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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η πολύχρονη μου ενασχόληση στον κλάδο των τροφίμων και η αντίστοιχη 
συνεργασία της επιχείρησης που εργάζομαι με αρκετές επιχειρήσεις λιανεμπορίου, 
μου έδωσε το αρχικό ερέθισμα, στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας, να 
προσπαθήσω να διερευνήσω τα κυρίαρχα θέματα του περιβάλλοντος μάρκετινγκ που 
επικρατούν και θα απασχολήσουν τις επιχειρήσεις στο μέλλον. 
 
Επίσης θα διερευνηθεί, τόσο το υφιστάμενο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του 
λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά  κυρίως πως διαφαίνεται να 
εξελιχθεί αυτή η σχέση στο μέλλον. 
 
Τόσο το λιανεμπόριο, αλλά και η βιομηχανία τροφίμων τις τελευταίες δεκαετίες, 
λειτουργούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον στο οποίο είναι υποχρεωμένοι διαρκώς να 
προσαρμόζονται , έτσι ώστε να ανταποκρίνονται συνεχώς στα νέα δεδομένα. 
 
Έτσι η έρευνα θα ασχοληθεί στην αρχή με την καταγραφή του Διεθνούς 
περιβάλλοντος του Λιανεμπορίου, καταγράφοντας  τα γενικά στοιχεία που το 
επηρεάζουν , τα χαρακτηριστικά του και τις τάσεις που θα επικρατήσουν στο μέλλον 
και θα καθορίσουν τις στρατηγικές επιλογές του ανεξάρτητα από τον κλάδο που 
επιλέγει να δραστηριοποιηθεί. 
 
Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο λιανεμπόριο τροφίμων, 
καταγράφοντας τα σημαντικά στοιχεία και τις νέες τάσεις και στρατηγικές που 
πιθανόν να κυριαρχήσουν στο μέλλον. 
 
Εδώ κρίνω απαραίτητο να επισημάνω ότι η παραπάνω επικέντρωση μου στο 
περιβάλλον του λιανεμπορίου, δε σημαίνει ότι αγνοείται η παραγωγή τροφίμων. 
Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο λιανεμπόριο διότι είναι αυτό που, ερχόμενο 
σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές, διαμορφώνει κατάλληλες στρατηγικές για την 
ικανοποίηση των αναγκών τους και επηρεάζει στη διαμόρφωση των στρατηγικών της 
βιομηχανίας. 
 
Στη συνέχεια η έρευνα μας θα στραφεί σε δύο κατευθύνσεις.  Στην αρχή θα 
διερευνήσουμε το περιβάλλον μάρκετινγκ των τροφίμων, διερευνώντας τους 
κρίσιμους τομείς που θα καθορίσουν τις στρατηγικές των δύο μερών, τους 
λιανέμπορους και τους προμηθευτές, στο μέλλον. 
 
Οι κρίσιμοι τομείς θα διακριθούν σε δύο κατηγορίες: η πρώτη κατηγορία , αφορά στις 
γενικότερες έννοιες του μάρκετινγκ τροφίμων, που επηρεάζουν όμως και άλλους 
κλάδους . 
Η δεύτερη κατηγορία    εξετάζει ειδικότερα θέματα και τάσεις που θα επηρεάσουν 
κυρίως τον κλάδο τροφίμων στο παγκόσμιο περιβάλλον 
 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την έννοια , το επίπεδο και το μέλλον της 
συνεργασίας των Λιανέμπορων  και των Προμηθευτών τροφίμων. Η έννοια της 
συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών μερών είναι αντικείμενο έρευνας πολλών 
μελετητών εξαιτίας της ιδιαίτερης σημαντικότητας  που έχει για τη διαμόρφωση των 
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μελλοντικών στρατηγικών των δύο μερών. Το επίπεδο της συνεργασίας από μόνο 
του, χαρακτηρίζεται ως ταυτόσημο της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
 
Εφόσον καταγραφούν εν συντομία τα συμπεράσματα από τη μελέτη των δύο αυτών 
κατευθύνσεων, θα προχωρήσουμε στη διερεύνηση του ελληνικού περιβάλλοντος. 
Στόχος είναι να αναδειχθεί μέσα από την έρευνα , εάν υπάρχουν ή όχι κοινές απόψεις 
των δύο πλευρών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με τα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά και τάσεις που θα επικρατήσουν στο μέλλον στο περιβάλλον 
Μάρκετινγκ. Επίσης, είναι σημαντικό να δούμε εάν επικρατούν ταυτόσημες απόψεις 
σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας  των δύο μερών. 
 
Πιστεύω ότι τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από αυτή την έρευνα, θα βοηθήσουν 
στην διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών από τις επιχειρήσεις τόσο 
ξεχωριστά όσο και από κοινού, με στόχο την επιτυχημένη ανάπτυξη τους. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 

2.1 ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 
 
Η έρευνα που θα διεξαχθεί είναι μια ποιοτική έρευνα .  
 
 
Για να επιτευχθούν οι στόχοι τη ποιοτικής έρευνας θα συλλέξουμε στοιχεία από 
καταξιωμένες πηγές διεθνούς και εθνικής εμβέλειας , όπως οι παγκόσμιοι οργανισμοί 
ερευνών αγοράς “Delloitte”, “AC Nielsen” και “Euromonitor” και η μεγαλύτερη 
ελληνική εταιρία ερευνών αγοράς “ICAP”. Επίσης πληροφόρηση αντλούμε μέσα από 
δημοσιευμένα  άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το “ European Journal 
of Marketing”, “International Journal of Retail and Distribution Management”, 
“British Food Journal” και πολλά άλλα.  
 
 
Επίσης θα χρησιμοποιηθούν άρθρα και συνεντεύξεις σε ειδικά περιοδικά όπως τα 
«ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ» και το περιοδικό “SELF SERVICE” και σχετικές 
ηλεκτρονικές εφημερίδες όπως το “Food and Drink Εurope”, το “ Planet Retail” και 
το “The McKinsey Quarterly” 
 
 
Χρήσιμη και πρόσφατη πληροφόρηση θα αντλήσουμε και από πρακτικά του 
συνεδρίου της ECR Hellas το 2005, ενός πολύ σημαντικού γεγονότος για το 
λιανεμπόριο. 
 
 
Στο τέλος της συλλογής των δευτερογενών στοιχείων θα εξαχθούν τα πρώτα 
συμπεράσματα. 
 
 
Τα συμπεράσματα αυτά θα κριθούν εάν ισχύουν στην Ελληνική πραγματικότητα, 
μέσα από συλλογή πρωτογενών στοιχείων με ημιδομημένες προσωπικές ή 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικά στελέχη από τον χώρο του 
λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων. 
 
 
Υπολογίζουμε να ανταποκριθούν περίπου 8 στελέχη , 4 από κάθε πλευρά και θα 
διατυπώσουν τις απόψεις τους για χρονικό διάστημα 15-20 λεπτών. 
 
 
Οι βασικοί άξονες των ερωτήσεων θα είναι τέσσερις. 
 
 
α)  Πρώτα απ` όλα θα εκτιμήσουν το διεθνές και το ελληνικό περιβάλλον  του 
λιανεμπορίου τροφίμων, καταγράφοντας τόσο την υφιστάμενη κατάσταση  με τα 
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χαρακτηριστικά της, αλλά και τις μελλοντικές τάσεις που θα επηρεάσουν την δομή 
και τις στρατηγικές τους. 
 
 
β) Στη συνέχεια θα διερευνηθεί το γενικότερο περιβάλλον που επηρεάζει το 
λιανεμπόριο και το μάρκετινγκ τροφίμων, διερευνώντας έννοιες που έχουν μπει τα 
τελευταία χρόνια στο καθημερινό λεξιλόγιο των δύο πλευρών, όπως το Category 
Management, το Efficient Consumer Response ( ECR) το Customer Relationship 
Marketing (CRM). 
 
Επίσης θα διερευνηθεί η γνώση και η εμπέδωση νέων τεχνολογιών που επηρεάζουν 
τα δύο μέρη. 
 
γ) Θα ακολουθήσει η ανάλυση των ειδικότερων θεμάτων του κλάδου τροφίμων μέσα 
από ερωτήσεις που αφορούν στις μελλοντικές τάσεις στη διατροφή των ελλήνων και 
πως επηρεάζουν τις στρατηγικές. 
 
 
δ) Στο τέλος η συλλογή πρωτογενών στοιχείων θα αφορά στο θέμα της συνεργασίας 
των λιανέμπορων και των προμηθευτών τροφίμων. Θα μελετηθούν τυχόν αλλαγές 
στο επίπεδο της συνεργασίας, στα αίτια αυτών των αλλαγών και η εναρμόνιση ή μη 
με τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τα δευτερογενή στοιχεία. 
 
 
Το ερωτηματολόγιο  παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος της εργασίας. 
 
Τα συμπεράσματα που θα βγουν από την πρωτογενή έρευνα, θα συγκριθούν με αυτά 
από τη βιβλιογραφική επισκόπηση  και θα εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα της 
έρευνας. 
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Α .  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
 
 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
 
 
Το λιανεμπόριο είναι το κέντρο αναφοράς. Έρχεται σε επαφή με τους καταναλωτές, 
διαμορφώνει στρατηγικές αλλά και καθορίζει ή επηρεάζει τις στρατηγικές των 
συνεργατών του για την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. 
Συνεπώς θα αρχίσουμε να αντλούμε πληροφόρηση για το διεθνές περιβάλλον που 
κινείται το λιανεμπόριο, θα αναφέρουμε πληροφορίες για τα γενικά χαρακτηριστικά 
του, τις γενικές τάσεις που επικρατούν, σύντομα ιστορικά στοιχεία και πίνακες που 
αφορούν στη δομή του. Επίσης θα αναφέρουμε τις νέες μορφές λιανεμπορίου που 
προέκυψαν από την εξέλιξη των αναγκών των καταναλωτών, ενώ επίσης θα 
αναφερθούμε και στη τάση διεθνοποίησης του λιανεμπορίου. 
 
 
Σε παραρτήματα θα υπάρχουν χρήσιμοι πίνακες με τους βασικότερους παίκτες στην 
παγκόσμια αγορά. 
 
 
 
Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε περισσότερο στον κλάδο τροφίμων, παραμένοντας 
πάντα στο διεθνές περιβάλλον, για να δούμε κι εδώ τα σημαντικότερα στοιχεία που 
το διαμορφώνουν και τις τάσεις που θα επικρατήσουν στο μέλλον. 
 
 
Προσπαθώντας να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θα επικεντρωθούμε στην άντληση 
πληροφοριών προς δύο βασικές κατευθύνσεις, πρώτα προς το διεθνές περιβάλλον 
μάρκετινγκ , αναζητώντας πληροφορίες για τους κρίσιμους τομείς ενδιαφέροντος που 
απασχολούν και θα απασχολήσουν στο μέλλον όσους ασχολούνται με το μάρκετινγκ 
τροφίμων και από τις δύο πλευρές. 
 
 
Μετά με θέματα που αφορούν στη συνεργασία του Λιανεμπορίου και της 
Βιομηχανίας, μια και λόγω της σημαντικότητας του επηρεάζει στρατηγικές όλων των 
επιχειρήσεων. 
 
 
Όσον αφορά στη πρώτη κατεύθυνση, δηλαδή στην ανάλυση των κρισίμων τομέων 
του περιβάλλοντος μάρκετινγκ, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε κι εδώ δύο τομείς 
ενδιαφέροντος: του γενικούς τομείς, που επηρεάζουν το μάρκετινγκ τροφίμων και 
άλλων κλάδων  και τους ειδικότερους  για τα τρόφιμα τομείς και τάσεις. 
 
 
Έτσι θα καταγράψουμε και θα αναλύσουμε νέες έννοιες με τεράστια σημασία για 
τους διευθυντές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων τροφίμων, όπως το πολύ σημαντικό 
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“Category Management”, το “Efficient Consumer Response”, το Customer 
Relationship Marketing ή το “Collaborative Customer Relationship Marketing”. 
Επίσης θα αναφερθούμε στις εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφόρησης , τόσο στο 
γενικά barcoding όσο και στα συστήματα EDI, Radio Frequency identification 
(RFID) και φυσικά στο Internet. 
 
 
Θα αναφερθούμε επίσης στην ανερχόμενη έννοια των Private Labels, αφήνοντας για 
το τέλος να αναφερθούν σημαντικές εφαρμογές των παραπάνω εννοιών από το 
διεθνές περιβάλλον ( case studies). 
 
 
Διευρύνοντας πιο ειδικά για τα τρόφιμα, θα δούμε τις σημαντικότερες τάσεις θα 
επηρεάσουν τις στρατηγικές των λιανέμπορων και της βιομηχανίας τροφίμων. 
 
 
Τελειώνοντας την καταγραφή των θεμάτων του περιβάλλοντος μάρκετινγκ, θα 
μπορέσουμε να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα για τα θέματα που μας 
επηρεάζουν εμάς που ασχολούμαστε με το μάρκετινγκ τροφίμων. 
 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η σημαντικότητα της καταγραφής του επιπέδου της 
συνεργασίας μεταξύ των λιανέμπορων και των παραγωγών τροφίμων και των 
επιμέρους θεμάτων που τη διαμορφώνουν, μας υποχρεώνει να μελετήσουμε το θέμα 
αυτό σαν ανεξάρτητο τομέα ενδιαφέροντος, παρόλο που θα μπορούσε να 
ενσωματωθεί μέσα στο γενικό πλαίσιο του περιβάλλοντος μάρκετινγκ. 
 
 
Για να κατανοήσουμε τη δυναμική, τη φύση και τις προοπτικές της συνεργασίας των 
δύο μερών, θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε τα δομικά της στοιχεία, όπως την 
έννοια της «δύναμης», της «αντιπαλότητας», της «εμπιστοσύνης», της «πίστης», της 
«δέσμευσης» και της «εξάρτησης». 
Επίσης θα περιγραφεί το πλαίσιο και τα είδη των συναλλαγών που έχουν τα δύο 
μέρη, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα σημεία που πιθανόν να προκύψουν  τριβές. 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το ότι η συνεργασία έχει αλλάξει μορφή στα τελευταία χρόνια, 
θα εξετάσουμε τα διάφορα εμπόδια που υπήρχαν ή υπάρχουν στην ύπαρξη μιας 
αποδεκτής συνεργασίας, τους τομείς που θα μπορούσαν τα δύο μέρη να 
συνεργαστούν και το περιβάλλον που οδήγησε στην αναγκαιότητα της αναβάθμισης 
της. 
 
Επίσης θα αναφέρουμε τις προσδοκίες από τη συνεργασία, τους τρόπους επίδειξης 
συνεργατικού πνεύματος και προτάσεις που έχουν καταγραφεί για το πώς θα 
βελτιωθεί το επίπεδο συνεργασίας. 
 
 
Η συμβολή της τεχνολογίας της πληροφόρησης, to “category management”και του  
ECR  στις σχέσεις των λιανέμπορων και των προμηθευτών είναι κάτι που θεωρείται 
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κρίσιμο μια και στο μέλλον θα βοηθήσει στη δημιουργία αποτελεσματικού 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
 
Προτάσεις οργανισμών και φορέων για τη βελτίωση των σχέσεων και θέσπιση 
«Κωδίκων Δεοντολογίας» ή πρακτικών βημάτων, είναι χρήσιμο να αναφερθούν για 
να θεσπίσουν  μια οριοθέτηση  του τρόπου συμπεριφοράς. 
 
 
Στο τέλος θα αναφερθούμε σε εφαρμογές που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και 
βελτίωση της συνεργασίας των δύο μερών.  
 
 
Κι εδώ θα εξαχθούν συμπεράσματα χρήσιμα για περαιτέρω συζήτηση και συγκρίσεις. 
 
 
Αφήνοντας το διεθνές περιβάλλον σε αυτό το σημείο θα αρχίσουμε να 
επικεντρώνουμε την προσοχή μας στη  Ελλάδα. 
 
 
Θα αναζητήσουμε πληροφόρηση για την πορεία του λιανεμπορίου από το 1950 έως 
σήμερα, σταματώντας στην παρούσα κατάσταση για να διερευνήσουμε τα βασικά 
χαρακτηριστικά της αγοράς. 
 
 
Θα παρατεθούν σε παράρτημα πίνακες με τους σημαντικούς παίκτες του 
λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων, ενώ θα καταγράψουμε κάποιες απόψεις 
για τα θέματα των τροφίμων και της αγοράς. 
 
 
Στην πρωτογενή έρευνα, οι άξονες που θα μελετηθούν με τη στοιχείων από 
συνεντεύξεις, είναι η εκτίμηση του διεθνούς και του ελληνικού περιβάλλοντος του 
λιανεμπορίου τροφίμων, η διερεύνηση του γενικού και του ειδικού περιβάλλοντος 
μάρκετινγκ τροφίμων και η εξέταση θεμάτων που αφορούν στο μέλλον της 
συνεργασίας του λιανεμπορίου με τη βιομηχανία τροφίμων. 
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ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ 
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

EFFICIENT 
CONSUMER 
RESPONSE (ECR)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΟ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝ
ΓΚ

ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

ΤΟ 
ΠΕΡΙΒ
ΑΛΛΟ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

H EΝΝΟΙΑ 
«ΑΝΤIΠΑΛΟΤΗΤΑΣ»

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ «ΔΥΝΑΜΗΣ» ΚΑΙ 
ΤΗΣ «ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ»

«ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ» ΚΑΙ 
«ΕΛΕΓΧΟΣ» 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 
«ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» 

«ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΚΑΙ 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 

ΣΥΝΤΟΜΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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3.1.  ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
 
 
Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήγαγε η διεθνής εταιρία ερευνών αγοράς “Delloitte 
το 2005”, προσπαθώντας να καταγράψει τα κυρίαρχα θέματα που αποτελούν το 
παγκόσμιο περιβάλλον του λιανεμπορίου, έχουν καταγραφεί πολλά σημαντικά 
σημεία που απασχολούν και θα απασχολήσουν στο μέλλον τις παγκόσμιες δυνάμεις 
του λιανεμπορίου, αλλά επίσης και τις πολυεθνικές προμηθευτικές επιχειρήσεις που 
τις εφοδιάζουν. Στην έρευνα αυτή πήραν μέρος οι 250 μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
λιανεμπορίου στον κόσμο, οι δραστηριότητες των οποίων απλώνονται σε ολόκληρη 
την υφήλιο. 
 
 
Πρώτα απ` όλα, μέσα από την ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων, 
διαπιστώθηκε η βελτιωμένη οικονομική κατάσταση του παγκόσμιου λιανεμπορίου, 
κάτι που συνηγορεί στο κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Επίσης αυτή η τάση 
ενισχύεται και από τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και από τη 
διεθνοποίηση του κλάδου. 
Εκτιμάται ότι είναι μόνο η αρχή και στο μέλλον θα υπάρξει επιτάχυνση στην 
ανάπτυξη του κλάδου. 
 
 
Εξαίρεση αποτελεί η Δυτική Ευρώπη η οποία δεν έδειξε τέτοια σημάδια ανάπτυξης 
στα τελευταία χρόνια. 
 
 
Το βελτιωμένο παγκόσμιο περιβάλλον σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην 
τεχνολογία , έχει βελτιώσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων λιανεμπορίου. 
 
 
Βελτιωμένη κερδοφορία έχει επιφέρει και η επικέντρωση στην αποτελεσματική 
«εφοδιαστική αλυσίδα» ( supply chain) που έχει στόχο τον περιορισμό του 
λειτουργικού κόστους. 
Και με βελτιωμένη κερδοφορία είναι φυσικό να υπάρξει ένα, διαπιστωμένο, έντονα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
 
 
Τόσο η ένταση του ανταγωνισμού , όσο και η επέκταση εκτός συνόρων με το 
μάρκετινγκ σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες, έχει οδηγήσει τις 
επιχειρήσεις να αναπτύσσουν πιο «στοχευμένες» στρατηγικές μέσα από αναλυτική 
τμηματοποίηση της αγοράς τους. 
 
 
 
Έτσι μέσα από συγκρίσεις αποτελεσμάτων της πλειοψηφίας των λιανέμπορων, 
διαφαίνεται να έχουν προβάδισμα στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
οι λιανέμποροι που επικεντρώνονται σε ένα ειδικό τομέα σε σχέση με αυτούς που δεν 
έχουν κάποια εξειδίκευση. 
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Από την άλλη πλευρά, τεράστιες λιανεμπορικές επιχειρήσεις που δεν 
επικεντρώνονται, αλλά λειτουργούν με διάφορες μορφές, έχουν κάτω του μέσου όρου 
ετήσια ανάπτυξη. Οι περισσότεροι απ` αυτούς δίνουν βάρος στα τρόφιμα. 
 
 
Προηγουμένως αναφερθήκαμε στην παγκοσμιοποίηση των λιανέμπορων. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι οι διεθνείς πωλήσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 
δουλειάς τους . Κατά μέσο όρο κάθε λιανέμπορος έχει παρουσία σε 5,5 χώρες. 
 
 
Μιλώντας για παγκοσμιοποίηση, δεν μπορούμε να μη αναφερθούμε στην Κίνα μια 
και ήδη αποτελεί όχι μόνο «παγκόσμιο παραγωγό» αλλά και εν δυνάμει 
«καταναλώτρια – χώρα». Αυτή τη σημασία έχει η παρουσία εκεί όλων των 
σημαντικών λιανεμπορικών επιχειρήσεων. Ήδη υπάρχουν 2 λιανεμπορικές 
επιχειρήσεις κινεζικών  συμφερόντων. 
 
 
Η χαλάρωση των κανονισμών για ξένη ιδιοκτησία και το τέλος των ποσοστώσεων για 
τα ενδύματα στις 1-1-2005  στην Κίνα, θα αλλάξουν το παγκόσμιο τοπίο. 
 
 
Άλλο στοιχείο γενικού ενδιαφέροντος θα μπορούσαν να είναι η ραγδαία ανάπτυξη 
του Internet και των εφαρμογών του. 
 
 
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ο κυρίαρχος ρόλος της τιμής μια και ο καταναλωτής 
προσπαθεί να βρει νέους τρόπους έτσι ώστε να απολαμβάνει καλύτερες τιμές στις 
αγορές του. 
 
