν.   

 

Οι βασικοί στόχοι ήταν:  

 

• Να διαπιστωθεί το ποσοστό επιτυχίας του ECR κατά την τελευταία δεκαετία 

   σε σύγκριση µε τις αρχικές προβλέψεις.  

• Να µετρηθεί το επίπεδο πιθανών κερδών και οφελών που µπορούν 

   περαιτέρω να αποκοµιστούν.   

• Να βοηθήσει  στην εφαρµογή της επιτυχούς πρακτικής ECR µε βάση τις 

   προηγούµενες εµπειρίες. 

 

Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας ήταν συνοπτικά τα εξής: 

 

• Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία τροφίµων έχει τη δυνατότητα να αποκοµίσει €28 

δισεκατοµµύρια όφελος λόγω της µείωσης δαπανών και αποθεµάτων µε 

την πλήρη υιοθέτηση των πρακτικών του  ECR. 

• Από το 1995, το κέρδος της αξίας καταναλωτικών πωλήσεων ανέρχεται στο 

3,6% µε την επιτυχή εφαρµογή του  ECR.   

• Με την πλήρη υιοθέτηση του  ECR αυτό το ποσοστό θα µπορούσε να 

αυξηθεί κατά επί πλέον 3,3% της αξίας των λιανικών πωλήσεων.  

 
33 ECR Europe, European Value Chain Analysis Study, final report, 1996b, p.3 
 
 



Παπαδηµητρίου Αθανάσιος 
 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 83

• Μία αύξηση πωλήσεων κατά 5% είναι πιθανή µε την καλύτερη ανταπόκριση 

στις ανάγκες των πελατών. 

• Οι εταιρίες που υιοθέτησαν σωστά το ECR είχαν καλύτερα επίπεδα 

εξυπηρέτησης κατά 6%, υψηλότερο επίπεδο διαθεσιµότητας προϊόντων στα 

ράφια κατά 5% και οι µέρες αναµονής νέων προϊόντων στις αποθήκες 

µειώθηκαν κατά 10. 

 

3. Συµπεράσµατα 
 

∆έκα έτη µετά την εφαρµογή της στρατηγικής του ECR στην Ευρώπη, έχουν 

πραγµατοποιηθεί ακριβώς πάνω από τα µισά από τα οφέλη που αρχικά είχαν 

προβλεφθεί.  Οι οπαδοί της στρατηγικής αναφέρουν βελτίωση στις σχέσεις µε τους 

εµπορικούς εταίρους και περισσότερους ικανοποιηµένους  πελάτες, σύµφωνα µε 

τις µετρήσεις των πωλήσεων και την αύξηση του µεριδίου αγοράς. Παρά το 

γεγονός ότι οι παρατηρητές βιοµηχανίας είχαν προβλέψει ότι αυτό θα συνέβαινε, 

είναι η πρώτη φορά που αυτή η πρόβλεψη έχει αποδειχθεί σε µεγάλη κλίµακα.  

 

Φυσικά, υπάρχουν ακόµα πολλά οφέλη που µπορούν να προκύψουν από τις νέες 

πρακτικές του  ECR και τη συνεχή υιοθέτηση τους. Τα µεγέθη των κερδών, 

περίπου 3,3% της αξίας λιανικών πωλήσεων - γύρω στα €28 δισεκατοµµύρια και η 

πιθανή αύξηση πωλήσεων, περίπου 5%, είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τους 

προµηθευτές και τους λιανοπωλητές που ανταγωνίζονται συχνά σε ώριµες, 

στατικές κατηγορίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

Η σηµασία και η σπουδαιότητα του ECR συνοψίζονται στα λόγια του Jean-Marc 

Tilliard, Unilever, France, υψηλόβαθµου στελέχους της βιοµηχανίας τροφίµων και 

οπαδού της στρατηγικής, ο οποίος είπε:  

 