 
Μια και είναι αποδεκτό ότι από τα 6 δισεκατομμύρια που είναι ο πληθυσμός της γης , 
οι στρατηγικές μάρκετινγκ απευθύνονται μόνο στο 1 δισεκατομμύριο κατοίκων. Τι 
σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι οι στρατηγικές μάρκετινγκ πρέπει να είναι όλο και 
πιο αποτελεσματικές , με κυρίαρχο ρόλο σ` αυτές την αποτελεσματική δημογραφική 
τμηματοποίηση των αγορών. Το «ένας προς έναν» μάρκετινγκ ή το «ένας προς 
μερικούς» θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία παράλληλα με τις στρατηγικές CRM. 
 
 
Η «πληροφορία» σαν έννοια αποδεικνύεται σαν ένα πολύ σημαντικό «πάγιο». Η 
σωστή της εκμετάλλευση στις στρατηγικές που θα αναπτυχθούν μαζί με τους 
προμηθευτές τους είναι κρίσιμη στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
 
 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι δημογραφικές και πολιτιστικές 
πληροφορίες σχετικά με τη μείωση των γεννήσεων, την αύξηση του «προσδόκιμου» 
ορίου ζωής» η αλλαγή στις αξίες μεταξύ των γενιών Χ και Υ ( εργαζόμενοι έως 30), η 
έμφαση των νέων περισσότερο στην οικογένεια παρά στην καριέρα. 
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Με βάση αυτές τις πληροφορίες , μπορούμε να πούμε ότι προσαρμόζονται ανάλογες 
στρατηγικές μάρκετινγκ, που θα μπορούσαν να αφορούν «οικογενειακά»θέματα, για 
τους νέους, ή «αναμνήσεις του παρελθόντος» για τους πιο ηλικιωμένους. 
 
 
Μια και μιλάμε για καταναλωτές, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε την επίδραση που 
έχει το Internet  στην πληροφόρηση τους. Ο καταναλωτής θα είναι πια περισσότερο 
ενημερωμένος πριν προχωρήσει στις αγορές του. Επίσης η ενημέρωση θα έχει να 
κάνει και με τα προγράμματα CRM που θα εκτελούνται από τον λιανέμπορο, έτσι 
ώστε να προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν περισσότερο τους καταναλωτές. 
 
 
Μπορεί το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον να δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά 
παράλληλα δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους και απρόβλεπτα γεγονότα. Έτσι θέματα 
που αφορούν την διοίκηση «κινδύνων» (Risk Management) είναι και θα είναι σε 
υψηλό σημείο στην ατζέντα των δύο μερών. 
 
 
Ιδιαίτερα στον τομέα των θεμάτων που άπτονται στα ανθρώπινα δικαιώματα , όπως 
για παράδειγμα η εργασία ανηλίκων σε μονάδες παραγωγής προϊόντων στις 
υποανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες χώρες. Θα υπάρχει ολοένα  και μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον των καταναλωτών και συνεπώς και των λιανέμπορων. 
 
 
Έτσι τα δύο μέρη, γνωρίζοντας τις επιπλοκές που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους 
θέματα, είδη έχουν αρχίσει να τα αντιμετωπίζουν σοβαρά. 
Οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους στα 
εργοστάσια παραγωγής των προμηθευτών τους σε παγκόσμια βάση , αλλά επίσης, 
δηλώνοντας την σημαντικότητα του θέματος, έχουν δημιουργήσει στα 
οργανογράμματα τους διευθύνσεις «εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης» σε υψηλό 
επίπεδο. 
 
Οι οργανισμοί βλέπουν την κοινωνική ευθύνη και ηθική, μαζί με την αξιόπιστη 
αναφορά των οικονομικών τους θεμάτων, κάτι που θα γίνει πιο έντονο με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, σαν μια μακροχρόνια επένδυση που θα οδηγήσει με τη σειρά 
της σε υψηλότερη αξία των μετοχών τους. 
 
 
Με την αυξανόμενη συγκέντρωση του παγκόσμιου λιανεμπορίου και την αντίστοιχη 
ένταση του ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους βελτίωσης της 
αποδοτικότητας των λειτουργιών τους και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Έτσι 
είναι ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη της ισχυροποίησης των λειτουργιών της 
εφοδιαστικής αλυσίδας της κάθε επιχείρησης. 
 
 
Σε αυτή την απαίτηση χρειάζεται απαραίτητα συνεργατικό κλίμα ανάμεσα στους 
λιανέμπορους και τους προμηθευτές τους. Οι λιανέμποροι ολοένα και περισσότερο 
απαιτούν ταχύτερες παραδόσεις και αναπλήρωση των αποθεμάτων τους σε 
«πραγματικό» χρόνο. Έτσι τα δύο μέρη θα πρέπει να εργάζονται μαζί να 
αναπτύσσουν διαδικασίες και να ανταλλάσσουν πληροφόρηση έτσι ώστε να πετύχουν 
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το σκοπό της μείωσης του χρόνου παραγγελίας  -παράδοσης (lead time). Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο μέσα από συνεργατικά σχήματα. 
 
 
Το μήνυμα αυτό πρέπει να το λάβουν ιδιαίτερα οι βιομηχανίες , οι οποίες πρέπει να 
βελτιώσουν την ευελιξία τους με παραγωγή μικρότερων παρτίδων , με παράλληλα 
ταχύτατο εφοδιασμό. 
 
 
Δεν αρκεί όμως να προσαρμοστούν μόνο τα δύο μέρη αλλά παράλληλα και όλοι όσοι 
εμπλέκονται στα ενδιάμεσα στάδια, όπως πχ οι τοπικοί διανομείς και οι εταιρίες 
logistics. 
 
 
Μεγάλη συμβολή στην αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας θα έχουν οι 
νέες τεχνολογικές εφαρμογές και ιδιαίτερα τα RFID ( Radio Frequency Identification) 
οι οποίες θα βελτιώσουν τη διοίκηση αποθεμάτων και την επίβλεψη τους σε 
πραγματικό χρόνο. 
 
 
Είναι λοιπόν κρίσιμο να υπάρξουν υψηλά επίπεδα συνεργασίας της βιομηχανίας με το 
λιανεμπόριο, για την οποία θα αναφερθούμε διεξοδικά αργότερα. 
 
 
Οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές, όπως το RFID , κατεβάζοντας την μονάδα 
αποστολής από την παλέτα σε μικρότερη συσκευασία προϊόντος, βελτιώνοντας την 
κατάσταση ελλείψεων και της παραγωγικότητας θα οδηγήσει σε επιτάχυνση των 
αλλαγών στην παγκόσμια αγορά.  
Αυτό μαζί με αρκετά άλλα, όπως η συμβολή της Κίνας, οι νέες μορφές λιανεμπορίου, 
όπως τα hard discount και τα καταστήματα λιανικής πώλησης των βιομηχανικών 
επιχειρήσεων και η παράλληλη οικονομική ύφεση στην Ευρώπη θα οδηγήσουν σε 
ραγδαίες αλλαγές τα επόμενα χρόνια την παγκόσμια αγορά. 
 
 
Έτσι οι παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές θα μείνουν στο περιθώριο μαζί με 
αυτούς που υπολείπονται σε ρυθμούς αλλαγής των λειτουργιών τους. 
 
 
Η επικείμενη ένταση του ανταγωνισμού και οι μειώσεις του κόστους λειτουργίας 
όμως θα υποχρεώσει τις επιχειρήσεις , λιανεμπορικές και βιομηχανικές , να χαράξουν 
άλλες στρατηγικές που να τις οδηγήσουν σε αναπτυξιακή πορεία. Αυτές οι 
στρατηγικές , Δε θα έχουν πια στόχο μόνο τον περιορισμό του κόστους , αλλά κυρίως 
την διαφοροποίηση. Ούτε καν η γνωστή συνταγή επιτυχίας “location  - location  - 
location” είναι πια αρκετή.  
 
 
Έτσι , σημαντικές στρατηγικές διαφοροποίησης θα μπορούσαν να είναι η εστίαση της 
αγοράς  « εμπειριών» και όχι προϊόντων ή η ενδυνάμωση του brand image τόσο των 
προϊόντων όσο και των καταστημάτων.  
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Έτσι βλέπουμε για παράδειγμα η άνοδος της μεσαίας τάξης, να οδηγεί σε αγορές 
πολυτελών προϊόντων, ενώ παράλληλα να μη συμβαίνει αυτό σε άλλες «κατηγορίες» 
όπου κυριαρχεί η τιμή. 
 
 
Σημαντικά επίσης είναι για τη διαφοροποίηση τα προγράμματα CRM που 
προσπαθούν να «δέσουν» τους πελάτες τους. Οι επιχειρήσεις που δεν θα καταφέρουν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για διαφοροποίηση είναι πιθανόν να φύγουν από 
την αγορά. 
 
 
Η μετακίνηση της αγοράς στις αγορές «εμπειριών»και όχι προϊόντων είναι μια πολύ 
σημαντική αλλαγή. Οι νέες μορφές λιανεμπορίου , σημαίνουν ότι όλοι μάχονται για 
μέρος από το πορτοφόλι του καταναλωτή. 
 
 
Έχοντας αυτό στο μυαλό τους οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν σχετικά προγράμματα 
CRM , άμεσο μάρκετινγκ, βελτίωσης της «πίστης στη μάρκα» και άλλα προγράμματα 
κάλυψης όχι αναγκών αλλά εμπειριών. Εδώ επισημαίνουμε ξανά ότι δεν γίνεται 
τίποτε εάν δεν γίνει σωστή τμηματοποίηση της αγοράς με αναλυτική περιγραφή του 
προφίλ του καταναλωτή. 
 
 
Προγράμματα και τεχνολογικές εφαρμογές από μόνες τους δεν επαρκούν για να 
προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις. 
 
 
Το βασικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και βιομηχανίας είναι και θα 
είναι  περισσότερο στο μέλλον το ανθρώπινο δυναμικό και οι διαδικασίες. 
 
 
Το ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται πια το κρίσιμο «πάγιο»με μακροχρόνια προοπτική 
απόδοσης. Είναι οι άνθρωποι που θα εκτελέσουν τα προγράμματα, αυτοί που θα 
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και η αποτελεσματικότητα τους θα κρίνει την 
επιτυχία , ιδιαίτερα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και ακόμη περισσότερο τώρα 
που ο καταναλωτής παίζει κυρίαρχο ρόλο. 
 
 
Επανερχόμαστε όμως στο θέμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών και ας 
επισημάνουμε και τις αντιδράσεις που προκαλεί σε πολλές χώρες αυτή η 
απελευθέρωση , με αποτέλεσμα να διαφαίνεται ξανά ένα κύμα προστατευτισμού των 
εθνικών οικονομιών . Μπορεί αυτό το ελεύθερο περιβάλλον να είναι πρόκληση για 
τους λιανέμπορους , αποτελεί όμως απειλή για πολλούς παραγωγούς. 
Έχει αρχίσει ήδη ο περιορισμός της πολιτικής υποστήριξης του ελευθέρου εμπορίου. 
 
 
Στις οικονομικές επιρροές θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στο θέμα του 
αποπληθωρισμού. Ο αποπληθωρισμός επηρεάζει τους καταναλωτές ως προς την 
ελαστικότητα τους ως προς την τιμή . Την ίδια πάλι στιγμή, ενώ ζητάνε καλύτερη 
τιμή παράλληλα ζητάνε και υψηλή ποιότητα. 
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Πέρα από τα θέματα οικονομικής και επιχειρηματικής φύσης τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και τα δημογραφικά στοιχεία και θα 
επηρεάσουν στο μέλλον τις στρατηγικές των επιχειρήσεων. 
 
 
Έτσι η εργαζόμενη γυναίκα , τα μεγάλα ποσοστά ιδιόκτητης πρώτης κατοικίας, τα 
καταναλωτικά δάνεια, ο γερασμένος πληθυσμός και τα θέματα τιμής και ποιότητας 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μερικά σημαντικά θέματα που πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη. 
 
 
Για το θέμα της τιμής και ποιότητας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι , παρόλη την 
οικονομική ύφεση και την ευαισθησία του καταναλωτή στην τιμή, οι καταναλωτές 
επιζητούν και πληρώνουν κάτι επιπλέον προκειμένου να αγοράσουν κάποιο πιο 
ποιοτικό προϊόν. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα “hard discount” 
καταστήματα, ιδιαίτερα με τα φρέσκα προϊόντα. 
 
 
Το μήνυμα είναι σαφές: η επιτυχία προϋποθέτει Πιο ανταγωνιστική τιμή χωρίς θυσίες 
στην ποιότητα .  
 
 
Τελειώνοντας με τις τάσεις θα αναφερθούμε στο θέμα της πληροφορίας. Στο μέλλον 
οι πιο επιτυχημένες καταναλωτικές επιχειρήσεις θα είναι αυτές που θα εκπαιδευτούν 
στον κατάλληλο χειρισμό της πληροφορίας και θα είναι αυτές που θα οδηγήσουν σε 
αλλαγές στο περιβάλλον. 
Δεν φθάνουν μόνο τα συστατικά της επιτυχίας του παρελθόντος, που ήταν η 
«ιδιοκτησία» και η «εμπορική πολιτική». 
 
 
Παρόλο που έχουμε αναφερθεί έως τώρα σε τάσεις και συνθήκες του περιβάλλοντος 
που επηρεάζουν τις στρατηγικές των επιχειρήσεων, υπάρχει μια εξαίρεση. Η Wal 
Mart από μόνη της αποτελεί περιβάλλον και οι τυχόν στρατηγικές της μπορεί να 
αλλάξουν το παγκόσμιο περιβάλλον. Έτσι οι προμηθευτές της οργανώνονται όχι με 
την παραδοσιακή «γεωγραφική διάσταση» , αλλά με την έννοια του “key account” με 
αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να έχουν πολυάριθμές ομάδες αφιερωμένες στην 
Wal Mart αλλά και σε άλλους βασικούς πελάτες. 
 
 
Έτσι η Wal Mart εγκαθιδρύει και υποχρεώνει να εναρμονίσουν οι προμηθευτές τις 
στρατηγικές τους με τις δικές της, με στόχο την αύξηση των αποδόσεων των 
κατηγοριών και τον σωστό συνδυασμό των branded προϊόντων με τα ιδιωτικής 
ταμπέλας. 
 
 
Τελειώνοντας για το παγκόσμιο περιβάλλον του λιανεμπορίου , θα μπορούσαμε να 
συμπληρώσουμε επίσης τις νέες τάσεις για ανάπτυξη των hard discount 
καταστημάτων, την ανάπτυξη των εμπορικών κέντρων, την παγκοσμιοποίηση των 
λιανεμπορικών επιχειρήσεων που δεν πουλάνε τρόφιμα, αλλά και την τάση της 
πώλησης τροφίμων από μη εξειδικευμένους σε τρόφιμα λιανέμπορους. 
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3.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
 
 
Μια και το λιανεμπόριο τροφίμων αποτελεί πιο μεγάλο μέρος των λιανεμπορικών 
επιχειρήσεων, πολλά αν όχι όλα όσα προαναφέρθηκαν επηρεάζουν και θα 
επηρεάσουν στο μέλλον και αυτό τον κλάδο. Είναι χρήσιμο όμως να επικεντρώσουμε 
την προσοχή μας στον κλάδο αυτό μια και είναι κυρίαρχος τομέας της εργασίας . 
 
 
 Ας αρχίσουμε την περιγραφή της υφισταμένης παγκόσμιας κατάστασης της 
συνέχισης ενδυνάμωσης των παραγωγών τροφίμων μέσω κυρίως των εξαγορών 
μικρών και μεγάλων ανταγωνιστών. 9 στους 10 λιανέμπορους πουλάνε τρόφιμα και 
118 στους 250 μεγάλους παίκτες λειτουργούν διαφόρων τύπου καταστήματα σχετικά 
με τα τρόφιμα όπως s/m , cash&carry, convenience stores . 
 
 
 Αιτία αυτής της τάσης για ενδυνάμωση των παραγωγών είναι μεταξύ η αυξανόμενη 
πίεση που δέχονται από το λιανεμπόριο για χαμηλότερες τιμές που με τη σειρά τους 
προσπαθούν να την ασκήσουν στους προμηθευτές πρώτων υλών . 
 
 
Σημαντική τάση είναι το αυξημένο παγκόσμιο ενδιαφέρον για θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων, ιδιαίτερα μετά από τα συνεχή διατροφικά θέματα τάσης νόσου 
των πουλερικών, των τρελών αγελάδων αλλά και της παχυσαρκίας του πληθυσμού .  
 
 
Έτσι οι πιστοποιημένες διαδικασίες όπως τα συστήματα  H.A.C.C.P. και ISO 9001 
αποτελούν προϋποθέσεις για την λειτουργία των επιχειρήσεων. Επίσης 
αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα και πάλι της κοινής αντιμετώπισης τέτοιων θεμάτων 
από τους προμηθευτές και τους λιανέμπορους. Η ανάπτυξη των βιολογικών και 
φυσικών προϊόντων έχει ως αίτιο τις αυξημένες ανησυχίες των καταναλωτών για 
αυτά τα θέματα. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, αυξημένο ενδιαφέρον έχουν τα 
θέματα επισήμανσης και βιοτρομοκρατίας. 
 
 
 Αναφερθήκαμε πριν από λίγο στην πίεση που ασκείται στους προμηθευτές 
μειωμένες τιμές . Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί στον κλάδο τροφίμων 
αφότου διαπραγματευτική δύναμη έγειρε υπέρ των λιανέμπορων. Ένας κυρίαρχος 
λόγος της αυξημένης διαπραγματευτικής ικανότητας είναι η ανάπτυξη των προϊόντων 
ιδιωτικής ταμπέλας με παράλληλη μείωση της αξίας των ιδιωτικών brands. Έτσι οι 
καταναλωτές ιδιαίτερα σε αρκετές κατηγορίες τροφίμων δεν βλέπουν διαφορές 
μεταξύ των επώνυμων προϊόντων με αυτά με ιδιωτική ταμπέλα. Έχει βέβαια 
βελτιωθεί και η ποιότητα των παραπάνω προϊόντων. Έτσι και παραγωγοί προϊόντων 
ιδιωτικής ταμπέλας αναζητούν και αυτοί με τη σειρά τους καλύτερες συνθήκες από 
τους λιανέμπορους. Πως μπορούν οι παραγωγοί να αντιδράσουν;  κυρίως με 
επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη προσφέροντας συνεχώς καινοτόμα προϊόντα στην 
αγορά, αλλά και με παράλληλη στήριξη των επωνύμων προϊόντων. 
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 Ενώ παραδοσιακά οι διάφορες παροχές των  προμηθευτών για προωθητικές 
ενέργειες ανεβάζουν τις τιμές πώλησης υπάρχει η τάση να αποφεύγονται τέτοια 
έξοδα με στόχο την καλύτερη δυνατή τιμή σε συνδυασμό με την ανάπτυξη από 
κοινού προγραμμάτων μάρκετινγκ. Είναι αναγκαίο όμως να υπάρξει συνεργατικό 
πνεύμα . Αυτήν την τάση πρώτη την εφάρμοσε η Wal Mart. 
 
 
Με στόχο την επίτευξη οικονομικών κλίμακας και καλύτερη διαχείριση υπάρχει η 
τάση περιορισμού των brands στις διάφορες κατηγορίες τροφίμων. Η έννοια της 
ορθολογικοποίησης των ποικιλίας των προϊόντων έχει να κάνει με τον κύκλο ζωής 
των περισσότερων  brands τα οποία χρειάζεται είτε να αποσυρθούν είτε να 
ανανεωθούν μετά το στάδιο της ωρίμανσης τους. Είναι ωφέλιμο τόσο για τους 
προμηθευτές τροφίμων όσο και για τις σχέσεις τους με τους λιανέμπορους να 
αποσύρουν εγκαίρως μάρκες που φθίνουν συνεχώς. 
 
 
Προαναφερθήκαμε στις γενικές τάσεις του παγκόσμιου λιανεμπορίου η έννοια της 
αγοράς εμπειριών. Στην περίπτωση των τροφίμων ισχύει απόλυτα. Τα προϊόντα δεν 
αποτελούν μόνο μέσω κάλυψης της ανάγκης επιβίωσης αλλά εμπεριέχουν στοιχεία 
τρόπου ζωής. Αυτό κυρίως αφορά τα premium προϊόντα και οι παραγωγοί τροφίμων 
γνωρίζοντας αυτή την τάση αναπτύσσουν προϊόντα για τα catering και το gourmet. 
Ιδιαίτερη κατηγορία φυσικά είναι τα βιολογικά προϊόντα. Η επιβεβαίωση του τρόπου 
ζωής και του status ορισμένης κατηγορίας καταναλωτών έχει να κάνει τώρα πια με το 
είδος και την ποιότητα των τροφίμων που αγοράζει. Ο τρόπος ζωής βέβαια έχει να 
κάνει όχι μόνο με το status αλλά πολύ περισσότερο με τις εθνότητες και μειονότητες. 
Τα ethnic προϊόντα είναι μια μεγάλη κατηγορία τροφίμων που αν και έχει μεγάλο 
μέγεθος ιδιαίτερα σε κάποιες πολυπολιτισμικά κράτη, εντούτοις έχει εξίσου 
μικρότερη ελαστικότητα στην τιμή με έντονα στοιχεία διαφοροποίησης. Έτσι πολλές 
φορές ολόκληρες επιχειρήσεις στοχεύουν την παραγωγή τους σε συγκεκριμένες 
περιοχές και πολλές φορές επιλέγουν να παράγουν εγγύτερα στην περιοχή που 
πουλάνε τα προϊόντα. 
 
 
Αναφερόμενοι στο παγκόσμιο περιβάλλον του λιανεμπορίου τροφίμων είναι χρήσιμο 
να αναφερθούμε πιο ιδιαίτερα για το λιανεμπόριο τροφίμων στις ΗΠΑ μια και είναι 
αυτό ουσιαστικά που προπορεύεται σε πολλά θέματα που αφορούν στο μάρκετινγκ 
τους και συνεπώς επηρεάζει τις αλλαγές παγκοσμίως. 
Έτσι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την άνευ προηγούμενου ενδυνάμωση του 
λιανεμπορίου τροφίμων στις ΗΠΑ που συνέβη τα τελευταία χρόνια μέσα από μια 
σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών μαζί με την οργανική ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
και την δημιουργία νέων ανταγωνιστών. 
 
 
Αυτό φυσικά είχε τρομερές επιπτώσεις σε όλους όσους εμπλέκονται με τα τρόφιμα 
από τους καλλιεργητές, τους μεταποιητές και φυσικά τους χονδρέμπορους. Είναι 
πολύ πιθανόν να συνεχιστεί αυτή η ενδυνάμωση του λιανεμπορίου τροφίμων με 
σκοπό την διατήρηση της κερδοφορίας. Οι τάσεις που επιτείνουν την ενδυνάμωση 
στην αμερικάνικη αγορά τροφίμων είναι η αλλαγή της δομής του χονδρεμπορίου οι 
αυξανόμενες δαπάνες για έτοιμο φαγητό και η αύξηση των πωλήσεων από μη 
εξειδικευμένους στα τρόφιμα λιανέμπορους. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι το 
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μερίδιο του εισοδήματος των καταναλωτών που ξοδεύεται σε τρόφιμα μειώνεται 
συνεχώς. Επίσης η ανάπτυξη του food service είναι αξιοσημείωτη και είχε υποτιμηθεί 
τα προηγούμενα χρόνια μια και οι πωλήσεις έτοιμων φαγητών δεν 
συμπεριλαμβάνονταν στις έρευνες. Έτσι από το 1980 άρχισαν να αναπτύσσονται νέες 
μορφές λιανεμπορίου τροφίμων στις ΗΠΑ προσπαθώντας να καλύψουν 
συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς από τα καταστήματα αποθήκες με στόχο τους 
οικονομικά σκεπτόμενους καταναλωτές που προσανατολίζονται στην υγιεινή 
διατροφή και είναι λιγότερο προσκολλημένοι στην τιμή . Κυρίαρχη τάση επίσης είναι 
τα ψώνια με μια στάση. Όσον αφορά στα μεγέθη των επιχειρήσεων τροφίμων 
διαπιστώνεται η τάση για μεγέθυνση των μεριδίων αγοράς  από τους μεγάλους 
παίκτες. Ο βαθμός συγκέντρωσης όμως της κατηγορίας τροφίμων είναι χαμηλότερος 
σε σχέση με άλλες κατηγορίες. Οι απαντήσεις βέβαια των λιανέμπορων προς τους 
προμηθευτές έχουν μεγαλώσει αξιώνοντας διαφόρων ειδών παροχές όπως αποκτήσεις 
σχετικές με την απόδοση των προϊόντων πόσα για είσοδο προϊόντων κλπ. 
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3.2.1.  ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
 
Στην αρχική παρουσίαση της δομής της έρευνας , διακρίναμε δύο κατευθύνσεις που 
θα εστιάσουμε την προσοχή μας: ο πρώτος τομέας είναι η αναζήτηση πληροφοριών 
για το ποιοι είναι οι κρίσιμοι τομείς , οι σύγχρονες έννοιες, που αναδύθηκαν από τη 
δυναμική εξέλιξη του περιβάλλοντος μάρκετινγκ στα τρόφιμα και ο άλλος τομέας 
αφορά στη συνεργασία των λιανέμπορων με τους προμηθευτές τους. 
 
 
Αρχίζοντας να εξετάζουμε τα σύγχρονα θέματα του μάρκετινγκ τροφίμων και πως θα 
το επηρεάσουν στο μέλλον, θα διακρίνουμε κ εδώ δύο περιοχές ενδιαφέροντος. 
Στην αρχή θα δούμε και θα αναλύσουμε τα θέματα που ενώ για το μάρκετινγκ 
τροφίμων είναι αυτά που θεωρούνται σημαντικότερα, εντούτοις έχουν μια γενικότερη 
μορφή και επηρεάζουν και άλλους κλάδους και κατηγορίες προϊόντων. 
 
 
Έτσι για παράδειγμα το category management δεν επηρεάζει μόνο το μάρκετινγκ των 
τροφίμων αλλά επίσης και άλλες κατηγορίες όπως τα ενδύματα, τις ηλεκτρικές 
συσκευές κλπ. Κάθε κατηγορία βέβαια έχει τις ιδιαιτερότητες της ως προς την 
εφαρμογή  του. 
 
 
Στη συνέχεια θα δούμε ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις και τα χαρακτηριστικά της 
αγοράς που επηρεάζουν ειδικότερα τα τρόφιμα και με βάση αυτές διαμορφώνονται οι 
στρατηγικές των επιχειρήσεων τροφίμων, είτε είναι παραγωγικές είτε λιανεμπορικές. 
 
 
Ας αρχίσουμε όμως την ανάλυση μας με την πρώτη κατηγορία των γενικότερων 
θεμάτων που επηρεάζουν το μάρκετινγκ των τροφίμων. 
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3.2.1.1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CATEGORY MANAGEMENT )   
 
 
 
 
Η Διοίκηση Κατηγορίας Προϊόντων ( Δ.Κ.Π.) είναι πρωτοβουλία της βιομηχανίας 
τροφίμων από τις δεκαετίες 1980 και 1990 ( S. Hogarth  - Scott ) και απαιτεί στενή 
συνεργασία λιανέμπορου και προμηθευτή. Ως Δ.Κ.Π ορίζεται η διαδικασία «από 
κοινού διοίκησης» των κατηγοριών προϊόντων των δύο παραπάνω μερών, σαν 
στρατηγικές μονάδες (strategic units), με αποτέλεσμα τον εστιασμό στη δημιουργία 
αξίας στον καταναλωτή. 
 
 
Ο πυρήνας της Δ.Κ.Π. είναι η δυνατή σχέση λιανέμπορου – προμηθευτή με κοινούς 
στόχους και φιλοσοφία “win  - win”. 
 
 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Μ. Βρετανίας, υιοθετεί τον ορισμό που έχει δώσει το 
I.G.D. για τη Δ.Κ.Π.. Έτσι  Δ.Κ.Π. ορίζεται ως «η στρατηγική διοίκηση ομάδας 
προϊόντων μέσα από εμπορικές συνεργασίες , η οποία στοχεύει στην μεγιστοποίηση 
των πωλήσεων και της κερδοφορίας αυτών, ικανοποιώντας καταναλωτικές ανάγκες». 
 
 
Αυτές οι αρχές της Δ.Κ.Π. μπορεί να εφαρμοστούν με διάφορους τρόπους που κάθε 
λιανέμπορος κρίνει κατάλληλο για την  επιχείρηση του. 
 
 
Ο ορισμός που δίνει ο οργανισμός ECR Europe για τη Δ.Κ.Π. είναι ο εξής: «Η 
Δ.Κ.Π. είναι μια από κοινού διαδικασία των λιανέμπορων και προμηθευτών  για τη 
διοίκηση κατηγοριών προϊόντων, όπως οι στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες 
(strategic business units ), παράγοντας βελτιωμένα αποτελέσματα για την επιχείρηση, 
εστιάζοντας στην «απόδοση αξίας»  στον καταναλωτή. 
 
 
Η κατηγορία είναι μια ομάδα προϊόντων τα οποία ικανοποιούν μια καταναλωτική 
ανάγκη. Τα προϊόντα ομαδοποιούνται είτε με φιλοσοφία « προϊοντική» , είτε με βάση 
το «που» καταναλώνονται, είτε με βάση σε ποια «περίσταση» παράγονται για να 
καταναλωθούν. 
 
 
Σε γενικές γραμμές  την Δ.Κ.Π. ένας παραγωγός είναι ο « ηγέτης»της κατηγορίας και 
καθορίζει την οργάνωση της κατηγορίας από μόνος του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
“account managers” των κορυφαίων προμηθευτών της Wal Mart  εργάζονται μέσα 
στα γραφεία της Wal Mart σε βάση συνεχούς ωραρίου απασχόλησης . Η δουλειά τους 
είναι να βοηθούν στην διοίκηση της κατηγορίας προϊόντων που είναι αρμόδιοι να 
διοικούν. 
 
Καθορίζοντας για ακόμη μια φορά η S. Hogarth  - Scott και ο D. Dapiran το 1999 τον 
ορισμό της  Δ.Κ.Π., πέρα από το ότι είναι μια καθορισμένη , διοικήσιμη ομάδα 
προϊόντων ή υπηρεσιών, τονίζει το ότι οι καταναλωτές πρέπει να την 
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αντιλαμβάνονται αυτήν την ομάδα με όρους συσχέτισης του ενός προϊόντος με το 
άλλο, αλλά επίσης και με όρους υποκατάστασης, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες 
τους. 
Οι καταναλωτές μέσα από την κατηγορία πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες 
ανάγκες. 
 
 
Η έννοια της Δ.Κ.Π. δεν είναι τόσο απλή. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
προσφοράς προϊόντων στον καταναλωτή και προσωρινά μπορεί να αλλάξει τις 
σχέσεις του προμηθευτή με τον λιανέμπορο. Το σημαντικό είναι ότι στο μέλλον, η 
συμμετοχή στην κατηγορία ενός προϊόντος μπορεί να μην αποτελεί επιλογή του 
προμηθευτή. 
 
 
Η Δ.Κ.Π. στοχεύει να εγκαταστήσει κοινές δομές των δύο οργανισμών , να 
βελτιστοποιήσει ποικιλίες προϊόντων, δηλαδή ποια είδη θα τοποθετούνται ανά 
κατάστημα και να κάνει αποτελεσματικότερες προωθητικές ενέργειες. 
Έχουν εκφραστεί απόψεις από τους πρακτικούς του χώρου για το τι συνθέτει ο όρος 
Δ.Κ.Π.. Έτσι έχουν καθοριστεί τρεις ευρύτερες περιοχές της Δ.Κ.Π.: 
 

1) Η διαδικασία κατηγοριοποίησης της ποικιλίας προϊόντων  
2) Η διαθεσιμότητα και η ανταλλαγή πληροφόρησης στο κανάλι και 
3) Η δημιουργία συνεργασιών 

 
 
Γιατί όμως υποστηρίζεται ότι η Δ.Κ.Π. είναι πιο καλή λειτουργία σε σχέση τον 
παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας; 
Ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας, είχε σαν αποτέλεσμα να γίνονται μεγάλες 
αγορές «μεμονωμένων προϊόντων» τα οποία παρέμειναν σκονισμένα στις αποθήκες 
των λιανέμπορων, αλλά επίσης σε άλλα προϊόντα με ξαφνικές διακυμάνσεις της 
ζήτησης τους υπήρχαν ελλείψεις. 
 
 
Υπήρχε επίσης ο λεγόμενος «κανιβαλισμός» των διαφόρων μαρκών. Έτσι η μέτρηση 
επιτυχημένης αύξησης των πωλήσεων μιας μάρκας μπορεί να προκαλούσε μείωση 
των πωλήσεων μιας άλλης μάρκας, η οποία μείωση περνούσε απαρατήρητη. 
 
 
Ο στόχος της Δ.Κ.Π. είναι να μεγιστοποιηθούν οι πωλήσεις ολόκληρης της 
κατηγορίας, η οποία απαιτεί «συνεχή ρύθμιση» της ποικιλίας  στο να ταιριάξει με 
ακρίβεια στην ζήτησης της από τους καταναλωτές. 
 
 
Φυσικά με αυτή τη φιλοσοφία, το αποτέλεσμα είναι η συχνή απομάκρυνση 
προϊόντων από τα ράφια , είτε σε αριθμό είτε σε μεγέθη συσκευασιών. 
 
Έτσι ίσως είναι βάσιμες οι απόψεις ορισμένων ότι η Δ.Κ.Π. είναι ένας μηχανισμός 
που έγινε από τους λιανέμπορους με σκοπό να τους προστατεύσει από οποιαδήποτε 
τάση αύξησης της δύναμης των προμηθευτών στο κανάλι. 
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Έτσι κάποιοι προμηθευτές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη Δ.Κ.Π.. Πρώτα απ` 
όλα η συμμετοχή σε μια τέτοια κατηγορία προϊόντων μπορεί να μεροληπτεί προς 
κάποιους προμηθευτές, παρέχοντας προνομιακή μεταχείριση σε στοιχεία πωλήσεων 
σε κάποιον προμηθευτή, τα πιθανότερο προς τον « ηγέτη» της κατηγορίας σε 
σύγκριση με άλλους μικρότερους ανταγωνιστές του. 
 
 
Κάποιοι μικρότεροι προμηθευτές υποστήριξαν ότι η Δ.Κ.Π. και η συνακόλουθη 
ενδυνάμωση που εφαρμόστηκε από τους βασικούς παίκτες προμηθευτές και 
λιανέμπορους, είναι οι αιτίες για τις οποίες χάνονται δουλειές και λειτουργούν σαν 
«εμπόδια εισόδου», ιδιαίτερα για δεύτερες και τρίτες μάρκες. 
 
 
Επιπλέον θα μπορούσε να αναφερθεί , ότι η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των δύο 
μερών που προϋποθέτει η Δ.Κ.Π. μέσω της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης της 
τεχνολογίας πληροφόρησης και του στενού συντονισμού των logistics, απαιτεί 
σημαντικές επενδύσεις από τα δύο μέρη. Αυτό σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να 
αποτελεί δημιουργία «εμποδίων εισόδου» για νέους παίκτες, ιδιαίτερα για ξένους 
προμηθευτές. 
 
 
Έτσι συμπεραίνεται ότι τα οφέλη είναι σημαντικότερα για τους μεγαλύτερους 
προμηθευτές που κυριαρχούν στην κατηγορία σε βάρος των μικρών. 
 
 
Πάντως η έννοια της Δ.Κ.Π. αποφέρει οφέλη και στα δύο μέρη. Πρώτα απ` όλα 
επαναλαμβάνουμε το προαπαιτούμενο της σημαντικής καθετοποιημένης συνεργασίας 
που πρέπει να έχουν οι οργανισμοί των λιανέμπορων και των προμηθευτών . Με αυτό 
τον τρόπο ικανοποιούνται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά οι ανάγκες των 
καταναλωτών. 
Επίσης το σημαντικό όφελος που θα αποκομίσουν κυρίως στο μέλλον οι επιχειρήσεις 
με τη Δ.Κ.Π. είναι η μια πλευρά του που έχει παραμεληθεί , δηλαδή η ικανότητα του 
να στοχεύει σε συγκεκριμένους στόχους, συσχετίζοντας αυτή την ικανότητα με την 
αυξανόμενη αναγκαιότητα σε μάρκετινγκ «ένας προς έναν» ή «ένας προς μερικούς». 
Επίσης η τεράστία συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων με τους 
καταναλωτές. 
 
 
Έτσι μπαίνει το ερώτημα στα δύο μέρη: προχωράνε οι προμηθευτές και οι 
λιανέμποροι σε εντάσεις και «πολέμους» με προϊόντα και μάρκες που είναι 
πλησιέστερα στους καταναλωτές, ή δημιουργούν μακροχρόνιες σχέσεις και τρόπους 
κατανομής αυτής της προστιθεμένης αξίας που έχει δημιουργηθεί με τη συμβολή και 
των δύο μερών;  
 
Για το μέλλον , πολλοί αναγνωρίζουν ότι η Δ.Κ.Π. θα παραμείνει στο κέντρο των 
εξελίξεων . Έτσι για παράδειγμα η έρευνα του IGD αναφέρει ότι η Δ.Κ.Π. θα γίνει η 
κυρίαρχη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις θα εργάζονται.  
Θα είναι ο μοναδικός τρόπος για να δουλέψει κανείς με τους εμπορικούς συνεργάτες 
στο μέλλον. 
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 Αυτό διαφαίνεται ακόμη περισσότερο μέσα από το ότι η Δ.Κ.Π. θα χρησιμοποιεί στο 
μέλλον και εντελώς νέα εργαλεία, όπως το γνωστότερο EDI (Electronic Data 
Interchange), το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E – Commerce  ) και το πιο ολοκληρωμένο  
e – business  και φυσικά το Internet γενικότερα 
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3.2.1.2. EFFICIENT CONSUMER RESPONSE (ECR) 
 
 
 
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία και έννοιες, η οποία οδηγεί στην 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Δ.Κ.Π. είναι η λεγόμενη Επαρκής Ανταπόκριση 
Καταναλωτή (ECR).Η σημαντικότητα της λειτουργίας διαφαίνεται στο ότι έχουν 
συσταθεί οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως για παράδειγμα στην Ευρώπη ο 
ECR Europe, ενώ στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ο ECR Hellas από το 1995. Στον 
ECR Hellas συμμετέχουν οι περισσότερες μεγάλες λιανεμπορικές και προμηθευτικές 
επιχειρήσεις, συστήνοντας ομάδες εργασίας με σκοπό την επίλυση των διαφόρων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Η έμφαση είναι στον καθορισμό καταναλωτικών αναγκών ενεργώντας προληπτικά 
περισσότερο παρά προσπαθώντας να πεισθούν οι καταναλωτές να αγοράσουν ότι 
είναι διαθέσιμο. 
 
 
Ο ECR Europe καθορίζει τους στόχους του ECR ως εξής: «από κοινού εργασία προς 
ικανοποίηση καταναλωτικών επιθυμιών, καλύτερα, πιο γρήγορα και με λιγότερο 
κόστος. Τα κέρδη υποστηρίζεται ότι είναι μεγάλα με τη χρήση του ECR»  
 
 
Όπως προαναφέρθηκε το ECR είναι στενά συνδεδεμένο με τη Δ.Κ.Π.. Το ECR 
εστιάζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικότερα την ροή των προϊόντων και των 
πληροφοριών μεταξύ λιανέμπορων και προμηθευτών, και ωφελεί στην απόδοση της 
ποικιλίας των προϊόντων, στις εισόδους νέων προϊόντων και στον εφοδιασμό των 
ραφιών. 
 
 
Έχει καθοριστεί ότι το ECR έχει τρεις κατευθύνσεις  - πεδία εργασίας:  
 

1) Διοίκηση ζήτησης, όπου οι κατηγορίες των προϊόντων καθορίζονται από 
κοινού από τους λιανέμπορους και τους προμηθευτές και διοικούνται από 
κοινού σαν επιχειρησιακές μονάδες ( business units), συντονίζοντας 
προωθητικές ενέργειες ποικιλίες και εισόδους νέων προϊόντων. 

 
2) Διοίκηση προσφοράς  - εφοδιασμού, όπου πάλι από κοινού αντιμετωπίζονται 

κοινά σε όλους προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφοδιαστική αλυσίδα με 
σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και το περιορισμό ενεργειών που 
προσθέτουν μόνο κόστος. 

 
3) Τεχνολογικές εφαρμογές, όπου εξετάζεται η εφαρμογή και τα προβλήματα της 

κατά τη διαδικασία πραγματικής εφαρμογής. Επίσης διερευνώνται νέες τάσεις 
τεχνολογικών εφαρμογών που θα επηρεάσουν και τα δύο μέρη στο μέλλον, 
όπως για παράδειγμα τα RFID. 

 
 
Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να καταγραφούν , αποσπάσματα από απόψεις μελών 
του ECR Hellas, που εκπροσωπούν μεγάλες επιχειρήσεις του ελληνικού 
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λιανεμπορίου και των προμηθευτών . Οι απόψεις αυτές καταγράφηκαν στο ειδικό 
περιοδικό για το ελληνικό λιανεμπόριο  “Self Service”  και το αφιέρωμα που έκανε 
για τα 10 χρόνια της ECR Hellas. 
 
Έτσι ο κ. Αποστόλου , Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΑΤΛΑΝΤΙΚ είπε ότι  
«μονόδρομος για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται στο χώρο του λιανεμπορίου είναι 
η υιοθέτηση των μεθοδολογιών του ECR, καθώς συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη 
της οργάνωσης και κατ` επέκταση στην εικόνα που λαμβάνει ο καταναλωτής. Η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες του ECR παρέχει πρόσβαση στη 
τεχνογνωσία και απόκτηση προηγμένης νοοτροπίας, ενώ τα οφέλη είναι άμεσα και 
στους καταναλωτές» και προσθέτει ότι « τα οφέλη για τη κάθε επιχείρηση είναι ότι 
έχει πρόσβαση στη τεχνογνωσία για το πώς θα βελτιώσει τις υπηρεσίες της προς τους 
καταναλωτές με το μικρότερο δυνατό κόστος. 
Πέρα από τη πρόσβαση σε θέματα τεχνογνωσίας το μεγαλύτερο όφελος που 
προέκυψε, όχι μόνο για την εταιρία μας, αλλά και για όσες επιχειρήσεις μετέχουν 
ενεργά στα δρώμενα του ECR Hellas  είναι η απόκτηση προηγμένης νοοτροπίας. 
 
 
Το όφελος είναι ότι αντιληφθήκαμε όλοι, λιανέμποροι και προμηθευτές, ότι η μεταξύ 
μας υγιή σχέση δεν είναι να κερδίσουμε ο ένας εις βάρος του άλλου, αλλά να 
κερδίσουμε και οι δυο από τις υπηρεσίες που θα προσφέρουμε στον καταναλωτή 
μας». 
 
Σύμφωνα με τον κ Δημήτρη Τουλάτο εκπρόσωπο της L`Oreal « η σημαντικότερη 
προσφορά του ECR Hellas αυτά τα 10 χρόνια,  είναι η εκπληκτική πρόοδος του 
επιπέδου συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου με αφορμή 
πάμπολλα projects αριστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Μελετήθηκαν οι λειτουργίες, αναλύθηκαν οι ροές  αναπτύχθηκαν συστήματα και 
μέθοδοι μείωσης κόστους, συμφωνήθηκε η ανάγκη εστίασης στον καταναλωτή και 
καταδείχθηκε η ανάγκη αξιολόγησης όλων αυτών των προωθητικών ενεργειών που 
έγιναν στο βωμό της διαφοροποίησης» 
 
 
Ο κ. Χ. Πέτρου, Διευθυντής Μάρκετινγκ της ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., ορίζει ότι « το ECR 
είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ του 
λιανεμπορίου και της βιομηχανίας. Οι δυο πλευρές στα πλαίσια του ECR με τη χρήση 
της τεχνολογίας εξετάζουν συγκεκριμένα projects με σκοπό τη μείωση του κόστους 
λειτουργίας , την εξοικονόμηση χρόνου και του επιπέδου συνεργασίας» . 
 