“Κοιτάζοντας στο παρελθόν φαίνεται απίστευτο το πόσο ανεπαρκής ήταν η 

συνεργασία µεταξύ µας. Όµως, χάρη στο ECR, η σχέση µας µε τους 

λιανοπωλητές έχει αλλάξει εντελώς. Προγραµµατίζουµε τις εργασίες µας από 

κοινού, µιλάµε άµεσα ο ένας στον άλλο και απλοποιούµε τη ροή των αγαθών. Οι 

οργανωτικές επαφές µεταξύ των λιανοπωλητών και των προµηθευτών έχουν γίνει  

αποδοτικότερες και έχουν τυποποιηθεί. Τελικά εξυπηρετούµε τους καταναλωτές 

καλύτερα. Ας συνεχίσουµε τις προσδοκίες και ας χρησιµοποιούµε τις στρατηγικές 
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από κοινού έτσι ώστε να εργαζόµαστε γρηγορότερα  και καλύτερα βαδίζοντας 

προς την τελειότητα.” 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 

Συµπεράσµατα  
 

Η κίνηση ECR ξεκίνησε αποτελεσµατικά πριν από πάνω από µία δεκαετία όταν 

νέες αρχές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας έκαναν την εµφάνισή τους και οι 

οποίες πηγάζουν από την διαπίστωση ότι οι εταιρείες µπορούν να εξυπηρετήσουν 

τους πελάτες τους καλύτερα, γρηγορότερα και µε µικρότερο κόστος εάν 

συνεργάζονται µεταξύ τους. 

 

Οι δραµατικές πρόοδοι στον ανταγωνισµό τεχνολογίας, ανάπτυξης πληροφοριών, 

τις παγκόσµιες επιχειρησιακές δοµές και την καταναλωτική ζήτηση εστίασαν στην 

καλύτερη επιλογή, υπηρεσία, ευκολία, ποιότητα, φρεσκάδα και ασφάλεια και η 

αυξανόµενη µετακίνηση των εµπορευµάτων στις διεθνείς αγορές επέφεραν 

µεγάλες αλλαγές στον κόσµο των επιχειρήσεων. 

 

Αυτή η νέα πραγµατικότητα απαίτησε µία θεµελιώδη αναθεώρηση των 

λειτουργικών πρακτικών και του συµβατικού διαχωρισµού των ρόλων των 

κατασκευαστών και των λιανοπωλητών. Το ECR έχει αναστρέψει το παραδοσιακό 

πρότυπο και έχει καταργήσει τα µη παραγωγικά εµπόδια καλύτερη εξυπηρέτηση 

του καταναλωτή. Οι επιδράσεις ήταν εκτενείς και συνεχίζουν να αντηχούν σε 

ολόκληρη τη βιοµηχανία.   

 

Τα τελευταία χρόνια, η εφαρµογή της στρατηγικής ECR επεκτείνεται ολοένα και 

περισσότερο. Η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και η βελτίωση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν προµηθευτές και 

λιανέµπορους στην υιοθέτηση της συγκεκριµένης στρατηγικής. 

 

To ECR είναι µία consumer-driven στρατηγική στο λιανικό εµπόριο που επιτρέπει 

σηµαντικές βελτιώσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η χρήση των δεδοµένων 

των σηµείων πώλησης (POS data), η συνεχής επικοινωνία και ροή της 

πληροφορίας µεταξύ των συνεργαζόµενων µερών και η εφαρµογή σύγχρονων 

µεθόδων εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή προϊόντων και την βελτίωση της 

παραγωγικότητας. 
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Η στρατηγική ECR έχει γίνει, και θα συνεχίσει να είναι, βαθιά εξαρτηµένη από την 

τεχνολογία. Αυτό δεν υπονοεί ότι η επέκταση της στρατηγικής ECR µπορεί να γίνει 

ανεξάρτητη από τη διοικητική µέριµνα. Με βάση τις παρατηρήσεις και τις 

συζητήσεις µε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, για την επιτυχή υιοθέτηση και 

εφαρµογή του ECR είναι απαραίτητος ένας υγιής συνδυασµός προσεγγίσεων των 

από επάνω προς τα κάτω και των από κάτω προς τα επάνω.  Η στρατηγική 

κατεύθυνση, µε εστίαση στην καινοτοµία, πρέπει να προέλθει από την υψηλή 

διοίκηση. Η αξιολόγηση της τεχνολογίας, οι βελτιώσεις, και η κατάρτιση πρέπει να 

προέλθουν από τους διευθυντές των χαµηλότερων επιπέδων.  Είναι επιτακτικό να 

συµµετέχουν συνεχώς οι διευθυντές από όλους τους εµπορικούς εταίρους και στις 

δύο διοικητικές προσεγγίσεις.  

 

∆ιαπιστώνεται επίσης ότι το οργανωτικό παιχνίδι δύναµης, µε βάση το µέγεθος 

µιας επιχείρησης, πρέπει να αποφευχθεί οπωσδήποτε στα προγράµµατα 

εφαρµογής του ECR . Οι µεγάλες επιχειρήσεις, δυνάµει της αγοραστικής δύναµής 

τους, µπορούν να έχουν το πάνω χέρι σε σχέση µε τους εµπορικούς εταίρους 

τους. Όµως, η υιοθέτηση και η εφαρµογή της στρατηγικής του ECR απαιτούν την 

εταιρική σχέση, την εµπιστοσύνη, τη συνεργασία, το συντονισµό, και την κοινή 

πληροφόρηση, και ως εκ τούτου, η άσκηση δύναµης µπορεί εύκολα να 

καταστρέψει οποιεσδήποτε προσπάθειες εφαρµογής του ECR. Πρέπει να 

καθιερωθεί αµοιβαία εµπιστοσύνη µε την πρώτη ευκαιρία µεταξύ όλων των 

εµπορικών εταίρων.  

 

Οι σηµαντικότεροι λόγοι που οδηγούν τις εταιρείες στην εφαρµογή της στρατηγικής 

είναι: 

 

• η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην αγορά, και 

• η βελτίωση της εφοδιαστικής της αλυσίδας και της επικοινωνίας µε τους 

εξωτερικούς συνεργάτες τους. 

 

Έρευνες σε εταιρείες που έχουν υιοθετήσει τη στρατηγική ECR δείχνουν ότι τα  

αποτελέσµατα στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ουσιαστικά. Με την εφαρµογή του 

ECR οι εταιρείες εξασφαλίζουν:  
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• Μείωση των αποθεµάτων και µείωση των ελλείψεων (out of stocks) στα 

ράφια των σηµαντικότερων πελατών τους. 

• Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης (lead time) προς τους µεγαλύτερους 

πελάτες τους. Η µείωση αυτή προέρχεται, κυρίως, από τη βελτίωση της 

πρόβλεψης πωλήσεων (forecast) που επιτυγχάνεται µέσα από την 

ηλεκτρονική επικοινωνία µε τους πελάτες (EDI, CRP). Η µελλοντική 

εφαρµογή του CPFR εκτιµάται ότι θα βελτιώσει ακόµη περισσότερο την 

ακρίβεια του Forecast και θα µειώσει σηµαντικά το lead time προς τους 

πελάτες.  

• Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των µεγαλύτερων και 

σηµαντικότερων πελατών.    

• Βελτίωση της επικοινωνίας µε τους εξωτερικούς συνεργάτες.  

• Βελτίωση στη συνεργασία σε ενδο-εταιρικό επίπεδο, κυρίως µεταξύ των 

τµηµάτων logistics.  

• Συνεχή ροή της πληροφορίας µε τους εξωτερικούς συνεργάτες µέσα από τη 

χρήση του EDI και του CRP.  

• Μείωση του χρόνου εργασίας των στελεχών, καθιστώντας ταυτόχρονα την 

καθηµερινή εργασία πιο αποδοτική και παραγωγική.  

• Μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας, αφού µειώνονται οι 

χρονοβόρες διαδικασίες. 

• Αύξηση του κέρδους. 
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ECR Glossary 
 
Activity Based Costing (ABC) 
An accounting method that enables a business to understand more clearly how 

and where it makes a profit. In ABC, all major activities within a cost centre are 

identified and the costs of performing each are calculated – including costs that 

cross functional boundaries.  

 
Auto-ID Center 
Founded at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), the Auto-ID Center is 

a global industry funded research programme tasked with developing the ‘ultimate 

solution’ for RFID: an ultra low cost, open standard system, that can be used for 

any application on any physical object, including low-priced consumables such as 

grocery items. The Auto-ID Center mission is to ‘merge the physical world with the 

information world to form a single seamless network, using the latest technology 

developments.’ The Centre is currently focussing on development of the so-called 

electronic product code (ePC). 