 
Τέλος ο κ Ν. Βερόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΦΟΙ 
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ τονίζει ότι « η σχέση μεταξύ προμηθευτών και λιανέμπορων έχει 
σαφέστατα βελτιωθεί μέσω του ECR Hellas. Ωστόσο για να αποβεί  περαιτέρω 
αποτελεσματικότερη και σ` αυτή του τη λειτουργία οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν 
κυρίως από τη πλευρά των προμηθευτών , που αποτελούν και την κινητήρια δύναμη, 
θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να ξεφύγουν από τη φιλοσοφία του «επιβάλλω 
την  στρατηγική μου», κάτι που πολλοί από κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να κάνουν». 
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3.2.1.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
(CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - CRM) 
 
 
 
Ένας άλλος τομέας γενικότερου ενδιαφέροντος για το μάρκετινγκ τροφίμων, είναι η 
Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων που για συντομία θα το αποκαλούμε CRM. 
 
Όπως περιγράφουν στο άρθρο τους οι A. Kracklauer - O. Passenheim – D. Seifert, το 
2001, το CRM είναι μια στρατηγική που βρίσκει και προσελκύει πελάτες αποδοτικά, 
συνδέοντας τους με την επιχείρηση ή το προϊόν με επαρκές μάρκετινγκ σχέσεων, έτσι 
ώστε να εγγυάται κερδοφόρα ανάπτυξη. Το CRM και για τα δύο μέρη θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μια ενιαία πλατφόρμα τόσο για να βρει 
καινούργιους πελάτες , αλλά επίσης να προσδώσει ικανοποίηση σ` αυτούς και να 
φθάσουν να επιδεικνύουν μια «πίστη» στη  επιχείρηση. 
 
 
Έχει αποδειχτεί ότι το CRM μπορεί να εξυπηρετήσει φθηνότερα τους παλιούς 
πελάτες και απαιτώντας λιγότερη προσπάθεια και έξοδα μάρκετινγκ. 
 
 
Το σημαντικό για ένα επιτυχημένο CRM είναι να μαζευτούν στοιχεία από τους 
καταναλωτές με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε κάποια μελλοντική ζήτηση. 
 
 
Το CRM , για να αποτελέσει μια συνέχεια στην αποτελεσματική διαχείριση ης 
Δ.Κ.Π. πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω τρία βήματα:  
 
 

1) Κέρδισε νέους και επικερδείς πελάτες, ενδεχόμενα παρουσιάζοντας ελκυστικά 
προϊόντα με καινοτομικά χαρακτηριστικά  

 
 

2) Βελτίωσε την κερδοφορία των υφισταμένων πελατών . Ο στόχος θα πρέπει να 
είναι οι πελάτες να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους με μια αγορά 

            ( one stop shopping) 
 
 

3) Διατήρησε τους κερδοφόρους πελάτες. Για να είναι αποτελεσματικό ένα CRM 
project  προϋποθέτει έναν ακριβή προσδιορισμό του «κοινού στόχου». Μόνο 
εφόσον προσδιοριστεί αυτή η αγορά ( target group) τότε μπορεί να αρχίσει 
ένα τέτοιο project. 

 
 
Ποια  θα μπορούσαν όμως να είναι τα πεδία εφαρμογής ενός CRM; 
 
 
Για παράδειγμα η δημιουργία μιας παραλλαγής του CRM στις σχέσεις των 
λιανέμπορων με τους προμηθευτές τους αποτελεί τη λεγόμενη Διοίκηση Σχέσεων με 
τους Προμηθευτές (Supplier relationship Management – SRM). 
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Η επίτευξη στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από τη συνεργασία 
στα logistics και στο μάρκετινγκ, μέσα από ολοκληρωμένα εφοδιαστικά 
προγράμματα και διαδικασίες που εμπλέκουν και τα δύο μέρη με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση τους είναι σημαντικά σημεία που συμβάλλει η SRM , προσφέροντας 
αυξήσεις στις πωλήσεις και στη κερδοφορία. 
 
 
Έτσι στο μέλλον μέσα από ένα ολοκληρωμένο SRM, είναι αποδεκτό ότι θα βελτιωθεί 
η αποδοτικότητα των δυο μερών, αφού θα βελτιωθεί η συνεργασία σε διάφορα 
επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός των 
διαδικασιών. 
 
 
Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της συνεργασίας μέσω του CRM είναι στο πεδίο της 
εξυπηρέτησης του καταναλωτή. Ο όγκος της πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά 
των προϊόντων του μπορεί να δοθεί μόνο από τους προμηθευτές. Από την άλλη 
πλευρά λεπτομερής γνώση για την παρουσία των προϊόντων στα καταστήματα, 
παρέχεται κυρίως από τους λιανέμπορους και συμπληρωματικά από τους 
προμηθευτές. Έτσι σ` ένα περιβάλλον στο οποίο ο καταναλωτής δεν είναι τόσο 
«πιστός « στη μάρκα, χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο μερών μέσα 
από κοινές προσπάθειες CRM. 
 
 
Τα δεδομένα που συλλέγονται και από τις δυο πλευρές πρέπει να αναλύονται και να 
χρησιμοποιούνται για κοινό σκοπό. 
 
 
Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι η νέα έννοια του CRM είναι το 
λεγόμενο «Συνεργατικό CRM»  ( Collaborative CRM – CCRM) που ουσιαστικά είναι 
η κοινή λειτουργία προγραμμάτων CRM από προμηθευτές και λιανέμπορους. 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αγοραστικές συνήθειες που αλλάζουν συνεχώς, είναι πολύ 
δύσκολο να προσαρμόσει η επιχείρηση την ποικιλία των προϊόντων της σε αυτές τις 
αλλαγές. Η προσαρμογή αυτή γίνεται πιο εύκολη τόσο στο επίπεδο της διεύρυνσης 
αυτών των αναγκών όσο και στο επίπεδο της διοίκησης τους, εάν η γνώση για τον 
καταναλωτή μοιράζεται μεταξύ λιανεμπορίου και βιομηχανίας. 
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3.2.1.4. ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΧΕΣΕΩΝ ( RELATIONSHIP MARKETING )  
 
 
 
Ο τομέας που αναπτύσσεται μια και έχουμε λίγο αναφερθεί προηγουμένως στο CRM, 
είναι γενικότερα το Μάρκετινγκ των Σχέσεων μέσα στο κανάλι, γνωστό σαν 
Relationship Marketing. 
 
 
Σύμφωνα με την Helen White  (2000) «το Relationship Marketing βρίσκει, 
εγκαθιδρύει και διατηρεί τις διάφορες   σχέσεις μεταξύ πελατών και των άλλων 
μερών με επικερδή τρόπο», έτσι ώστε όλοι οι στόχοι όλων των μερών να 
επιτυγχάνονται. Αυτό φυσικά γίνεται από αμοιβαία ανταλλαγή και εκπλήρωση 
υποσχέσεων. 
 
 
Όπως και στο CRM, η έμφαση δίνεται όχι μόνο στην ανεύρεση πελατών και στη 
συναλλαγή με αυτούς , αλλά κυρίως στη διατήρηση τους και στην ενδυνάμωση της 
συνέχειας των σχέσεων. 
Οι πελάτες είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιχείρηση, ενώ η έννοια του 
Relationship Marketing έχει στρατηγική σημασία και οι επαφές με τους πελάτες 
θεωρούνται μακροχρόνια επένδυση. 
 
 
Και μια και μιλάμε για σχέσεις που αποτελούν μακροχρόνιες επενδύσεις , τα στοιχεία 
που τις αποτελούν , δηλαδή η εμπιστοσύνη και η δέσμευση αποτελούν το κεντρικό 
πυρήνα της όλης φιλοσοφίας . Για αυτά θα αναφερθούμε πιο διεξοδικά, όταν θα 
εξετάσουμε το περιβάλλον της συνεργασίας μεταξύ λιανέμπορων και προμηθευτών. 
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3.2.1.5. ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(Internet & RFID) 
 
 
Μεγάλη συμβολή στην ραγδαία ανάπτυξη του λιανεμπορίου τα τελευταία χρόνια, 
αλλά και ιδιαίτερα του μάρκετινγκ τροφίμων , έχει παίξει η παράλληλη ανάπτυξη της 
τεχνολογίας της πληροφορίας .  
Από το 1980 η τεχνολογία της πληροφορίας ανέπτυξε σημαντικές εφαρμογές όπως τις 
κάρτες λιανεμπορίου, ( loyalty cards), το scanning, οι αγορές από το σπίτι. 
 
 
Στις προηγούμενες σελίδες , καταγράφηκε πολλές φορές σε διάφορα επίπεδα το πόσο 
συμβάλλει η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ λιανεμπορίου και βιομηχανίας. Επίσης 
πόσο συμβάλλει η τεχνολογία της πληροφορίας στη βελτίωση της αποδοτικότητας 
της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από διαφόρους τομείς όπως της Δ.Κ.Π.  και των 
εργαλείων της όπως το ECR, το CRM και τις παραλλαγές του SRM και CCRM. 
 
 
Ας εξετάσουμε όμως πιο διεξοδικά το θέμα της συμβολής της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και ας επικεντρωθούμε περισσότερο σε δύο τομείς της που θα 
επηρεάσουν το περιβάλλον μάρκετινγκ στο μέλλον, όπως το Internet και τα 
συστήματα  RFID. 
 
 
Η σημασία της πληροφορίας για το λιανεμπόριο αναφέρεται σε διάφορες μελέτες.  
Οι παγκοσμιοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
αποδοτικά χωρίς ικανή διοίκηση της πληροφορίας. Ενώ στο παρελθόν τα βασικά 
περιουσιακά στοιχεία για τους λιανέμπορους ήταν οι εγκαταστάσεις και η εμπορική 
πολιτική , τώρα και στο μέλλον θα είναι η «πληροφορία».  
Σήμερα  η πληροφορία είναι περισσότερο σημαντική. 
 
 
Στο μέλλον η σωστή διαχείριση της πληροφορίας από τις επιχειρήσεις 
καταναλωτικών ειδών θα μεταφραστεί σε αξία για τους μετόχους. Οι περισσότερο 
επιτυχημένες επιχειρήσεις στο μέλλον θα είναι αυτές που θα είναι εκπαιδευμένες στη 
διαχείριση της πληροφορίας και αυτές θα είναι που θα οδηγήσουν τις αλλαγές. 
 
 
Ας δούμε παρακάτω μερικές εφαρμογές της χρήσης της πληροφορίας.  
 
 
Πρώτα απ` όλα η S, Hogarth  - Scott στη μελέτη της για το ρόλο της τεχνολογίας της 
πληροφορίας στις σχέσεις των λιανέμπορων και των προμηθευτών , αναφέρει ότι οι 
προμηθευτές δίνουν στους λιανέμπορους πληροφορίες σχετικά με το πώς θα 
αναπτύξουν τη δουλειά μαζί τους, τους δίνουν πολύ έρευνα αγοράς, δεδομένα 
σχετικά με το πώς λειτουργεί η αγορά και άλλα στοιχεία. Είναι πολύ χρήσιμο 
γι`αυτούς και τα συμπληρώνουν στα δικά τους στοιχεία. Σημαντικά εργαλεία 
συλλογής πληροφοριών είναι επίσης τα Ηλεκτρονικά Σημεία Πωλήσεων (EpoS). 
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Στην παρούσα έρευνα, η συγγραφέας αναφέρει ότι η ροή πληροφόρησης θα έπρεπε 
να είναι δυο κατευθύνσεων, αλλά παραμένει μόνο ροή προς τους λιανέμπορους. Αυτό 
πιστεύω έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. 
 
 
 
Ο ρόλος των account managers είναι για να ελέγχουν τη συνεχή ροή πληροφόρησης 
προς τους συνεργάτες τους . 
Οι λιανέμποροι, έχοντας συλλέξει πληροφορίες από τους καταναλωτές  είτε από 
μόνοι τους είτε από τους προμηθευτές τους, έχουν ενισχυμένη την διαπραγματευτική 
τους δύναμη. Η κατοχή της πληροφορίας αποτελεί πηγή δύναμης. 
 
 
Μια σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ραγδαία ανάπτυξη του Internet. Πιστεύω ότι στο 
μέλλον η χρήση του στο λιανεμπόριο  και στη βιομηχανία θα αλλάξει τελείως τον 
τρόπο που αγοράζουν οι καταναλωτές. Πεδία εφαρμογών θα μπορούσαν να είναι οι 
«αγορές από το σπίτι» και η ευρύτητα των επιλογών που θα έχει η καταναλωτής, η 
πιο αποτελεσματική στόχευση των επιχειρήσεων και οι διαδραστικές εφαρμογές. 
 
 
Φυσικά η επίδραση του Internet  στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
μέσω εφαρμογών που αποτελούν μια μετεξέλιξη του EDI είναι ήδη σε ανάπτυξη. Τα 
πεδία ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών είναι τα Β2Β και B2C. 
Προχωρώντας λίγο περισσότερο στη χρήση του Internet θα μπορούσε να αποτελέσει 
μια πλατφόρμα επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές. Εάν φύγει 
πρώτα απ` όλα το τείχος της καχυποψίας και παρασχεθεί η πληροφόρηση για πχ 
καταναλωτικές ανάγκες, καταναλωτικές συνήθειες, δεδομένα της αγοράς, 
στρατηγικές μάρκετινγκ κλπ, ελεύθερα στο Internet , τότε θα σπάσουν οι φυσικοί και 
προσωρινοί φραγμοί. Το Internet θα ανεβάσει τις προσδοκίες των καταναλωτών, θα 
εντείνει τον ανταγωνισμό, θα μικρύνει την πίστη των καταναλωτών στη μάρκα και 
στο κατάστημα και θα μικρύνει τα περιθώρια στην εφοδιαστική αλυσίδα.  
 
 
Αυτό που δεν μπορεί να δώσει το Internet είναι η τάση που διαμορφώνεται τη 
«αγοράς εμπειριών» ή η «συμμετοχή σε γεγονότα  - events» 
 
 
Μια άλλη σημαντική εξέλιξη είναι τα συστήματα RFID. Τι είναι όμως αυτά τα 
συστήματα; 
 
 
Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του ειδικού για τον κλάδο «Τρόφιμα & Ποτά» τον 
Απρίλιο 2005, η τεχνολογία αυτή περιγράφεται ως εξής: 
 
 
«Η τεχνολογία αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων βασίζεται στην ύπαρξη ενός 
ηλεκτρονικού κυκλώματος στην ετικέτα. Η ετικέτα αποτελείται από ένα απλό πηνίο 
κεραίας μέσα σε μια θήκη γυαλί ή πλαστικό συγκολλημένο στο ολοκληρωμένο 
κύκλωμα. Το κύκλωμα αυτό μπορεί να τροφοδοτείται περιστασιακά από μια συσκευή 
ανάγνωσης και με τον τρόπο αυτό να ανταλλάσσει πληροφορίες με αυτή. 
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Με απλά λόγια, ένα βασικό σύστημα RFID αποτελείται από 3 συστατικά μέρη: μια 
κεραία ή μια σπείρα, έναν πομποδέκτη και έναν αναμεταδότη. Η κεραία εκπέμπει 
ραδιοσήματα ώστε να ενεργοποιήσει την ετικέτα για να διαβάσει και να εγγράψει τα 
στοιχεία σε αυτή. Η συσκευή ανάγνωσης εκπέμπει έως 10 μέτρα ή και περισσότερο. 
Όταν μια ετικέτα RFID περνά μέσω της ηλεκτρομαγνητικής θερμικής ζώνης, 
ανιχνεύει το σήμα ενεργοποίησης του αναγνώστη. Η συσκευή ανάγνωσης 
αποκωδικοποιεί τα στοιχεία που έχουν κωδικοποιηθεί στο ενσωματωμένο κύκλωμα 
της ετικέτας ( silicon chip)  και τα στοιχεία περνούν στον υπολογιστή για 
επεξεργασία. 
 
 
Ήδη η Wal Mart συνεργάζεται με 100 κορυφαίους προμηθευτές της με σκοπό να 
τοποθετηθούν ετικέτες RFID σε όλες τις παλέτες και τα κιβώτια από 1-1-2005. 
Επίσης στην παρουσίαση του καταστήματος του μέλλοντος από την γερμανική 
αλυσίδα METRO GROUP κεντρικό ρόλο παίζει η τεχνολογία RFID. Το METRO 
GROUP θα το εφαρμόσει σε 800 καταστήματα έως το 2007. Καινοτομία θα είναι η 
τεχνολογία RFID να μπει σε εφαρμογές προς τον καταναλωτή. Ακολουθούν και 
άλλες αλυσίδες όπως η TESCO και η αμερικανική TARGET. 
 
 
Η τεχνολογία RFID ανήκει στην παγκόσμια τάση για  βελτιστοποίηση του 
συγχρονισμού λήψης και παραλαβής της πληροφορίας , έτσι ώστε να υπάρχουν πιο 
σωστές ενέργειες των λιανέμπορων σε πραγματικό χρόνο.  
 
 
Έτσι πραγματικά , η πόλωση του εισοδήματος, του πλούτου και της γνώσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθεί στα επόμενα 10 χρόνια. Οι διακρίσεις στο μέλλον θα 
γίνονται σε «κατόχους» ή μη της τεχνολογίας. 
 
 
Η συμβολή της εφαρμογής της τεχνολογίας  RFID στις επιχειρήσεις θα είναι: 
 

1. Υπολογισμός του επιπέδου αποθεμάτων  
2. Υπολογισμός επιστροφών 
3. Διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα 
4. Κλοπές προϊόντων  
5. Αχρήστευση – απαρχαίωση ενός προϊόντος  
6. Λάθη παράδοσης χωρίς πρόθεση 
7. Υπέρβαση της ημερομηνίας λήξης 
8. Υπολογισμός του ακριβούς επιπέδου ζήτησης 
9. Απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων  
10. Out of stock 
11. Εναρμόνιση παραγγελιών 
12. Αποτελεσματικότητα προωθητικών ενεργειών 

 
Υπάρχει όμως σκεπτικισμός από τις ενώσεις καταναλωτών , ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, για 
την ορθότητα της εφαρμογής της τεχνολογίας RFID από την πλευρά της συνεχούς 
παρακολούθησης των καταναλωτών, που είναι στα πλαίσια της νομοθεσίας περί 
προσωπικών δεδομένων. 
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3.2.1.6. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
 
 
 
 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική αύξηση των προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας παγκοσμίως. Αυτή η αύξηση έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της αξίας των 
μεγάλων μαρκών. Αυτό γίνεται διότι μέσω της αύξησης του μεριδίου των πωλήσεων 
των Π.Ι.Ε. οι προμηθευτές τους έχουν βελτιώσει αρκετά την ποιότητα τους και 
συνεπώς ο καταναλωτής βλέπει παρόμοια χαρακτηριστικά στα Π.Ι.Ε. με αυτά των 
επωνύμων προϊόντων. 
 
 
Έτσι οι προμηθευτές Π.Ι.Ε. έχουν με τη σειρά τους βελτιώσει τη διαπραγματευτική 
τους θέση και ζητάνε καλύτερους όρους συνεργασίας. Αυτό που χρειάζεται όμως να 
κάνουν οι προμηθευτές Π.Ι.Ε., είναι να επενδύσουν σε έρευνα και ανάπτυξη, 
παρουσιάζοντας καινοτόμα προϊόντα και όχι απομιμήσεις επιτυχημένων επωνύμων. 
 
 
Εν συντομία στα συμπεράσματα της AC Nielsen τον Σεπτέμβριο του 2005 σχετικά με 
το παγκόσμιο περιβάλλον των Π.Ι.Ε. αναφέρονται στα εξής: 
«Τα Π.Ι.Ε. θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται με ρυθμούς μεγαλύτερους από τα 
αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα. Η Ευρώπη είναι η περιοχή με τα μεγαλύτερα  μερίδια 
Π.Ι.Ε. , με πρώτη χώρα την Ελβετία με 45% μερίδιο αγοράς σε αξία. 
 
 
Οι αναπτυσσόμενες αγορές είναι αυτές που επιδεικνύουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη, 
παρόλο που είναι ακόμη μικρά τα μεγέθη. 
 
 
Όσον αφορά στις κατηγορίες προϊόντων με μεγάλη ανάπτυξη, τα κατεψυγμένα 
τρόφιμα κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Αυτή η κατηγορία οφείλεται στην 
ταυτόχρονη μεγάλη ανάπτυξη της κατηγορίας έτοιμου φαγητού. 
 
 
Οι τιμές των Π.Ι.Ε. είναι  κατά μέσον όρο στο 1/3 της τιμής του επωνύμου μαρκών . 
Το ποσοστό ποικίλει από χώρα σε χώρα. Ο βαθμός ανάπτυξης των Π.Ι.Ε.  συμβαδίζει 
με τον βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς και την ανάπτυξη των hard discount 
καταστημάτων . Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης στην αγορά και όσο 
μεγαλύτερη είναι η διείσδυση των εκπτωτικών λιανέμπορων τόσο μεγάλη θα είναι 
και η ανάπτυξη των Π.Ι.Ε . Παγκοσμίως οι καταναλωτές με μεγάλες οικογένειες και 
χαμηλά εισοδήματα . Το κλειδί της επιτυχίας είναι η συχνότητα αγοράς . Αναμένεται 
να συνεχιστεί η ανάπτυξη των Π.Ι.Ε.. Τον τελευταίο καιρό έχουν τοποθετηθεί 
προϊόντα ανώτερης ποιότητας Π.Ι.Ε.  αλλάζοντας τις αντιλήψεις των καταναλωτών 
για την επωνυμία ενός καταστήματος. Αυτή η τάση θα πρέπει να μελετηθεί στο 
μέλλον .  
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3.3. ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
 
Διατροφικά σκάνδαλα νόσος των τρελών αγελάδων, γρίπη των πουλερικών, 
μεσογειακή διατροφή και άλλες πολλές καινούργιες λέξεις και φράσεις έχουν μπει τα 
τελευταία χρόνια στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Όλοι βλέπουμε ότι τα τελευταία 
χρόνια το θέμα της διατροφής είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων τόσο 
των απλών ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο όσο και των κυβερνήσεων.  
 