 
Automated Store Ordering (ASO) 
A retail-based system that automatically generates store orders when shelf stock 

falls below a set level. A computer system will track stock of all items in store, 

adjusting for deliveries of stock and sales of products (using EPOS data).  

 
Business Process Re-engineering (BPR) 
Restructuring of all company activities to improve the service given to your 

customers.  

 
Category 
A category is a distinct, manageable group of products/services that consumers 

perceive to be interrelated and/or substitutable in meeting a consumer need.  

 
Category Management 
Category Management is a retailer/supplier process of managing categories as 

strategic business units, producing enhanced business results by focusing on 

delivering consumer value.  



Παπαδηµητρίου Αθανάσιος 
 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 91

 
Computer Assisted Ordering (CAO) 
A retail-based system that automatically generates store replenishment orders 

when the shelf inventory drops below a pre-determined level. A computer system 

tracks inventory of all items in the store, adjusting for receipts and sales.  

 
Consumer Enthusiasm 
The level of consumer commitment where consumers are not only satisfied and 

loyal to the offer of a company but are surprised by that company when it 

anticipates or creates consumer needs and desires. Consumers develop a strong 

emotional link with the company and its offer, which becomes part of their lives.  

 
Consumer Relationship Management (CRM) 
CRM is a collaborative integrated ECR demand management strategy, which 

helps manufacturers and retailers to jointly recognise & value 

consumers’/shoppers’ individual needs and tailor their offers to them.  

 
Consumer Value Management 
The creation and enhancement of consumer value by implementing actions that 

provide consumer satisfaction and enthusiasm, thereby providing value to the 

consumer.  

 
Consumer Value Measurement 
A method to measure the effectiveness of commercial actions in delivering value 

to the consumer and the commercial value received by the company as a 

consequence.  

 
Co-Managed Inventory (CMI) 
Retailers and suppliers work together to reduce the level of stock holding and to 

improve the availability of products in their supply chain. Sales forecasts and 

promotional plans are shared and discussed so that the precise amount of stock is 

available at the retailer’s RDC.  

 
Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR) 
CPFR is an ECR improvement concept whereby all participants in the supply chain 
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jointly manage planning & forecasting processes and share the necessary 

information.  

 
Consumer Direct 
This term is used to describe on-line services that offer grocery and related 

products which consumers can order and receive remotely from a retail outlet 

supported by information technology. Similar terms include Business-to-Consumer 

(B2C) or Direct-to-Consumer e-commerce.  

 
Consumer Direct Logistics 
The supply chain processes and tools needed to enable Consumer Direct 

operations.  

 
Continuous Replenishment Programme (CRP) 
The concept of continuous supply of goods between supplier and trade partner 

based on automated exchange of current demand, inventory and stock 

management information, within the framework of an agreed supply policy. The 

aim of CRP is to achieve a responsive and precise flow of product to the store, 

with minimum stock holding and handling.  

 
Cross Docking 
A product handling concept where stock for store orders are not put away into 

warehouse racking for later picking but are either processed into store orders, or 

arrive ready assembled. This can mean breaking down the inbound delivery into 

store ready consignments or, if consignments are pallet sized, moving pallets 

across the docking areas (hence the name) for loading onto delivery vehicles.  

 
Customer Account Profitability (CAP) 
A technique used by suppliers to measure the relative profitability of serving their 

trade customers. All costs of serving that customer are accounted for and the level 

of profits made through that customer is measured.  

 
Data Pool / Data catalogue 
Repository (mainly electronic) of data related to items and parties.  
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Direct Product Cost (DPC) 
A method of assigning all costs of a particular product (manufacturing, distribution, 

stock holding, handling costs, store display, etc) directly to that product (i.e. bottom 

up)  

 
Direct Product Profitability (DPP) 
The profit a product contributes after all its costs (DPC) are accounted for.  

 
Direct Store Delivery (DSD) 
A method of delivering merchandise from manufacturer directly to the retail store, 

by-passing retail warehouse facilities.  

 
EAN International 
International association whose object is to establish global multi-industry systems 

of identification and communication for products and services based on 

internationally accepted and business-led standards.  