 
Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο θέμα αυτό ειδικότερα και στις τάσεις που επηρεάζουν 
και θα επηρεάσουν στο μέλλον το μάρκετινγκ και τις στρατηγικές των επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με τα τρόφιμα. Στις προηγούμενες σελίδες εξετάσαμε σε γενικές 
γραμμές το επιχειρηματικό και οικονομικό σκέλος της αγοράς τροφίμων κυρίως 
εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στο λιανεμπόριο τροφίμων . 
 
 
Το οικονομικό σκέλος δεν πρέπει να αγνοηθεί καθόλου μια και πολλά ειδικότερα 
διατροφικά προβλήματα έχουν άμεση σχέση με το επιχειρηματικό σκέλος. Ποιος για 
παράδειγμα αμφιβάλλει ότι το παγκόσμιο πρόβλημα της παχυσαρκίας εκτός από τον 
τρόπο ζωής μας ΄έχει να κάνει και με το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και τον 
συγκεντρωτισμό της αγοράς τροφίμων όπου προσφέρονται χαμηλής ποιότητας 
τρόφιμα με στόχο την επίτευξη χαμηλότερης τιμής πώλησης . Αρκεί να αναλογιστεί 
κανείς ότι οι 25 μεγαλύτεροι στον κόσμο λιανέμποροι τροφίμων έχουν πωλήσεις 
περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια .  
 
 
Όπως αναφέρθηκε επίσης η ενδυνάμωση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί με την άνοδο 
της μεσαίας τάξης στην ΚΙΝΑ και τον χαρακτηρισμό της σαν καταναλώτρια πια 
χώρα στο μέλλον. Και αναμένεται να ενισχυθεί διαμορφώνοντας καινούργιους 
τύπους λιανεμπορίου όπως έχουν ήδη διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. ‘Έτσι θα 
εξετάσουμε τις τάσεις στα τρόφιμα ειδικότερα αρχίζοντας από την πιο βασική που 
είναι η κυριαρχία του καταναλωτή. Κάποιοι λένε ότι ο καταναλωτής είναι δικτάτορας 
. Η δύναμη του συνεχώς θα αυξάνεται μέσω των συνεχών του απαιτήσεων για 
καλύτερες τιμές και βελτιωμένη ποιότητα . Η δύναμη του εκδηλώνεται μέσα από τις 
ενώσεις καταναλωτών και την βελτιωμένη επικοινωνία που έχουν μέσα από τα μέσα 
ενημέρωσης. Οι επιχειρήσεις λοιπόν πρέπει να αλλάξουν τις στρατηγικές τους και να 
θέσουν τον καταναλωτή σαν κεντρικό στόχο κάλυψης των αναγκών του.  
 
 
Παρατηρώντας τις συνήθειες του καταναλωτή ο οργανισμό food and drink Europe 
κατέγραψε μερικές τάσεις. Έτσι προβλέπεται η ραγδαία ανάπτυξη του έτοιμου 
φαγητού ( fast food ) μια και οι καταναλωτές αγοράζουν σχεδόν από καταστήματα 
έτοιμου φαγητού είτε τρώγοντας σε εστιατόρια. Ενώ οι οικογένειες συνεχίζουν να 
τρώνε στο σπίτι παρόλα αυτά ένας δραματικά αυξανόμενος αριθμός φαγητών είναι 
είτε ολοκληρωτικά είτε μερικώς παρασκευασμένα από εξωτερικές πηγές. Έτσι οι 
λιανέμποροι τροφίμων πρέπει να δουν αυτήν την τάση και να σκεφθούν σοβαρά την 
είσοδο τους στη μαζική εστίαση ( food service).Το ίδιο πρέπει να κάνουν στο μέλλον 
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και οι αναλυτές οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν και δεδομένα από τον κλάδο 
της μαζικής εστίασης μια αγορά κατά τιμή αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων.  
 
 
Άλλο σημαντικό σημείο είναι το χαμηλό κόστος των τροφίμων. Έτσι το κόστος των 
τροφίμων σαν ποσοστό του οικογενειακού εισοδήματος μειώνεται συνεχώς σε σχέση 
με τον περασμένο αιώνα. Επίσης σημαντική είναι η μεγάλη διασπορά της τιμής. Έχει 
υπολογιστεί στις ΗΠΑ ότι η αξία στον καλλιεργητή είναι 19 cent  και κάθε δολάριο 
που ξοδεύει η οικογένεια ενώ τα υπόλοιπα 81cents αφορούν τον λεγόμενο 
λογαριασμό μάρκετινγκ.  
 
 
Αλλαγές στις τιμολογιακές πρακτικές είναι στο προσκήνιο. Για παράδειγμα το γάλα 
για πολλά χρόνια για να προσελκύσουν τους καταναλωτές στα καταστήματα. Πολλές 
αλλαγές στην καταναλωτική ζήτηση και στην φροντίδα του γάλα να εγκαταλείψουν 
αυτή την πρακτική. Έχει αναφερθεί ξανά ότι οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές θα 
αλλάξουν το περιβάλλον και τις παρακολουθούν θα είναι αυτά που θα επιβιώσουν.  
 
 
Το 2004 η μελέτη που έγινε από την E.SLOAN σχετικά με τις 10 πιο σημαντικές 
τάσεις στα τρόφιμα ανέδειξε τα ακόλουθα. Αναγνωρίζοντας ότι η υγεία είναι οδηγός 
όλων των ταχύτερα αναπτυσσόμενων κατηγοριών τροφίμων και ποτών με την 
κατηγορία των φρέσκων φρούτων και λαχανικών να είναι η πρώτη κατηγορία στα 
εστιατόρια και η κατηγορία προϊόντων που βοηθάνε στην καρδιά σαν την ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη κατηγορία από τα ράφια των Σ/Μ.  
 
 
Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον για οτιδήποτε βιολογικό ενώ επίσης για 
προπαρασκευασμένα προϊόντα για μαγείρεμα για δύο άτομα. Σε μελέτη της  AC 
Nielsen το 2002 αναφέρεται ότι 6 στις 10 κατηγορίες τροφίμων με διψήφιο αριθμό 
ετήσιας ανάπτυξης προσφέρουν οφέλη στην υγεία και στην απώλεια βάρους. Τα 
φυτικά βιολογικά προϊόντα για τα οποία θα αναφερθούμε πιο κάτω έχουν πετύχει 
94% διεισδυτικότητα στα νοικοκυριά και αναπτύσσονται με ετήσια ανάπτυξη 9,5% 
έως 15,9 % τα πιο ειδικά. Το ίδιο καλά πηγαίνει και η επαναληπτικότητα.  
 
 
Αναλύοντας τις 10 σημαντικότερες τάσεις στα τρόφιμα κατά SLOAN την 
αναφέρουμε τις εξής : 
 
 
1. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 
Σχεδόν μισοί καταναλωτές (49%) απάντησαν ότι θα συνεχίσουν όλο και περισσότερο 
να χρησιμοποιούν κατεψυγμένα τρόφιμα το 29% σκοπεύει να φάει περισσότερο 
φρέσκα προετοιμασμένα φαγητά τα οποία χρειάζονται μόνο ζέσταμα. Επίσης 20 25% 
λέει ότι προτίθεται να μαγειρέψει στο σπίτι χρησιμοποιώντας έτοιμα μείγματα 
συστατικών. Έτσι οι δυναμικές των αγορών ευκολίας αλλάζουν και αναπτύσσονται 
γρήγορα. Τα φρέσκα προετοιμασμένα φαγητά ευκολίας είτε για βοηθητικά πιάτα στο 
τραπέζι είτε για φαγητά που τα παίρνουν οι καταναλωτές μαζί τους (δουλειά – 
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σχολείο) συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της τάσης που υπάρχει για διασκέδαση στο 
σπίτι .  
 
 
Αξίζει να παρατηρήσουμε εδώ τις αξιόλογες δημογραφικές αλλαγές που γίνονται 
τονίζοντας το ότι η γέννηση των babyboomer μετασχηματίζεται πια σε Άδεια Φωλιά 
στον Οικογενειακό Κύκλο Ζωής. Επίσης η νέα γενιά των Echo boomer αρχίζει να 
κάνει οικογένειες με άλλη όμως αντίληψη περί ζωής . ‘Έτσι η γενιά των babyboomer 
που ήταν προσανατολισμένη στην καριέρα με την αλλαγή του σταδίου τους βρήκαν 
αρκετό χρόνο για να μαγειρέψουν στο σπίτι και απευθύνονται στα κατεψυγμένα 
προϊόντα για πιο εύκολο μαγείρεμα. 
 
 
 
2. ΦΑΓΗΤΟ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 
 
Το άγχος στη δουλειά ιδιαίτερα μετά από σκληρή ολοήμερη εργασία κατευθύνει τους 
καταναλωτές να θέλουν να ανταμείψουν τους εαυτούς τους με ένα καλύτερης 
ποιότητας φαγητό είτε το πάρουν για το σπίτι είτε πηγαίνοντας σε εστιατόριο. Οι 
καθημερινές υποχρεώσεις των εργαζομένων οδηγεί να επισκέπτονται 28 φορές 
περισσότερο τον μήνα τα εστιατόρια. Σε αυτό τον τομέα έχουν πολλά να γίνουν για 
την βελτίωση της ποιότητας του φαγητού που διανέμεται και της συσκευασίας τους. 
 
 
3. ΕΜΦΥΤΑ ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 
Οι καταναλωτές έχοντας μια απλοποιημένη άποψη για τα υγιεινά προϊόντα επιλέγουν 
προϊόντα που αναγνωρίζονται σαν έμφυτα υγιεινά προϊόντα όπως τα φρούτα, τα 
φρέσκα λαχανικά, οι σαλάτες, οι ξηροί καρποί και τα γιαούρτια. 
 
 
 
4. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ  
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Datamonitor 2004 η κατηγορία των τροφίμων πολυτελείας 
προβλέπεται να φθάσει στις ΗΠΑ τα 94 δις. Δολάρια το 2006 με ανάπτυξη 30%. 
Φυσικά κυρίαρχα τρόφιμα είναι οι αστακοί, οι γαρίδες και τα ψάρια. Επίσης η ίδια 
τάση υπάρχει και στο κρασί με τους αμερικάνους να τείνουν να γίνουν οι 
μεγαλύτεροι καταναλωτές κρασιού στον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για άλλα τρόφιμα 
πολυτελείας όπως τα προϊόντα για κοκταίηλ οι βελγικές πραλίνες τα αρτοποιήματα 
και η σοκολάτα σαν ρόφημα. 
 
 
 
5. ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ 
 
Η εγγύηση των τροφίμων με τον τόπο παραγωγής το χωράφι αναφερόμενα σαν 
σπιτικά, βιολογικά, φυσικά, αποδεκτά καλλιεργημέν , ελευθέρας βοσκής ή πουλερικά 
σε κλιματιζόμενο περιβάλλον κλπ. απευθύνονται σε κατηγορίες πολυτελών 
προϊόντων και αναπτύσσονται ικανοποιητικά. Στις ΗΠΑ τα βιολογικά προϊόντα είχαν 
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το 2004, 10% ανάπτυξη φθάνοντας το 10,9 δις δολάρια σύμφωνα με το the Natural 
Marketing Institute ( NMI 2005). Αρχίζει επίσης να προσελκύουν την προσοχή ηθικά 
θέματα εμπορικών πρακτικών .  
 
 
 
6. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Καθώς ανεβαίνει η κατηγορία των ethnic φαγητών , ανεβαίνει και η κατηγορία των 
αρωμάτων με κυρίαρχη κατηγορία τα κινέζικα. Έμφαση δίνεται επίσης στο άρωμα 
προϊόντων light . 
 
 
 
7. ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ « ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑ» ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 
Ενώ κάποιες κατηγορίες έχουν πτωτική πορεία όπως πχ. Τα cookies που προβλέπεται 
να έχουν πτώση 24% μέχρι το 2009 ( Mintel 2004) άλλες υποκατηγορίες όπως τα 
cookies πολυτελείας θα ανέβουν. Το ίδιο ισχύει και για το κέικ . 
 
 
 
8. ΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ. 
 
Σύμφωνα με την κυρίαρχη δίαιτα των Αμερικάνων που είναι η δίαιτα με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, οι καταναλωτές προσέχουν πια την περιεκτικότητα 
σε λίπη και θερμίδες (SLOAN 2005) . Επίσης επιδεικνύουν ενδιαφέρον για trans free 
προϊόντα για το περιεχόμενο σε αλάτι και σόδα, για σούπες με λίγες θερμίδες, για την 
επισήμανση των αλλεργιογόνων. Η καφεϊνη, τα γλυκά, τα ζαχαρωτά, τα τρόφιμα με 
πολλά λιπαρά, οι τεχνητές γλυκαντικές ουσίες είναι ψηλά στη λίστα των τροφίμων 
που προσπαθούν οι μητέρες να περιορίσουν από τα παιδιά τους (NSI 2003a) . 
 
 
 
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Με τον όρο λειτουργικά τρόφιμα θεωρούμε οποιαδήποτε τρόφιμα ή συστατικό 
τροφίμων, που μπορεί να παράσχει ένα όφελος υγείας πέρα από τις παραδοσιακές 
θρεπτικές ουσίες που περιέχουν τα τρόφιμα (Τρόφιμα & Ποτά –Οκτώβριος 2004). Το 
«Institute of Food medicine and Nutrition board» (ION / FNB 1994) όρισε ως 
λειτουργικό τρόφιμο κάθε τρόφιμο ή συστατικό τροφίμου που έχει ευεργετική 
επίδραση σε μια ειδική λειτουργία του οργανισμού και στην υγεία γενικότερα .Έτσι 
για παράδειγμα ιατρικές έρευνες έχουν μεταφραστεί σε προϊόντα όπως πχ. η δίαιτα 
που περιέχει όσπρια μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για καρδιακές νόσους και 
καρκίνο όπως επίσης τα οφέλη που παρέχουν τα προϊόντα με σιτάρι ολικής άλεσης ή 
τα γιαούρτια μειώνουν τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα. Στην Ευρώπη προηγείται η 
Γερμανία σε κατανάλωση με ετήσια κατά κεφαλή καταναλωτή 176 ευρώ για 
προϊόντα FF . Η αγορά αναπτύσσεται κατά 10% ετησίως ενώ το 2050 υπολογίζεται 
ότι το FF θα αποτελούν το 50% της αγοράς . Στην Ευρώπη η κατηγορία των FF είχε 
πωλήσεις το 2002,  464 εκ.ευρώ και εκτιμάται το 2007 να υπερβεί το 666 εκ.ευρώ .  
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10. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Η ευκολία και τα έτοιμα γεύματα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Η υγεία και ο 
χρόνος θα καθορίζουν την αγορά τροφίμων με το 50% των Βρετανών να τρώνε το 
κυρίως γεύμα μόνοι τους και το 39% των νοικοκυριών στην Μ.Βρετανία να είναι 
οικογένειες ενός μέλους (Innova 2004 b). Στην Ευρώπη όλο και περισσότερα 
προϊόντα πωλούνται σε μορφή ατομικής συσκευασίας. Οι κυρίαρχες παγκόσμιες 
ασθένειες είναι οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος ακολουθούμενες από τα στρες, την 
παχυσαρκία, τις αλλεργίες, τα νοσήματα των ματιών και tην νόσο Alzheimer 
( Health focus 2004).  
 
 
Ήδη οι μεγάλες πολυεθνικές όπως η Nestle έχουν ανακοινώσει στρατηγικές 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες για την υγεία των ατόμων. 
 
 
Μια άλλη έρευνα , από την AC Nielsen , αυτή τη φορά το 2004 που έγινε σε 59 χώρες 
και σε 89 κατηγορίες τροφίμων και ποτών, σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις του 
κλάδου, επισημαίνει 3 βασικές τάσεις οι οποίες διαφαίνεται ότι θα οδηγήσουν την 
ανάπτυξη των κατηγοριών τροφίμων και ποτών. Η έρευνα έχει στοιχεία από τους 
τελευταίους 12 μήνες. 
 
 
Οι τρεις τάσεις είναι οι εξής: 
 

1. Ο συνεχής εστιασμός στην Υγεία 
2. Η ανάγκη για «ευκολία» 
3. Η αυξανόμενη επίδραση των προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας 

 
 
 
Από την τόσο σημαντική αυτή έρευνα, οι καταναλωτές φαίνεται να έχουν συνοχή, 
παρόλο το εύρος, στο μήνυμα που στέλνουν προς το λιανεμπόριο και τη βιομηχανία. 
«Ψάχνουν για προϊόντα τα οποία είναι υγιεινά, έχουν χαρακτηριστικά «ευκολίας» και 
να παίρνουν «αξία» κατά την αγορά τους .  
 
 
Έξι ήταν οι κατηγορίες οι οποίες είχαν το 2004 διψήφιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση 
με το 2003: 
 

1. Ποτά με βάση τη σόγια 
2. Ρευστά γιαούρτια 
3. Μη αλκοολούχα ποτά 
4. Κρέας Γάλα Αβγά 
5. Φρούτα και λαχανικά 



 - 43 - 

6. Έτοιμα γεύματα 
 
 
Τα κατεψυγμένα ψάρια  - θαλασσινά έφυγαν από τη λίστα. 
 
 
Εμβαθύνοντας για λίγο στην έρευνα βλέπουμε μια παρόμοια τάση το 2004 στην 
αγορά των προϊόντων «προσωπικής φροντίδας» 
Οι κατηγορίες των παραπάνω προϊόντων , μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 
κατηγορίες: 
 

1. Προϊόντα τα οποία έχουν σημαντικά υγιεινά χαρακτηριστικά, συχνά 
σχετιζόμενα με συγκεκριμένη δίαιτα.  

Έτσι είναι συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων που θεωρούνται υγιεινές . ενώ 
άλλες θα πρέπει να αποφεύγονται. 
Στη ομάδα αυτή ανήκουν οι κατηγορίες  

• Κρέας –Ψάρια – Αβγά 
• Υδατάνθρακες χωρίς ζάχαρη 
• Κακάο, σοκολάτες, ποτά με βύνη 

Τα τελευταία θεωρούνται στην Ιαπωνία σαν υγιεινά. 
 

2. Βασικά, υγιεινά προϊόντα, όπως τα φρέσκα φρούτα, οι έτοιμες φρέσκες 
σαλάτες, τα φρέσκα λαχανικά και τα επιτραπέζια φρούτα και ξηροί καρποί  

 
     3. Εναλλακτικά υγιεινά προϊόντα , όπως προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα  σε 
υδατάνθρακες 
 
 
Σε αυτό το σημείο πιστεύω είναι χρήσιμο να καταγράψουμε την σημαντικότητα που 
έχει η επισήμανση των τροφίμων. Η τάση που υπάρχει αυτή την περίοδο είναι η 
επισήμανση να είναι ολοένα και πιο αναλυτική, αλλά και κατανοητή στον 
καταναλωτή , μια και αρχίζει να την ελέγχει ολοένα και περισσότερο. 
 
 
Σε μια πρόσφατη έρευνα πάλι της AC Nielsen (2005) σχετικά με την επισήμανση , 
καταγράφηκαν τα εξής: 
Ένας στους δύο Ευρωπαίους ελέγχει τακτικά την συσκευασία και επισήμανση των 
τροφίμων, για την περιεκτικότητα τους, σε λίπος, ενώ 2 στους 5 ελέγχουν για 
θερμίδες και ζάχαρη. 
 
 
Παγκοσμίως , οι ετικέτες ελέγχονται από τους καταναλωτές για λίπος (49%), 
θερμίδες (43%), ζάχαρη (42%), συντηρητικά (40%), χρώματα και πρόσθετα (36%). 
Το 35% των Λατινοαμερικάνων λέει ότι πάντα ελέγχουν τα θρεπτικά συστατικά , 
συγκρινόμενο με το 18% των Ευρωπαίων. Για τους; Λατινοαμερικάνους το να είναι 
γνώστες των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων έχει γίνει μέρος της ζωής τους. 
Εντωμεταξύ ανάμεσα στους Ευρωπαίους, οι πολίτες της Ν. Ευρώπης δίνουν 
προτεραιότητα στα ολοκληρωμένα τρόφιμα με προτεραιότητα στη γεύση και όχι στις 
θερμίδες ( Mintell). 
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Όλες οι χώρες της Ν. Ευρώπης ελέγχουν κυρίως την ύπαρξη συντηρητικών,   
πρόσθετων και χρωμάτων. Απλά λένε ότι το «τεχνητό δεν είναι καλό, ενώ το φυσικό 
είναι». 
 
 
Έτσι εξηγείται γιατί αποτυχαίνουν πολλά light προϊόντα στην Ιταλία, διότι οι Ιταλοί 
δεν θυσιάζουν την γεύση για λιγότερες θερμίδες. 
 
 
Είναι πολύ ενδιαφέρον ο Νοτιοευρωπαϊκός τρόπος διατροφής, ο οποίος βασίζεται στο 
ψάρι , τα λαχανικά , το ψωμί , τα δημητριακά και μικρή κατανάλωση κόκκινου 
κρέατος και κατεργασμένων τροφίμων. 
 
 
Θεωρείται σαν ο πιο υγιεινός τρόπος διατροφής με αποδεδειγμένα αποτελέσματα 
μειωμένου κινδύνου καρκίνου και αύξησης του προσδόκιμου ορίου ζωής. 
 
 
Το μαγικό «ελιξίριο» είναι το ελαιόλαδο, βασικό προϊόν της λεγόμενης 
«Μεσογειακής διατροφής». 
 
 
Ήδη ,σύμφωνα με σχετικό άρθρο στα «Τρόφιμα & Ποτά» το Φεβρουάριο του 2005, 
πολλές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να εναρμονιστούν στις 
σύγχρονες διατροφικές τάσεις, συνδυάζοντας τα προϊόντα ευκολίας (έτοιμα 
φρεσκοπαραγμένα γεύματα ) με τη μεσογειακή διατροφή. 
 
 
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο , είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι η στροφή προς την 
παραγωγή υγιεινών προϊόντων έχει ήδη γίνει όχι μόνο από μικρές ή μεσαίες 
επιχειρήσεις αλλά και από τεράστιους κολοσσούς . Ήδη μέσα από αναδημοσιευμένο 
άρθρο της «Washington Post» από την εφημερίδα «Τα Νέα», οι πολυεθνικές Pepsico, 
η Kraft και η McDonalds προσπαθούν να κερδίσουν την κοινή γνώμη, στρεφόμενες 
προς την υγιεινή διατροφή. 
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3.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Στις παραπάνω σελίδες αναφερθήκαμε στο διεθνές περιβάλλον του λιανεμπορίου και 
ειδικότερα σε αυτό των τροφίμων . Επίσης καταγράφηκαν οι βασικοί τομείς 
ενδιαφέροντος στο περιβάλλον μάρκετινγκ των τροφίμων όπως η Διοίκηση 
Κατηγορίας Προϊόντων, το ECR  το CRM, το Internet ,τα συστήματα RFID, και τα 
Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας,  καθώς επίσης οι νέες τάσεις που θα επηρεάσουν την 
παγκόσμια αγορά τροφίμων. 
 
Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι: 
 

• Το λιανεμπορίου δυναμώνει όλο και περισσότερο παγκοσμίως 
 

• Στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς 
στα χέρια μικρής ομάδας λιανεμπορικών επιχειρήσεων τροφίμων   

 
• Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των λιανεμπορικών επιχειρήσεων είναι 

μεγάλη. 
 

• Οι επιχειρήσεις τροφίμων, λιανεμπορικές και παραγωγικές επιδεικνύουν 
μεγάλη εξωστρέφεια. 

 
• Η Κίνα θα έχει σημαντικό ρόλο στο άμεσο μέλλον τόσο σαν παραγωγός χώρα 

όσο και σαν καταναλώτρια 
 

• Εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού , οι εφαρμογές της τεχνολογίας της 
πληροφορίας θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στην δημιουργία 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 
• Η Wal Mart είναι αυτή που επηρεάζει και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί τις 

εξελίξεις 
 

• Οι νέες έννοιες του μάρκετινγκ όπως η Διοίκηση Κατηγορίας Προϊόντων , το 
ECR  το CRM , το Μάρκετινγκ Σχέσεων και τα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας, 
θα είναι σε πλήρη εφαρμογή 

 
• Κυρίαρχα στο μάρκετινγκ τροφίμων θα είναι τα θέματα ασφάλειας, υγιεινής, 

ευκολίας, και τα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας. 
 

• Στο Μάρκετινγκ τροφίμων «απόλυτος άρχοντας» θα είναι ο καταναλωτής  
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3.5. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
 
3.5.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 
Αναφέρθηκε προηγουμένως διεξοδικά τόσο το ευρύτερο περιβάλλον του παγκόσμιου 
λιανεμπορίου , όσο και ειδικότερα αυτό των τροφίμων. Επεκτείναμε την μελέτη μας 
στα βασικότερα θέματα του περιβάλλοντος που θα επηρεάσουν το μάρκετινγκ 
τροφίμων αλλά και άλλες κατηγορίες προϊόντων και διερευνήσαμε επίσης τις 
ειδικότερες τάσεις που θα επηρεάσουν στο μέλλον τόσο την παραγωγή αλλά και την 
εμπορία των τροφίμων. 
 
 
 
Έτσι στ βασικότερα σημεία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι 
σχέσεις των λιανέμπορων και προμηθευτών τροφίμων αναλύονται ως εξής: 
 
 
Υπάρχει μια αυξανόμενη συγκέντρωση του λιανεμπορίου παγκοσμίως στις 
ανεπτυγμένες χώρες ( Dobson Consulting ,1999). Σε μερικές χώρες όπως πχ η Μ. 
Βρετανία, μια μικρή ομάδα ομίλων λιανεμπορίου ελέγχουν την αγορά , με συνέπεια 
τόσο η πλευρά της αγοράς όσο και της πώλησης να τείνει να συγκεντρωθεί. 
 
 
Αντιθέτως , σε κράτη όπως η Ελλάδα, η Ιταλία  και άλλες χώρες η αγορά δεν είναι 
ακόμη συγκεντρωμένη , ενώ κυριαρχούν ανεξάρτητοι λιανέμποροι. Σαν αποτέλεσμα, 
μέσα στο πεδίο του λιανεμπορίου, η δύναμη των αγοραστών φαίνεται να ανεβαίνει 
από την ικανότητα που έχουν οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις να αποκτούν από τους 
προμηθευτές τους όλο και πιο ευνοϊκούς όρους από αυτούς που είναι διαθέσιμοι σε 
άλλους αγοραστές ή θα προσδοκούσαν να έχουν κάτω από συνθήκες ανταγωνισμού  
(Dobson Consulting ,  Prepared for the European Commission,1999) 
 
 
Στις ΗΠΑ από το 1930 με την νομοθετική πράξη “Robinson –Patmar”απαγορεύεται 
στους προμηθευτές να παρέχουν ευνοϊκότερους όρους σε επιλεγμένους αγοραστές. 
Άλλες όμως χώρες δεν επέλεξαν παρόμοιους τρόπους διευθέτησης, αλλά ενεργούνε 
κατά περίπτωση ( case to case). 
 
 
Έτσι η ενδυνάμωση του λιανεμπορίου οδήγησε τους παραγωγούς να περιορίσουν τις 
επενδύσεις τους σε νέα προϊόντα ή βελτιώσεις στα προϊόντα, στη διαφήμιση και στην 
ενίσχυση της επωνυμίας τους , ενώ παράλληλα περιορίζοντας ή αποδυναμώνοντας τις 
δεύτερης σημασίας μάρκες ενίσχυαν την θέση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. 
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Υπάρχει συνεπώς ο φόβος ότι εντέλει ο ανταγωνισμός στο λιανεμπόριο τροφίμων θα 
γίνεται στο μέλλον μεταξύ ενός μικρού αριθμού λιανέμπορων που θα προμηθεύονται 
μόνο με ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα. 
 
 
 
 Μια άλλη έρευνα   αναφέρει επίσης ότι πολλές αναφορές επισημαίνουν τις πιέσεις 
που ασκούν οι λιανέμποροι στους προμηθευτές με σκοπό να μειώσουν τιμές για τους 
καταναλωτές που επιδεικνύουν υψηλή ευαισθησία στις τιμές, ιδιαίτερα στην 
Σλοβενία και την Τουρκία.  
 
 
Διευρύνοντας το περιβάλλον που αλλάζει στο Ευρωπαϊκό λιανεμπόριο η S.Hogarth – 
Scott και  Sandra Parkinson το  1993 εντοπίζουν και αυτοί τα βασικά σημεία του, που 
είναι η συγκέντρωση , η διεθνοποίηση και η χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής.  
 
 
Λένε ότι «είναι προφανές ότι μεμονωμένοι λιανέμποροι βλέπουν τις σχέσεις τους με 
τους προμηθευτές περισσότερο με όρους αντιπαλότητας παρά συνεργασίας. Η 
ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
πρόθεσης αντιπαλότητας με τους προμηθευτές. 
 
 
Σε ένα άλλο άρθρο της η ίδια ερευνήτρια αναφέρει ότι αυτή η αλλαγή των 
ισορροπιών μεταξύ των δύο μερών είναι φαινόμενο που άρχισε το 1970. Πριν από το 
1970 η αγορά ήταν κατακερματισμένη και η ισχύς ήταν στα χέρια των προμηθευτών, 
οι οποίοι υποδείκνυαν το μίγμα μάρκετινγκ και τους όρους συνεργασίας στο 
λιανεμπόριο. Έτσι η επανάσταση του λιανεμπορίου τη δεκαετία του 1980 , μεγάλωσε 
τα μεγέθη του λιανεμπορίου που πια είναι αυτοί που κυριάρχησαν. Πέρα από τα 
προηγούμενα χαρακτηριστικά τους , κυρίαρχο ρόλο παίζει και θα παίξει η «αγορά με 
μια στάση».  
 
 
Όταν γράφτηκε αυτό το άρθρο, οι φόβοι για κατάργηση των «κωδικών», ο 
περιορισμός του χώρου στο ράφι και ο καθορισμός του μίγματος μάρκετινγκ από 
τους λιανέμπορους ήταν μια πραγματικότητα. Επίσης οι Financial Times το 1995 
αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι κάτοχοι δύναμης στην μοντέρνα αγορά τροφίμων 
είναι το λιανεμπόριο. Η οικονομία δεν ονομάζεται πια  «οικονομία της αγοράς»  αλλά 
«οικονομία της υπεραγοράς». Επίσης ο Fernie το 1994 σημειώνει ότι «παρόλη τη 
ρητορική σχετικά με την συνεργασία, τα πρακτικά θέματα της από κοινού 
αντιμετώπισης θεμάτων έχουν πολύ δρόμο για να υλοποιηθούν» 
 
 
Το περιβάλλον όμως είναι δυναμικό, η αγορά έχει ωριμάσει, η ανάπτυξη της είναι πια 
δύσκολη και ο καταναλωτής δεν υπήρξε ποτέ πια τόσο απαιτητικός. 
 
 
Σε αυτές τις νέες συνθήκες η κυρίαρχη αντίδραση και των δύο πλευρών είναι η 
αναγνώριση ότι συμφέρει και στις δύο πλευρές να απομακρυνθούν από τις 



 - 48 - 

αντιπαλότητες και τις διαμάχες του παρελθόντος προς τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
και συνεργατικών σχέσεων προσφέροντας “win – win”οφέλη και στα δυο μέρη. 
 
Με βάση αυτά τα δεδομένα η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Μ. Βρετανίας , εκπόνησε 
μια μελέτη για το συγκεκριμένο θέμα των σχέσεων των δύο μερών και μέσα από 
διαπίστωση της κατάστασης , προχώρησε στη θέσπιση ενός Κώδικα Δεοντολογίας με 
σκοπό να ξεκαθαρίσει τον τρόπο συναλλαγής του λιανεμπορίου με τη βιομηχανία. 
 
 
Στόχος ήταν η καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά μια και 
διαπιστώθηκε ότι η διαπραγματευτική δύναμη που είχαν οι λιανέμποροι εις βάρος 
των προμηθευτών τους δεν βοηθούσε τον ελεύθερο  ανταγωνισμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 49 - 

3.5.2. ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 
 
 
 
Σε πρόσφατη έρευνα της Deloitte το 2005 σχετικά με τις σχέσεις του λιανεμπορίου με 
τους προμηθευτές, αναγνωρίζοντας τις αλλαγές που επήλθαν στο παγκόσμιο 
λιανεμπόριο, παρατηρεί ότι τα οφέλη είναι τεράστια από τη συνεργασία τους. Έτσι 
μέσα από συνεντεύξεις 100 και πλέον ανωτάτων στελεχών και από τα δύο μέρη στην 
Ευρώπη, αποτυπώθηκε από την πλειοψηφία ότι εάν πρόκειται αυτή η συνεργασία να 
δουλέψει στην πράξη, πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πεδίου συζήτησης 
βασιζόμενη σε γεγονότα και εστιασμένη σε περιοχές όπου και τα δύο μέρη θα 
κερδίσουν ( win win). Οι σχέσεις καχυποψίας, παρεξηγήσεων και έλλειψης 
εμπιστοσύνης, που επικρατούσαν θα πρέπει να αλλάξουν κάτω από την πίεση της 
μάχης για τα περιθώρια κέρδους ή ακόμα και της επιβίωσης. 
 
 
Μελετώντας τις σχέσεις των δύο μερών η Susan A. Shaw και η Julliette Gibbs (1995) 
Σημειώνουν το ότι οι αλλαγές των δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, οι αλλαγές στη 
παραγωγή και στην τεχνολογία πληροφορικής, έχουν μεταβάλει την σχετική δύναμη 
των εσωτερικών ιεραρχιών και έχει αυξηθεί η σπουδαιότητα της δικτύωσης διαφόρων 
τύπων. 
 
 
Επίσης το αυξανόμενο κόστος της έρευνας και ανάπτυξης, έχει δημιουργήσει την 
αναγκαιότητα για μοίρασμα του σε συνεργατικές ενέργειες. 
 
 
Συνεχίζοντας οι ερευνήτριες λένε ότι «όταν η ισορροπία μετακινείται πέρα από 
ιεραρχίες και μερικώς αντικαθίσταται από δίκτυα επιχειρήσεων που δουλεύουν μαζί, 
είναι πιθανόν αυτές οι σχέσεις να λειτουργούν με όρους αγοράς.  
Προτείνεται οι σχέσεις μέσα στα δίκτυα να είναι πιο στενές από αυτές τις σχέσεις που 
γνωρίζουμε στην αγορά, διότι αυτού του είδους οι σχέσεις είναι πιο αποδοτικές για να 
παράγουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες και να παραχθούν καλύτερα 
αποτελέσματα». 
 
 
Η αναγκαιότητα της βελτίωσης της συνεργασίας των δύο μερών αποτυπώνεται επίσης 
μέσα από την μελέτη που έκανε η Επιτροπή  Ανταγωνισμού της Μ. Βρετανίας το 
2005. Αναφέρεται ότι η φύση αυτής της σχέσης έχει σημαντική επίδραση στην 
ικανότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών οι επιχειρήσεις.  
 
 
Τόσο οι προμηθευτές όσο και οι λιανέμποροι υποστήριξαν ότι είναι ζωτικής 
σημασίας αυτή η σχέση να δουλέψει καλά. Όμως τα δύο μέρη έχουν διαφορετικούς 
στόχους ( απλά οι προμηθευτές θέλουν να πουλήσουν στις ψηλότερες δυνατές τιμές, 
ενώ οι λιανέμποροι να αγοράσουν στις χαμηλότερες). 
 



 - 50 - 

Επίσης η Helen MF White (2000) μελετώντας τις σχέσεις των δύο μερών στην 
«φρέσκιας παραγωγής» αγορά στην Μ. Βρετανία, διαπιστώνει και αυτή ότι υπάρχει 
αλλαγή στο κλίμα της συνεργασίας και γίνονται πιο συνεργατικές. 
 
 
Σ` αυτό το κλίμα επέδρασαν οι έννοιες της Διοίκησης Κατηγορίας Προϊόντων, το 
ECR, η φιλοσοφία άμεσης ανταπόκρισης  ( quick response)  και η Διοίκηση Σχέσεων 
(relationship management). Κάτω από αυτό το πρίσμα οι επιχειρήσεις των δύο μερών 
ουσιαστικά λειτουργούν σαν μια. 
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3.5.3 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 
Παρότι διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα ενός νέου επιπέδου συνεργασίας της 
βιομηχανίας με το λιανεμπόριο, υπάρχουν προς το παρόν αρκετά εμπόδια να 
ξεπεραστούν.  
 
 
Μέσα από την έρευνα της Deloitte το 2005 καταγράφηκαν πέντε βασικά εμπόδια που 
εμποδίζουν έως τώρα την αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο μερών: 
 
 

1. Έλλειψη εμπιστοσύνης  
2. Διαφορετικοί στόχοι  
3. Λειτουργικές ανεπάρκειες  
4. Ακατάλληλοι και μη επαρκείς πόροι και ικανότητες 
5. Θολή επιχειρηματική κατάσταση και αποδόσεις κεφαλαίων 

 
 
Σχολιάζοντας τα βασικά σημεία που εντόπισαν οι δύο πλευρές αλλά και μια ακόμη, η 
πλευρά των παρατηρητών της αγοράς, σημειώνονται τα εξής: 
 
 
Οι λιανέμποροι επιθυμούν συνεργασία με προμηθευτές οι οποίοι πραγματικά 
επενδύουν σε στρατηγικές που θα αυξήσουν αμοιβαία την απόδοση της κατηγορίας.  
Επίσης επιθυμούν να επενδύσουν σε μακρόχρονες σχέσεις με προμηθευτές οι οποίοι 
έχουν εξαιρετικές δυνατότητες.  
Εάν οι λιανέμποροι θέλουν πραγματικά να γνωρίσουν σε βάθος την αγορά, τότε οι 
συμβουλές από τους προμηθευτές προάγουν την μακρόχρονη επιτυχία. 
 
 
Ισχυρό εμπόδιο στην συνεργασία τους, πιστεύουν οι λιανέμποροι ότι είναι οι 
ανεπάρκειες σε σχετικές ικανότητες που έχουν οι προμηθευτές ακόμη και οι 
καλύτεροι. Ιδιαίτερα σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, οι λιανέμποροι είναι πολύ 
μπροστά. 
 
 
Οι λιανέμποροι που έχουν όραμα βλέπουν πολλά οφέλη στην μακρόχρονη 
συνεργασία με τη βιομηχανία, στη δημιουργία στρατηγικών win win .  
 
 
Από την άλλη πλευρά οι προμηθευτές πιστεύουν ότι βελτιώσεις στις προτεραιότητες , 
στην συχνή αλλαγή προσωπικού, στην εσωστρέφεια, , στη υπερπροστασία, θα 
οδηγήσουν στην βελτίωση κλίματος εμπιστοσύνης και ιδιαίτερα στις περιοχές της 
κοινής προωθητικής πολιτικής και της διαθεσιμότητας των προϊόντων.  
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Οι προμηθευτές πιστεύουν επίσης ότι η άλλη πλευρά δεν απασχολείται με θέματα 
όπως ο σχεδιασμός της ζήτησης  / προσφοράς, προγραμματισμού παραγωγής και 
βελτιστοποίησης της διανομής.  
 
 
Σημείο τριβής συνήθως είναι οι εργοστασιακές τιμές .  
Επίσης, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν συζητήσεις για τις αλλαγές στα δημογραφικά 
στοιχεία και τους τρόπους αντίδρασης, οι προμηθευτές αναλώνουν το χρόνο τους σε 
καθημερινά διοικητικά θέματα. 
 
 
Οι παρατηρητές της αγοράς σημειώνουν ότι καμιά πλευρά δεν θα υποχωρήσει πολύ 
από τη θέση της. Το σημαντικό είναι στο πως θα βρεθεί τρόπος συνεργασίας με 
αμοιβαία αποδεκτούς εμπορικούς όρους. 
 
 
Προς το παρόν βέβαια, μόνο μεγάλοι οργανισμοί εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες 
που παρέχει η τεχνολογία πληροφόρησης και αφιερώνει τους κατάλληλους πόρους. 
Οι ομάδες είναι κατώτερες  των περιστάσεων σε ικανότητες και εμπειρίες. 
 
 
Μια άλλη έρευνα των R. Schellhase – P. Hardrock – M. Ohlwein  το 1999 
καταγράφει τις βασικές περιοχές όπου δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ των 
προμηθευτών με τους λιανέμπορους.  
 
 
Οι περιοχές με σειρά συχνότητας είναι: 
 
 

1. Πολιτική ποικιλίας προϊόντος του προμηθευτή ( πολλά προϊόντα  / νέες 
είσοδοι) 

2. Προσωπικό ( συχνότητα επισκέψεων , καταλληλότητα , υποκίνηση) 
3. Διαδικασία παραγγελιοληψίας ( συνέπεια στις παραδόσεις) 
4. Χρησιμοποίηση προσωπικού των προμηθευτών στα καταστήματα 
5. Συνθήκες συνεργασίας (ελάχιστο ύψος παραγγελιών , συχνότητα παραδόσεων 

κλπ) 
6. Συσκευασία ( καταλληλότητα για μεταφορά) 
7. Προωθητικές ενέργειες ( οργάνωση , συνεργασία, εκτέλεση κλπ) 
8. Σύστημα εκπτώσεων ( διαφοροποιήσεις) 
9. Διαφήμιση ( ένταση κλπ) 
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3.5.4. ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
 
Για να κατανοήσουμε την δομή της συνεργασίας πρέπει να την ορίσουμε και να 
δούμε από τι αποτελείται. Μόλις γνωρίσουμε τα στοιχεία της δομής της θα 
προχωρήσουμε στις επιδράσεις κάθε στοιχείου στην έννοια της συνεργασίας. 
 
Τι είναι όμως συνεργασία ; 
 
Συνεργασία στο κανάλι ορίζεται η επιλογή των πολιτικών και των στρατηγικών από 
δυο ή περισσότερους οργανισμούς με σκοπό να πετύχουν κοινούς στόχους . 
 
 
Θα μπορούσαμε επίσης να την ορίσουμε σαν « κοινές ενέργειες που εκτελούνται από 
επιχειρήσεις , έτσι ώστε να παράγουν επιπλέον αμοιβαία επωφελούμενες εκροές ή 
μεμονωμένη εκροή που παράγεται όμως από συνεχή προσδοκώμενη αμοιβαιότητα  
(P. Dapiran – S. Hogarth – Scott, 2003). 
 
 
Σύμφωνα με την Alexandra Campbell (1997) μέσα από την έρευνα της για τις μορφές 
συνεργασίας , αναφέρει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι είναι 
συνεργασία μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή.  
 
 
 Υπάρχουν 4 κατηγορίες συνεργασιών: 
 
 
Κατηγορία 1: Συνεργασία με κέντρο τον πελάτη 
 
Σ` αυτή την κατηγορία η σχέση αγοραστή  - πωλητή υπάρχει μόνο στη θεωρία. Στη 
πράξη η συνεργασία είναι μια καλοδουλεμένη σχέση στη οποία ο προμηθευτής 
κατανοεί τους περιορισμούς του πελάτη και βοηθιέται να ανταποκριθεί σ` αυτούς. 
Από την άλλη μεριά ο αγοραστής κατανοεί τις δυνατότητες του προμηθευτή για 
γρήγορη εξυπηρέτηση σε καλή τιμή.  
Καθώς οι αγοραστές συνεχίζουν να αγοράζουν από κάποιους προμηθευτές για ένα 
χρονικό διάστημα , αυτό δε σημαίνει ότι υπήρξε μια μακρόχρονη δέσμευση. 
 
 
 
Κατηγορία 2 :Προσωπική πίστη 
 
Σε μια συνεργασία , δεν υπάρχουν ξαφνικές εκπλήξεις, επειδή οι δυο επιχειρήσεις 
ξοδεύουν το χρόνο τους μαζί και πραγματικά γνωρίζει η μια τη δουλειά της άλλης. 
Και οι δυο επιχειρήσεις λένε η μια στην άλλη τι θα κάνουν και είναι ιδιαίτερα 
ανοιχτές στη ν ανταλλαγή πληροφοριών επειδή η κάθε μια εμπιστεύεται την άλλη. 
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Κατηγορία 3 : Αμοιβαίες επενδύσεις 
 
Και οι δυο επιχειρήσεις δεσμεύονται μακροχρόνια η μια στην άλλη. Και οι δυο 
επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν τρόπους να βελτιώσουν η κάθε μια το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της άλλης . Είναι μια κατάσταση win win .  
 