 
Efficient Consumer Response (ECR) 
A joint initiative by members of the supply chain to work to improve and optimise 

aspects of the supply chain and demand management to create benefits for the 

consumer e.g. lower prices, more choice variety, better product availability. The 

mission of ECR Europe is ‘To serve the consumer better, faster and at lower 

costs’.  

 
Efficient Unit Loads (EUL) 
EUL activities seek to improve the efficiency and effectiveness of current and 

future supply chains by promoting harmonisation and integration of transport and 

storage items (pallets, crates, cases, roll-cages, etc.). RTI (reusable transport 

items) are an integral part of Unit Loads.  

 
Efficient Replenishment 
Supplier and retailer working together to ensure provision of the right product, to 

the right place, at the right time, in the right quantity, in the most efficient way 

possible.  
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Electronic Data Interchange (EDI) 
Computer-to-computer transmission of business information between trading 

partners based on standard file formats and transaction sets.  

 
Electronic Fund Transfer (EFT) 
Management of cash flow and timing of payment to suppliers and retailers using 

electronic data interchange.  

 
Electronic Point of Sale (EPOS) 
The method of recording store sales by scanning product bar codes at the stores 

tills.  

 
Electronic Product Code (ePC) 
A 96-bit code of numbers, which provides unique identification for physical objects 

in the supply chain. The ePC acts simply as a number providing a pointer or 

address to information about the object in question held in databases sitting on 

local networks or the Internet.  

 
Global Commerce Initiative (GCI) 
The Global Commerce Initiative (“GCI”) is a worldwide voluntary body created in 

October 1999 by manufacturers and retailers to improve the performance of the 

international supply chain for consumer goods through the collaborative 

development and endorsement of voluntary global standards and business 

processes. GCI believes that the interests of consumers worldwide can best be 

served efficiently through the standardisation and improvement of key business 

processes.  

 
Global Data Synchronisation (GDS) 
The process of continuous harmonisation of information between trading partners 

within the supply chain using common data standards.  

 
Global Data Dictionary (GDD) 
Lays down the common definitions for master data (neutral and relationship 

dependent).  
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Global Location Number (GLN) 
GLN is a 13-digit EAN.UCC code that identifies a physical, functional or legal 

entity.  

 
Global Registry 
Repository, which holds the basic information of all items and parties in all data 

pools and the location of each item’s home data pool.  

 
Global Scorecard 
A Capability Assessment Tool designed to give companies a detailed 

understanding of their ECR capability and to highlight specific improvement 

opportunities for them. The Global Scorecard currently comprises four formats: 

entry-level, intermediate and full, as well as a GCI compliance scorecard, which 

allows companies to check their conformance to specific GCI-endorsed standards.  

 
Global Trade Item Number (GTIN) 
GTIN Is a 14 digit EAN.UCC number used to identify products and services.  

Improvement concept.The fourteen areas that have been identified as key to 

implementing ECR because of their potential for improvements. They are grouped 

under three areas: Supply Management, Demand management and Enabling 

Technologies.  

 
International Council for Reusable Transport Items (IC – RTI) 
The IC-RTI is a standing committee of manufacturers, retailers, RTI providers and 

national RTI initiatives, established under the umbrella of EAN International, to 

ensure harmonisation in design and management of RTI. RTI are packaging items, 

such as crates, pallets, roll cages, which are reusable and therefore rely on a 

system for return.  

 
Intranet 
Network of connected systems using internet technology but with access restricted 

to permitted users e.g. a retailer and its group of suppliers.  

 
Inventory 
The average level of stock in a given point of the supply chain at a given point in 
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time.  

 
Just-in-Time (JIT) 
The movement of merchandise or part finished stock to the next point in the supply 

chain as it is required for consumption or use. In its widest context ‘just-in-time’ is 

also used to describe the philosophy of short lead times and low inventory levels 

within the supply chain.  

 
Key Performance Indicator (KPI) 
Measures that are deemed essential in monitoring the performance of a business 

e.g. service level, profitability.  

 
Lead Time 
Cycle time between order placement and delivery of goods. Lead times are usually 

expressed in days or hours.  

 
Logistics Service Provider (LSP) 
Company that offers a range of transport, warehousing, distribution and related 

services to other companies in the supply chain. Also called third party distribution 

companies, 3PL or contract distribution companies. Currently a new generation of 

logistics service providers is emerging, so-called 4PL (4th party logistics) – these 

are companies which provide overall management of logistics networks and LSPs 

on behalf of manufacturers and retailers.  