 
Κατηγορία 4 : Έλεγχος πολιτικής  
 
 
Εδώ, ο προμηθευτής σχεδόν γίνεται μέρος της επιχείρησης του αγοραστή και υπάρχει 
συντονισμός σε όλες τις βασικές δραστηριότητες.  
 
 
Οι πιο κοινές κατηγορίες είναι οι 2 και 3. Επίσης στον τομέα του εφοδιασμού, οι 
συνεργασίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη και κατανόηση σχετικά με τι προσπαθεί 
κάθε επιχείρηση να πετύχει.. Στην πρώτη κατηγορία ο σκοπός των σχέσεων 
εφοδιασμού ήταν να παρέχει μιας κατεύθυνσης οφέλη στον αγοραστή. Αυτό για τους 
προμηθευτές σημαίνει , « τακτικές επαφές και κοινή δουλειά έτσι ώστε να βεβαιωθεί 
ο προμηθευτής ότι ο πελάτης είναι ικανοποιημένος». 
 
 
Στην κατηγορία 4 η εστίαση των αγοραστών είναι στον έλεγχο των προμηθευτών. 
Συνεργασίες εφοδιασμού ορίζονται οι σχέσεις όπου οι αγοραστές αισθάνονται ότι οι 
προμηθευτές θα έπρεπε να επιθυμούν να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό της 
παραγωγής τους και να επενδύσουν σε συγκεκριμένο εξοπλισμό εάν δοθεί α` αυτούς 
δουλειά. 
 
 
Ένα άλλο μοντέλο των διαφόρων μορφών συνεργασίας είναι το μοντέλο του Webster 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
 
 
 Στο βήμα 1 και 2 υπάρχει λίγη συνεργασία, πέρα από βασικές οικονομικές 
συναλλαγές βασισμένες στη τιμή.  
Στο 3ο βήμα οι μακροχρόνιες σχέσεις παραμένουν γεμάτες αντιπαλότητες και 
χαρακτηρίζονται από προσπάθειες ελέγχου της αγοράς. 
Στο 4ο βήμα είναι η πραγματική συνεργασία, αμοιβαιότητα, εμπιστοσύνη και 
εξάρτηση.  
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Στο 5ο βήμα οι δύο πλευρές παρέχουν πόρους για ανάπτυξη στρατηγικών 
συνεργασιών . 
Στο 6ο βήμα οι επιχειρήσεις – δίκτυα οι οποίες προκύπτουν από στρατηγικές 
συνεργασίες και πολλαπλές σχέσεις. 
 
Μια άλλη κατηγοριοποίηση του είδους του αγοραστή  - προμηθευτή έχει να κάνει με 
τη σύγκριση της δομής της αγοράς, δηλαδή τον αριθμό των λιανέμπορων και των 
προμηθευτών. 
 
 
Αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
Αριθμός λιανέμπορων 
 
 

Αριθμός προμηθευτών 
 
Λίγοι 

Αριθμός προμηθευτών 
 
Πολλοί 

 
Λίγοι 
 

 
Αμοιβαία Αλληλεξάρτηση 
Κελί 1 

 
Κυριαρχία λιανέμπορου 
Κελί 2 

 
Πολλοί 
 
 

Κυριαρχία 
Προμηθευτή 
Κελί 3 
 

Σχετική 
Αλληλεξάρτηση 
Κελί 4 
 

 
 
Η Alexandra Campell (1997) προχώρησε κι αυτή σε μια κατάταξη των συνεργασιών 
ανάλογα με τις προσδοκίες που έχουν από τη σχέση τα δύο μέρη . 
 
 
Αυτή η κατάταξη απεικονίζεται στο παρακάτω πίνακα 
 
 

 
 
 
Στο κελί 1 και 2 οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν μικρή έμφαση σε κοινή δημιουργία 
αξίας, αλλά προσπαθούν να  διατηρήσουν την επιχειρησιακή αυτονομία με διάφορους 
τρόπους. 
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Στο κελί 3  δεν δίνεται  ιδιαίτερη σημασία στην αυτονομία της επιχείρησης. Οι 
αμοιβαίες επενδύσεις στη συνεργασία έχει αποτέλεσμα στα αμοιβαία θετικά 
αποτελέσματα. 
 
 
Στο κελί 4 η σημασία δίνεται στην προστασία  της ανεξαρτησίας της επιχείρησης 
παρόλο που υπάρχει προσπάθεια για κοινή δημιουργία αξίας. 
 
 
Οι διαφορές ανεξαρτησίας - εξάρτησης διακρίνεται επίσης στο εάν ένας προμηθευτής 
είναι ο ηγέτης στην αγορά ή προμηθευτής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ή 
προμηθευτής δεύτερης ή τρίτης μάρκας    
 
 
 
 
3.5.4.1. H EΝΝΟΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ 
 
 
Η αντίθεση της συνεργασίας έννοια είναι η διαμάχη (conflict). Η διαμάχη – 
αντιπαλότητα είναι εγγενής διάσταση της συμπεριφοράς σε όλα τα κοινωνικά 
συστήματα . Είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της δύναμης και απορρέει όταν 
η επιτυχία των στόχων ενός οργανισμού καθορίζεται από έναν άλλον. Η ανάλυση της 
αντιπαλότητας έγινε στις προηγούμενες σελίδες κατά την καταγραφή του 
περιβάλλοντος της συνεργασίας των δυο μερών . 
 
 
 
 
3.5.4.2.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
 
 
 
Δύναμη ορίζεται η ικανότητα ενός μέλους του καναλιού να ελέγχει ένα άλλο μέλος 
σε διαφορετικά επίπεδα ή αλλιώς Δύναμη είναι όταν ένα μέλος έχει την ικανότητα να 
κάνει το άλλο μέλος κάτι το οποίο δεν θα έκανε κάτω από άλλες συνθήκες. H 
εξάρτηση του ενός μέρους Α από το άλλο Β σχετίζεται με την υποκινητική επένδυση 
σε στόχους που τέθηκαν από τον Β και στην διαθεσιμότητα αυτών των στόχων στον 
Α έξω όμως από την σχέση του με το Β. Οι ερευνητές έχουν προσδιορίσει πέντε 
διαφορετικά στυλ τα οποία υιοθετούν τα δυο μέρη μιας σχέσης για να ισορροπήσουν 
την άσκηση δύναμης : 
 
 
1. Συμπεριφορά αποφυγής 
2. Συμβιβασμός – διαπραγμάτευση 
3. Ανταγωνισμός – σχέσεις κερδίζω / χάνεις 
4. Εγκατάλειψη 
5. Συνεργασία – Επίλυση προβλημάτων (win win) 
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Η έκφραση της δύναμης μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει διάφορες μορφές όπως: 
 
 

 Δύναμη ανταμοιβής 
 Δύναμη εξαναγκασμού 
 Δύναμη ειδικού ικανοτήτων 
 Δύναμη σχετική  
 Δύναμη περιοριστική 

 
 
 
Ο έλεγχος της πληροφορίας είναι πηγή δύναμης . Μερικοί συγγραφείς χαρακτηρίζουν 
τη δύναμη να έρχεται σε αντίθεση με την συνεργασία, λέγοντας ότι η άσκηση 
δύναμης περιορίζει την δυνατότητα της συνεργασίας. Οι επιχειρήσεις που 
λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στη δύναμη έχουν περιορισμένα 
κίνητρα για συνεργασία . Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη η οποία υποστηρίζει ότι ο 
ορισμός της δύναμης είναι πολύ κοντά στην έννοια της συνεργασίας. Έτσι σε ένα 
περιβάλλον όπου προμηθευτές και λιανέμποροι εργάζονται από κοινού στα πλαίσια 
της Διοίκησης Κατηγοριών Προϊόντος η πληροφόρηση που αντλείται μέσα από αυτό 
το μηχανισμό μπορεί να επιτρέψει στους λιανέμπορους να πετύχουν τα ίδια 
αποτελέσματα για την κατάργηση κάποιων κωδικών μέσα  από την γνωστοποίηση 
στους προμηθευτές της φτωχής απόδοσης κάποιων προϊόντων προσδοκώντας από 
τους προμηθευτές να δουν και αυτοί ότι προτιμότερο θα ήταν να αποσύρουν οι ίδιοι 
κάποια προϊόντα. Έτσι ένας προμηθευτής από την Αυστραλία χαρακτηριστικά λέει 
“Δεν ξέρω εάν πρέπει να το αποκαλώ δύναμη η κοινή εργασία” . 
 
 
 
3.5.4.3..ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 
Ο KUMAR (1996) περιγράφει την εμπιστοσύνη σαν την αντίθεση της δύναμης και 
είναι αυτή που οδηγεί τους προμηθευτές και λιανέμπορους στη συνεργασία. Αυτή η 
αιτιακή σχέση εμπεριέχεται στον ορισμό της εμπιστοσύνης που είναι η πίστη ότι ο 
άλλος συμμετέχων σε μια συναλλαγή μοιράζεται τους ίδιους στόχους και παίρνει 
μέρος ενεργά σε αυτούς τους στόχους .  
 
 
Ένας βαθμός εμπιστοσύνης είναι βασική σε όλες τις μακροχρόνιες σχέσεις, αλλά 
εμπεριέχονται επίσης κίνδυνοι. Η εμπιστοσύνη βέβαια μπορεί να χαρακτηριστεί σαν 
ένα υποκατάστατο του ελέγχου και ένα μέσο καθοδήγησης συναλλαγών (Walgenbach 
2001) O Das και ο  Teng (2001) ορίζει την καλοπροαίρετη εμπιστοσύνη η οποία είναι 
η δίκαιη επαφή με ενός συνεργάτη, καλή πίστη και πρόθεση μειώνοντας την 
ευκαιριακή συμπεριφορά, και έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλό κόστος συναλλαγών. 
Επίσης η ανταγωνιστική εμπιστοσύνη είναι βασισμένη στους πόρους και στις 
ικανότητες της επιχείρησης.  
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Σύμφωνα με τον RING (1996) προτείνει δυο τύπους εμπιστοσύνης στις οικονομικές 
συναλλαγές: η εύθραυστη εμπιστοσύνη και resilient εμπιστοσύνη. Εύθραυστη 
εμπιστοσύνη σχετίζεται με την αντίληψη του κινδύνου ή την πιθανότητα ότι 
μελλοντικά κέρδη που συνδέονται με τη συναλλαγή είναι συμβατά με τις προσδοκίες 
των μελών. Η «ελαστική» εμπιστοσύνη απορρέει όχι από την πρόβλεψη του 
αποτελέσματος αλλά από την πίστη στην καλή θέληση του άλλου.  
 
 
Υπάρχει μια διαφορά του επίσημου ελέγχου , άμεση εκτίμηση της απόδοσης και του 
κοινωνικού ελέγχου που σχετίζεται με τους ανθρώπους. Έτσι ο κοινωνικός έλεγχος 
ενισχύει τα επίπεδα της εμπιστοσύνης μεταξύ των συνεργατών. Οι επιχειρήσεις που 
συνεργάζονται δημιουργούν το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η επιχειρησιακή και 
διαπροσωπική εμπιστοσύνη . Η οικονομική σχέση της εμπιστοσύνης είναι ότι μειώνει 
την λεπτομέρεια και την επιστασία των συμβολαίων. Για την δημιουργία της 
σημαντική είναι η επικοινωνία . 
 
 
 Μπορούμε επίσης να διαχωρίσουμε 3 τύπους εμπιστοσύνης .  
 
α) Υπολογιστική εμπιστοσύνη η οποία ζυγίζει τα κόστη και τα οφέλη συγκεκριμένων 
θεμάτων στην πράξη  
β) Εμπιστοσύνη βασιζόμενη σε κανόνες που προϋποθέτει κοινές αξίες μεταξύ των 
συνεργατών και 
 γ)Εμπιστοσύνη βασισμένη στις διαδικασίες βασισμένη σε προηγούμενες εμπειρίες . 
 
 
Τέλος μία άλλη κατάταξη των σχέσεων που οδηγούν σε διαφορετικές συνεργασίες .  
 
 
Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση οι σχέσεις των προμηθευτών και αγοραστών 
διακρίνονται σε 3 τύπους :  
 
 

1. την σχέση συνεργασίας ,  
2. τις σχέσεις συνεργασίας με δεύτερης σημασίας brands και  
3. τις σχέσεις με προμηθευτές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας . 

 
 
 Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία συνυπάρχει μαζί με παράλληλο περιβάλλον 
υψηλού ανταγωνισμού . Αυτός ο συνδυασμός υψηλή συνεργασία με υψηλό 
ανταγωνισμό μπορεί να είναι πετυχημένος όσο είναι μέσα στα όρια αποδεκτής 
συμπεριφοράς και δεν επηρεάζει αρνητικά την συνεργασία. Συνήθως υπάρχει στη 
σχέση ένα ιστορικό αντιπαλότητας και προβλημάτων που ξεπερνιούνται. 
 
 
 Ο δεύτερος τύπος σχέσης απορρέει από την σχέση αδυναμίας των πιο αδύνατων 
μαρκών όπως επίσης από την δέσμευση του αγοραστή προς τα προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας και του υφιστάμενο περιορισμό του χώρου στο ράφι .  
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Η τρίτος τύπος σχέσης συνεργασίας είναι πολλές φορές ίδιος με αυτό των δυνατών 
μαρκών . Στα πλαίσια των συνεργασιών οι λιανέμποροι επενδύουν στα κανάλι και 
περιορίζουν τον αριθμό των συνεργατών, πάντα αποφασίζοντας λαμβάνοντας υπόψη 
το κόστος ευκαιρίας (opportunity cost )  κάθε απόφασης τους . 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.4.4..ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
 
 
 
 
Η δέσμευση κάτι περισσότερο από μια υπόσχεση και είναι βασική στην σωστή σχέση 
. Η δέσμευση αφορά τα βαθμό που μια επιχείρηση είναι αφιερωμένη σε μια στενή και 
δυνατή σχέση με άλλη επιχείρηση στο κανάλι βοηθώντας  έτσι την από κοινού 
εργασία . 
 
 
 Τα συστατικά της δέσμευσης είναι τρία : 
 
1. Δέσμευση διάρκειας 
2. Δέσμευση συμπεριφοράς  
3. Δέσμευση αποδοχής 
 
 
Η δέσμευση προϋποθέτει εμπιστοσύνη . Οι μακροχρόνιες συνεργασίες προϋποθέτουν 
και τα δυο συστατικά δέσμευση και εμπιστοσύνη. Πάντως η έννοια της δέσμευσης 
δεν είναι εύκολη . Θέλει βούληση και ικανότητες. Προς το παρόν αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με επιλεγμένους μόνο προμηθευτές. 
 
 
 
 
3.5.4.5. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 
 
Με την ισχυροποίηση και την συγκέντρωση του λιανεμπορίου , έχει πια καταδειχθεί 
πια η αλλαγή των ισορροπιών προς όφελος του πρώτου. Έτσι θα μπορούσαμε να 
πούμε πως βασικός στόχος των προμηθευτών για μια σωστή μακρόχρονη σχέση με το 
λιανεμπόριο είναι η θέσπιση στρατηγικών για την ικανοποίηση του λιανεμπορίου. 
Έτσι για να μπορεί να έχει πρόοδο σε αυτό τον τομέα ο προμηθευτής πρέπει να βρει 
κάποιο τρόπο έτσι ώστε να ποσοτικοποιήσει αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό 
έχοντας μια μορφή συγκρίσεως το στόχο με το αποτέλεσμα . Έτσι σύμφωνα με την 
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σχετική έρευνα που έκαναν οι R.Schellhase – P. Hardock – M.Ohlwein , υπάρχουν 
δυο μέθοδοι μέτρησης της ικανοποίησης : 
 
 
1. Η αντικειμενική προσέγγιση 
2. Η υποκειμενική προσέγγιση 
 
 
Έτσι για παράδειγμα οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν στοιχεία πωλήσεων ή μερίδια 
αγοράς και δεδομένα πίστης στη μάρκα , σαν βάση για τον καθορισμό των επιπέδων 
ικανοποίησης των πελατών τους .Επίσης στατιστικά αρχεία των αιτημάτων για χρήση 
της εγγύησης των συχνότητα επισκευών, παρέχουν επίσης αρχικές ενδείξεις 
προβλημάτων στην απόδοση και διαπιστώνονται πιθανές αιτίες απογοήτευσης .  
 
Επίσης οι μελέτες ικανοποίησης θα πρέπει να έχουν τόσο στατική διάσταση στο 
χρόνο όσο και δυναμική δηλαδή την πορεία του βαθμού ικανοποίησης σε χρονικά 
διαστήματα. Μελετώντας τον βαθμό ικανοποίησης και θέτοντας στόχους προς 
επίτευξη της δεν πρέπει να μας διαφεύγουν τα πρόσωπα στα οποία απευθυνόμαστε 
κάθε φορά. Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη ότι αρκετοί άνθρωποι εμπλέκονται 
στην διαδικασία των αποφάσεων που αποτελούν το λεγόμενο κέντρο αγοραστικών 
αποφάσεων. Αυτό αποτελείται από αυτόν που αποφασίζει αυτόν που επηρεάζει αυτόν 
που μεταφέρει την πληροφορία από έξω (gatekeeper) και αυτόν που χρησιμοποιεί το 
προϊόν. Οι σπουδαιότεροι άνθρωποι στο ΚΑΑ των λιανέμπορων είναι αυτοί που 
έχουν τις θέσεις των αγοραστών των στελεχών πωλήσεων των ειδικών logistic και 
των διευθυντών καταστημάτων Σ/Μ. Πάντως θεωρείται γενικά πολύ δύσκολο να 
εκφραστεί ο βαθμός ικανοποίησης με αντικειμενικούς όρους διότι είναι ένα σύνθετο 
φαινόμενο. Έτσι τα επίπεδα ικανοποίησης μπορεί να καθοριστούν είτε με α) του 
συνδυασμού των διαφόρων στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ είτε με  β) την 
οργάνωση του περιβάλλοντος μεταξύ του λιανέμπορου και του προμηθευτή. Η πρώτη 
διάσταση έχει την ποικιλία των προϊόντων τις τιμές και συνθήκες συνεργασίας την 
υποστήριξη σε ενέργειες μάρκετινγκ (διαφήμιση-προμηθευτικές ενέργειες ) και την 
πολιτική διανομής . Η δεύτερη διάσταση αφορά στο πως οργανώνονται τα δυο μέρη 
έτσι ώστε για Παράδειγμα να ανταλλάσσουν πληροφόρηση, να παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες απ΄ τον προμηθευτή και την προσωπική σχέση του 
αγοραστή με του προμηθευτή. Έτσι για παράδειγμα σε μια έρευνα που έγινε από τους 
παραπάνω ερευνητές μέσα από γνώμες και απόψεις εθνικών και τοπικών ανώτατων 
στελεχών λιανεμπορίου τροφίμων, σχετικά με την καταγραφή των περιοχών που 
υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα και πηγές απογοήτευσης, βγήκαν τα εξής 
συμπεράσματα .  
 
 
Καταγράφηκαν 7 περιοχές προβλημάτων με τους προμηθευτές κατά σειρά 
σπουδαιότητας  
 
 
1. Ποικιλία προϊόντων 
2. Τιμές και συνθήκες συνεργασίας 
3. Πληροφόρηση και συμβουλές 
4. Logistics 
5. Υποστήριξη μάρκετινγκ 
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6. Άνθρωποι που έρχονται σε επαφή (υπευθ. πωλήσεων / υπευθ. λογ/σμού) 
7. Προσωπικό πρώτης γραμμής (πωλητές , περιφερ.διευθυντές) 
 
 
Μια άλλη έρευνα που έκαναν, χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις από 146 υπαλλήλους 
διαφορετικών επιχειρήσεων λιανεμπορίου τροφίμων και χρησιμοποιώντας την 
παραγοντική ανάλυση με 10 παράγοντες όπως : 
 
 
1. Τους ανθρώπους επαφής 
2. Την πολιτική προϊόντων 
3. Τις τιμές και συνθήκες συνεργασίας 
 
Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή και η ένταση της συνεργασίας είναι μεγαλύτερης 
σπουδαιότητας για το πόσο ικανοποιημένος είναι οι λιανέμποροι με τον προμηθευτή 
τους . Με άλλα λόγια σημαντικό είναι το Μάρκετινγκ Σχέσεων (RELATIONSHIP 
MARKETING). Έτσι με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ 
των επωνύμων προϊόντων στο λιανεμπόριο τροφίμων πρέπει να δώσουν προσοχή στα 
άτομα που έρχονται σε συχνή επαφή με τους πελάτες. Βελτίωση της ικανοποίησης 
μπορεί να έρθει με την εφαρμογή των συμφωνιών σε συνδυασμό με ένα ανοιχτό στυλ 
επικοινωνίας και συνεργασίας . Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο προσωπικό 
πρώτης γραμμής και στους υπεύθυνους βασικών πελατών. Προσδοκάται απ΄ αυτούς 
να έχουν τεχνικές γνώσεις εξουσία απόφασης και ευελιξία. Αυτό προϋποθέτει να 
έχουν γνώση των συγκεκριμένων προβλημάτων και των κεντρικών αγοραστικών 
αποφάσεων στο λιανεμπόριο. Για να γίνουν αυτά τα παραπάνω στελέχη πρέπει να 
υποκινούνται επαρκώς.  
 
 
Επίσης ο προμηθευτής πρέπει να έχει προετοιμαστεί για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιανεμπορίου. Σημαντική δουλειά κάνει 
το άτομο που έρχεται σε επαφή και έχει εξουσιοδοτηθεί να παίρνει αποφάσεις για να 
δίνει λύσεις.  
 
 
Αναλύοντας την ικανοποίηση στο περιβάλλον του Νορβηγικού λιανεμπορίου 
τροφίμων ο H. Biong προτείνει ένα μοντέλο που μετράει τη συμβολή του 
προσωπικού του τμήματος πωλήσεων, των προϊόντων της κερδοφορίας και της 
υποστήριξης στην ικανοποίηση του λιανέμπορων. 
 