 
Master Data  
Any item and party data applicable across multi-business transactions; it can be 

neutral – constant across all trading partners (e.g. product size, name of 

manufacturer) – or relationship dependent (e.g. price).  

 
Master Data Alignment 
Bringing commonality to data between trading partners based on agreed 

standards.  

 
National Distribution Centre (NDC) 
A large single stock holding point serving retailer regional distribution centres and 
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other customers in either domestic or international markets.  

New Product Introductions (NPI) 

The term that refers to the process of developing and launching a new product. 

Alternatively known as New Product Development (NPD).  

 
Optimal Shelf Availability (OSA) 
OSA is the name of an ECR Europe project which aims to reduce the occurrence 

of out-of-stocks (OOS) in the supply chain and ultimately on the shelf by 

recommending a number of improvement levers (e.g. measurement, management 

attention, replenishment, merchandising, inventory accuracy, etc.) and how they 

should be tackled jointly between manufacturers and retailers.  

 
Point of Sale Data (POS Data) 
POS Data are all information captured at an identified point of sale (POS) and 

generated by the act of purchase; this includes both product and consumer related 

data. For the sake of manageability, the ECR POS Data Management project has 

currently limited its scope to product data only.  

 
Product Classification 
Common language to support flexible categorisation of products.  

 
Profit Impact of ECR Task Force (PIETF) 
The PIETF has established a European Profit Model, which is a methodology to 

assess the costs and benefits of all ECR improvement concepts from a total 

supply chain perspective.  

 
Quick Response (QR) 
A strategy where partners in a supply chain work together to respond more rapidly 

to consumer demand. This may involve sharing point of sale data, forecast 

demand levels and making manufacturing as flexible as possible so that 

production can be agreed to consumer demand.  

 
Radio-Frequency Identification (RFID) 
RFID is a technology that uses radio-frequency waves to transfer data between a 

reader and a tagged movable item to identify, track or locate that item. RFID does 
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not require physical sight or contact between the reader (scanner) and the tagged 

item. Broadly speaking all RFID tags (also called intelligent tags or smart labels) 

comprise a semi-conductor chip with memory processing capability and a 

transmitter connected to an antenna. The advantage of RFID over traditional 

barcode-based technologies is that it does not require line of sight and can read in 

bulk.  

 
Retail Distribution Centre (RDC) 
A distribution point operated by or on behalf of a retailer that serves a number of 

stores in an area with a range of products.  

 
Self Billing 
Settlement of Payments, where no invoice is issued by the supplier, and the 

retailer pays automatically upon receipt of goods.  

 
Service Level 
The extent to which demand is met by availability of product. Service level is 

usually expressed as a percentage and can be measured at a number of points in 

the supply chain e.g. 95% service levels means that the products is available 95% 

of the time or 95 out of 100 customers will be able to buy the product.  

 
Shrinkage 
Stock loss occurring in supply chain and at store through errors, theft (internal & 

external) or supplier fraud. The extent of shrinkage in Europe has been estimated 

at € 18 billion for the year 2000 by the ECR Europe shrinkage team.  

 
Stock Keeping Unit (SKU) 
Trading unit (e.g. case, tray, promotional shipper, pallet), that can be ordered by 

customers and handled in the supply chain. It is labelled with a uniquely 

identifiable trade item number. It may internally consist of consumer units (product 

package size as sold to consumers) or other trading units.  

 
Synchronised Production 
Manufacturing aims to co-ordinate production to match demand for product. 

Rather than manufacturing to build stock levels or to forecast, products are made 
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to order not for inventory.  

 
Uniform Code Council (UCC) 
The governing body, which administers the Universal product code in North 

America. Member organisation of EAN International.  

 
Value Added Network (VAN) 
A clearing house for electronic transfers between partners.  

 
Value Chain Analysis (VCA) 
A tool for identifying and quantifying cost reduction opportunities within the supply 

chain.  

 
Vendor Managed Inventory (VMI)  
In VMI the Vendor (supplier) manages the stock levels and availability in his 

customer’s warehouse, based on forecast demand.  

 

 
 
 
 