 
 Το προσωπικό πωλήσεων αντιπροσωπεύει την διαπροσωπική επαφή του προμηθευτή 
με το λιανέμπορο . Οι πελάτες του προμηθευτή και η βοήθεια που δίνουν στους 
λιανέμπορους μπορεί να οριστεί σαν η μη εξαναγκαστική πηγή δύναμης του 
προμηθευτή θετικά συσχετιζόμενη με την ικανοποίηση του διανομέα. Επιπλέον η 
απουσία των πωλητών μπορεί να αυξήσει το φόρτο εργασίας του προσωπικού του 
λιανέμπορου, δημιουργώντας μια εξάρτηση του από τον προμηθευτή. Έτσι όσο 
καλύτερη είναι η απόδοση των πωλητών τόσο πιο ικανοποιημένοι και πιστοί θα είναι 
οι λιανέμποροι. Επίσης τα προϊόντα αποτελούν μια πηγή εξαναγκαστικής δύναμης 
των προμηθευτών. Έτσι μοναδικά καινοτόμα προϊόντα, ενθαρρύνουν την συνέχιση 
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της συνεργασίας με τον προμηθευτή ακόμη κι αν ο προμηθευτής υπολείπεται σε 
άλλους τομείς. 
 
 
Έτσι κι εδώ υπάρχει θετική συσχέτιση των προϊόντων, με την ικανοποίηση και την 
«πίστη» των λιανέμπορων. 
 
 
Σχετικά με την κερδοφορία, απογοήτευση έρχεται εάν δεν επιτευχθούν οι 
προσδοκώμενοι στόχοι. Έτσι κι εδώ υπάρχει αντίστοιχη θετική συσχέτιση με την 
ικανοποίηση. 
 
 
Τέλος η υποστήριξη σε ενέργειες μάρκετινγκ που προσφέρει ο προμηθευτής στον 
λιανέμπορο είναι πχ η διαφήμιση, επιδείξεις προϊόντων και άλλα. 
 
Ο λιανέμπορος θεωρεί την υποστήριξη του προμηθευτή σαν ένδειξη πρόθεσης για 
καλή συνεργασία, ιδιαίτερα με ενέργειες μέσα στα καταστήματα. Είναι προφανής 
συνεπώς η συσχέτιση της υποστήριξης με την ικανοποίηση των λιανέμπορων. 
 
 
 
 
 
3.5.5.  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 
 
Σύμφωνα με την Helen MF White (2000) ένας αριθμός από μελέτες που στοχεύουν 
στην διοίκηση των σχέσεων χρησιμοποιούν την αντίληψη περί ύπαρξης σταδίων 
ανάπτυξης της σχέσης. Τα στάδια αυτά είναι: 
 
 

1. Το στάδιο πριν από τη σχέση  
2. Το στάδιο της ανάπτυξης  
3. Το μακροχρόνιο στάδιο 
4. Το τελικό στάδιο 

 
 
 
Κατά βάθος αυτά τα στάδια αναφέρονται σε μια σταδιακή μείωση της αβεβαιότητας 
και της απόστασης μεταξύ των δύο μερών που οφείλεται στη αύξηση του βαθμού της 
δέσμευσης, της προσαρμογής και της εμπειρίας των δύο μερών. 
 
 
Μέσα από συγκεκριμένη έρευνα που έγινε δεν αποτυπώθηκε ότι είναι προφανή αυτά 
τα στάδια στα στελέχη. 
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Αποτυπώθηκαν σε άλλη έρευνα από τον ίδια ερευνητή άλλα τέσσερα διαφορετικά 
στάδια που είναι: 
 
 
 

1. Μη δεσμευμένο στάδιο 
2. Αναπτυσσόμενο στάδιο 
3. Ώριμο στάδιο 
4. Πτωτικό στάδιο  

   
 
Στο τελευταίο στάδιο δημιουργούνται συχνά παρεξηγήσεις, αντιπαλότητες και 
σταδιακή έλλειψη εμπιστοσύνης. 
 
 
 
 
 
3.5.6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
 
 
 
Διάφοροι μελετητές και οργανισμοί , μελετώντας το περιβάλλον των σχέσεων του 
Λιανεμπορίου και των Προμηθευτών, έχουν διατυπώσει διάφορες προτάσεις για τη 
βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας. 
 
 
Κοινός τόπος όλων , είναι το ότι υπάρχει ένα νέο περιβάλλον που υπαγορεύει ότι 
είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου κλίματος συνεργασίας των δύο μερών. 
 
 
Η S. Hogarth – Scott ( 2003) προτείνει ότι για να αναπτύξουν τις σχέσεις τους οι 
προμηθευτές με τους λιανέμπορους πρέπει να καθορίσουν ποιοι είναι αυτοί που 
αποφασίζουν από την άλλη πλευρά και να είναι κοντά τους. 
 
 
Είναι κρίσιμο να κατανοήσουν ποιος παίρνει τις αποφάσεις μάρκετινγκ για να 
κατανοήσουν τους στόχους τόσο της επιχείρησης σαν σύνολο, όσο και κάθε 
κατηγορίας ξεχωριστά. 
 
 
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κατανοήσουν βαθύτερα για το πόσο σημαντική είναι 
για τους λιανέμπορους αυτή η κατηγορία προϊόντων καθώς και το πόσο σημαντική 
είναι αυτή η κατηγορία στο σύνολο του μίγματος προϊόντων του λιανέμπορου. 
 
 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε «μυωπική» στάση και να αποτύχει να κατανοήσει ποιος 
είναι ο πραγματικός ανταγωνισμός στα ράφια. 
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Στην Μ. Βρετανία το Food Chain Group το 1999, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που 
υπάρχουν από την κοινή συνεργασία των λιανέμπορων με τους προμηθευτές τους 
πρότεινε συγκεκριμένες ενέργειες από τα δυο μέρη και την κυβέρνηση στις 
παρακάτω περιοχές:  
 
 

1. Να γίνει ένας δημιουργικός διάλογο των παικτών στο κανάλι διανομής 
 
 

2. Να βελτιωθεί η επισήμανση των προϊόντων σε όλα τα σημεία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών 

 
 

3. Να κατανοηθούν σε βάθος τα καταναλωτικά θέματα 
 
 

4. Μαζί με την κυβέρνηση να βοηθήσουν τα δυο μέρη να στέλνουν καθαρά 
μηνύματα στους καταναλωτές και στις επιχειρηματικές ενώσεις σχετικά με 
θέματα της αλυσίδας τροφίμων. 

 
 
Προτάσεις βέβαια έγιναν και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Μ. Βρετανίας 
(2001) μέσα από μια μορφή θέσπισης Κώδικα Δεοντολογίας . Στη δημιουργία αυτού 
του Κώδικα Δεοντολογίας συμμετείχαν οργανισμοί όπως ASDA, Morrison, Safeway, 
Sainsburry, Sommerfield και Tesco.  
 
 
O IGD είπε ότι ο κωδικός αποτελεί μια μορφή «ορθής πρακτικής» στις εμπορικές 
σχέσεις με τους εμπορικούς εταίρους. 
 
 
Στον κώδικα υπάρχουν τρεις βασικές αρχές: 
 

1. Είναι σημαντικό για τους λιανέμπορους , χονδρέμπορους , τους προμηθευτές , 
τους καλλιεργητές και όσους εμπλέκονται σε καταναλωτικά αγαθά να 
αναγνωρίσουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς και την ανάγκη να 
ανταποκριθούν γρήγορα για να δημιουργήσουν αξία. 

 
 

2. Όλοι οι εμπορικοί εταίροι θα πρέπει να λειτουργούν δίκαια και με λογική. 
 
 
Σε μια αγορά που λειτουργεί σε ένα σωστό περιβάλλον ανταγωνισμού οι 
προμηθευτές πρέπει: 
 

• Να έχουν ένα λογικό βαθμό ασφάλειας για τις τιμές που θα απολαμβάνουν ( ή 
τις συνθήκες που ακολουθούν τις τιμές) όταν δέχονται παραγγελίες 
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• Να μην απαιτείται να διαφοροποιούνται στους όρους που εμπορεύονται με 
τους λιανέμπορους χωρίς προηγούμενη έγκαιρη προειδοποίηση ( βέβαια 
εξαρτάται από τη φύση των προϊόντων) 

• Να μην αντιμετωπίζουν άδικους εμπορικούς όρους και συνθήκες. 
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3.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  
 
Εξετάζοντας μέσα από τη βιβλιογραφία το μέλλον της συνεργασίας των λιανέμπορων 
και των προμηθευτών τροφίμων στο διεθνές περιβάλλον αναφερθήκαμε στις απόψεις 
που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της αναβάθμισης της, καθώς επίσης και στα 
εμπόδια που υπάρχουν. Επίσης προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε στην έννοια της 
συνεργασίας , αναλύοντας έννοιες που τη συνθέτουν όπως η «αντιπαλότητα», η 
έννοια της «δύναμης» και της «εξάρτησης», οι έννοιες της «εμπιστοσύνης», του 
«ελέγχου» , της «δέσμευσης» και της «ικανοποίησης».  
 
Επίσης αναφερθήκαμε σε προτάσεις που διατυπώθηκαν για τη βελτίωση της 
συνεργασίας των δύο μερών. 
 
Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι τα εξής: 
 

• Παρόλο που εξακολουθεί να μην υπάρχει ισορροπημένη σχέση μεταξύ 
λιανεμπορίου και προμηθευτών, το περιβάλλον είναι ευνοϊκό για την 
βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας.  

 
• Έχει εκφραστεί ποικιλοτρόπως από πολλές μελέτες η αναγκαιότητα της 

ύπαρξης ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών 
 
 

• Το θέμα της συνεργασίας απασχολώντας σε πολλούς ερευνητές , έχει 
αναλυθεί σε βάθος, με σκοπό να εξεταστούν τα αίτια της προβληματικής 
συνεργασίας, όπου υπάρχει, αλλά και για να βρεθούν οι τρόποι της 
αναβάθμισης της. 

 
• Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προτάσεις με σκοπό να βρεθούν τρόποι για 

την αναβάθμιση της συνεργασίας  
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3.7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 
 
 
 
Μέσα από τις προηγούμενες σελίδες βγήκαν αρκετά συμπεράσματα για το διεθνές 
περιβάλλον μάρκετινγκ των τροφίμων και για τις τάσεις που επικρατούν στις σχέσεις 
του λιανεμπορίου με τους προμηθευτές τροφίμων. 
 
Παρακάτω θα εξετάσουμε το ελληνικό περιβάλλον στο λιανεμπόριο και θα 
διερευνήσουμε εάν υπάρχουν ταυτόσημες απόψεις των ανθρώπων του κλάδου για το 
ποιο είναι το μέλλον του, τόσο με τα μάτια των λιανέμπορων όσο και των 
προμηθευτών. 
 
 
 
3.7.1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
 
Σε σχετικό άρθρο του David Bennison και της Χριστίνας Μπουτσούκη το 1995 
αναφέρονται ότι οι αλλαγές στο ελληνικό λιανεμπόριο έχουν αρχίσει από το 1990. 
Ένα σύστημα μικρών και ανεξάρτητων καταστημάτων , τα οποία προστατευόταν από 
σφιχτή νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία τους απειλείται από την είσοδο νέων 
σύγχρονων μορφών λιανεμπορίου. Αυτές οι νέες μορφές, συνεχίζουν, οργανώνονται 
με σύγχρονες πρακτικές είτε απευθείας από ξένους λιανέμπορους είτε μέσω joint 
ventures ή μορφές franchise; 
 
 
Η έναρξη έγινε με την απελευθέρωση του εμπορικού περιβάλλοντος με σημαντικές 
επιπτώσεις στους καταναλωτές, τους Έλληνες λιανέμπορους, τους χονδρέμπορους 
και τους προμηθευτές. 
 
 
Ακόμη βέβαια οι αλλαγές που είχαν επέλθει δεν ήταν μεγάλες μέχρι το 1995 στην 
δομή και στην οργάνωση του λιανεμπορίου και του χονδρεμπορίου. 
 
 
Η αναγκαιότητα της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  υιοθέτηση πιο φιλελεύθερων πολιτικών από την κυβέρνηση 
και η διερεύνηση ανεξερεύνητων ευκαιριών από τους ξένους λιανέμπορους 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για πολύ γρήγορη ενσωμάτωση νέων μοντέρνων 
πρακτικών του λιανεμπορίου. 
 
 
Από το 1951 έως το 1990, το ελληνικό λιανεμπόριο χαρακτηριζόταν από πολύ 
μεγάλο αριθμό καταστημάτων  κατά κεφαλή του πληθυσμού, από πολύ μικρό αριθμό 
υπαλλήλων ανά επιχείρηση και από υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Αυτά τα 
τρία χαρακτηριστικά αντικατόπτριζαν ένα σύστημα πολύ διαφορετικό από αυτά της 
Δυτικής Ευρώπης και της Β. Αμερικής. 
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Επίσης , η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος στην Ελλάδα απεικονιζόταν κυρίως 
από την αύξηση του αριθμού κυρίως των καταστημάτων παρά του μεγέθους τους. 
Ο αριθμός των καταστημάτων τροφίμων που χαρακτηριζόταν σαν Σούπερ Μάρκετ 
διπλασιάστηκε από το 1980 έως το 1988 φθάνοντας τα 1046. 
Είναι κατανοητό ότι υπήρχαν χαμηλές απαιτήσεις για είσοδο σ` αυτή την αγορά, 
καθώς επίσης οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούσαν μια από αρκετές πηγές του 
οικογενειακού εισοδήματος, αρκετές λειτουργώντας με οριακή κερδοφορία.  
Την ύπαρξη του μικρού μεγέθους των καταστημάτων βοηθούσε επίσης και η ορεινή 
μορφολογία του εδάφους της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και ο μεγάλος αριθμός 
κατοικήσιμων νησιών (115 περίπου). 
 
 
Φυσικά δεν πρέπει να αγνοηθεί η κουλτούρα των Ελλήνων όπου προτιμούν την μη 
εξαρτημένη εργασία. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων 
στην Ευρώπη. 
 
 
Υπήρξαν βέβαια και αρκετοί νομοθετικοί περιορισμοί που δεν ευνοούσαν την 
ανάπτυξη των σύγχρονων μορφών λιανεμπορίου όπως οι περιορισμοί στα ωράρια, 
περιορισμοί στην πώληση φρέσκου ψωμιού και ψαριών από ειδικά καταστήματα, 
σφιχτοί έλεγχοι τιμών στα τρόφιμα και η απαγόρευση των ημιαπασχολούμενων. 
 
 
Όλα αυτά έκαναν τον ανταγωνισμό στην τιμή και στην εξυπηρέτηση δύσκολο και την 
ευελιξία στη λειτουργία αδύνατη. 
 
 
Τα πράγματα άλλαξαν από το 1990. Τόσο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά 
επίσης και σε άλλες μεγάλες επαρχιακές πόλεις άρχισαν να γίνονται σημαντικές 
αλλαγές. 
 
 
Αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής : 
 

1. Είσοδος των μεγάλων λιανεμπορικών επιχειρήσεων τροφίμων και προϊόντων 
ευκολίας στην αγορά 

 
2. Η ανάπτυξη των ελληνικών λιανεμπορικών επιχειρήσεων 

 
3. Την είσοδο των cash and carry  

 
4. Την είσοδο των DYS υπερκαταστημάτων  

 
5. Την είσοδο ξένων στην αγορά υποκαταστημάτων  

 
6. Την είσοδο ξένων επιχειρήσεων τροφίμων και ρούχων με τη μέθοδο franchise 

 
 
Παράλληλα το 1990 έγιναν επίσης σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που συνέβαλαν 
στη ραγδαία ανάπτυξη του λιανεμπορίου. 
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Οι σημαντικότερες ήταν: 
 
 

1. Επέκταση του ωραρίου στις 68 ώρες  
 

2. Σταμάτησαν οι έλεγχοι τιμών  
 

3. Άρση των περιορισμών στις πωλήσεις ψωμιού , κρέατος και ψαριών 
 

4. Άρση του περιορισμού στην ημιαπασχόληση 
 
 
Οι τελευταίες εξελίξεις στο λιανεμπόριο αποτυπώνονται σε σχετική αναφορά της 
Euromonitor  το 2004 για το ελληνικό λιανεμπόριο. 
 
 
Τα βασικά σημεία είναι τα εξής: 
 

• Η απαγόρευση της πώλησης από τα Σούπερ Μάρκετ προϊόντων σε τιμές κάτω 
του κόστους  

 
• Αλλαγές στα ωράρια των καταστημάτων 

 
• Η δημιουργία νέων εμπορικών κέντρων. Εδώ πιστεύεται ότι υπάρχει πολύ 

μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης γενικότερα στις αναπτυσσόμενες περιοχές. 
 

• Νέες μορφές λιανεμπορίου, όπως το λιανεμπόριο από το διαδίκτυο, τα 
καταστήματα των βιομηχανιών κλπ 

 
• Η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. 

 
 
Εκτιμάται ότι στη Ελλάδα οι τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι 41% 
φθηνότερες από τα αντίστοιχα επώνυμα  
 

• Ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας μέσω κυρίως γενναίων 
επιδοτήσεων προς τις μεσαίες και ΜΜΕ. 

 
• Εφαρμογές ECR μεταξύ των μεγάλων παικτών 

 
• Ανάπτυξη των πιστωτικών καρτών των Σούπερ Μάρκετ ( loyalty cards) 
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3.7.2 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
 
Θα παραθέσουμε παρακάτω ορισμένες απόψεις διαφόρων ανθρώπων της ελληνικής 
αγοράς του λιανεμπορίου, της βιομηχανίας καθώς και παρατηρητή του κλάδου. 
 
 
Έτσι σύμφωνα με άρθρο του κ. Β. Καραλή στα «Τρόφιμα & Ποτά» αναφέρει ότι « η 
συνεχής συγκέντρωση του κλάδου του λιανικού εμπορίου, η εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών και οι τελευταίες διατροφικές κτίσεις που κλόνισαν την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών, ωθούν τα δύο μέρη σε επαναπροσδιορισμό των συνεργασιών τους 
με απώτερο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας τους και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των καταναλωτών. 
 
 
Για  τους προμηθευτές η βελτίωση της συνεργασίας στοχεύει σε καλύτερα μερίδια 
αγοράς . 
 
Που όμως συνεργάζονται τα δυο μέρη στην Ελλάδα; 
 
 
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων συνεργάζεται κατ` εξοχήν στη διαδικασία της 
παραγγελιοληψίας και της προώθησης προϊόντων. Στους τομείς της συνεργατικής 
πρόβλεψης πωλήσεων, της διαχείρισης των αποθεμάτων και του στρατηγικού 
σχεδιασμού, παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα συνεργασιών, με σημαντική ωστόσο 
τάση ενίσχυσης τους στο άμεσο μέλλον  
 
 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της συνεργασίας των 
λιανέμπορων με τους προμηθευτές είναι τρεις : 
 
 

1. Ο συντονισμός των εφοδιαστικών αλυσίδων  
2. Το εμπορικό μάρκετινγκ  
3. Η ποιότητα της σχέσης  

 
 
Η συνεργασία στο εμπορικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει τη συνεργατική ανάπτυξη 
νέων προϊόντων, τη συνεργατική διαχείριση κατηγοριών προϊόντων και τις από 
κοινού ενέργειες προώθησης  και merchandising. 
 
 
Η ποιότητα μιας σχέσης προσδιορίζεται από χαμηλά επίπεδα διαμάχης μεταξύ των 
συνεργαζομένων επιχειρήσεων και υψηλά επίπεδα δέσμευσης και εμπιστοσύνης. 
 
 
Μέσα από συγκρίσεις που έγιναν σε ώριμες συνεργασίες  - πάνω από πέντε έτη – με 
τις αναπτυσσόμενες, βγήκε συμπέρασμα πως στις μεν πρώτες και οι τρεις παράγοντες 
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επηρεάζουν την αποδοτικότητα των συνεργασιών, ενώ στις αναπτυσσόμενες η 
συνεργασία στην εφοδιαστική αλυσίδα και κυρίως η διαδικασία της 
παραγγελιοληψίας και της άμεσης εξυπηρέτησης διαδραματίζεται το σημαντικότερο 
ρόλο. 
 
 
Ο κ. Καραλής συμπεραίνει ότι θεωρείται αδιαμφισβήτητη πλέον η στροφή των 
συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου από τακτικό σε 
στρατηγικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αποδοτικότητα των 
συνεργασιών ( win win strategy) και ενισχύεται η γνώση τους σε θέματα 
καταναλωτικών επιθυμιών και αγοραστικών συμπεριφορών. 
 
 
Κλειδί αποτελεί η ποιότητα της σχέσης ανάμεσα τους. Η εστίαση σε θέματα 
merchandising, προώθησης προϊόντων και δημιουργίας αποτελεσματικότερων 
συστημάτων ανεφοδιασμού δεν επαρκούν για την εδραίωση μιας υγειούς και 
κερδοφόρας συνεργασίας.  
 
 
Απαιτείται η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και δέσμευσης του ενός μέρους 
προς το άλλο. Στο σημείο αυτό ο ανθρώπινος παράγοντας φαίνεται πως έχει να 
προσφέρει πολλά. 
 
 
Ο κ. Κ. Μαχαίρας , Γενικός Διευθυντής των Σούπερ Μάρκετ  «Α – Β Βασιλόπουλος» 
σε συνέντευξη του στο περιοδικό «Τρόφιμα και Ποτά»,(Απρίλιος) λέει ότι «οι 
σχέσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου με τους προμηθευτές είναι αυτές που έχουν 
σχολιαστεί περισσότερο απ΄ όλα, αφενός γιατί έχουν δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, 
αφετέρου γιατί δεν μπορεί να είναι σχέσεις στοργής και αγάπης όταν το αντικείμενο 
είναι το κέρδος. 
 
Η «ΑΒ Βασιλόπουλος» πιστεύει ότι μπορεί να είναι σχέση κατανόησης, υποστήριξης 
και ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε όλους τους κωδικούς, όλες τις 
κατηγορίες και ίσως όλες τις εταιρίες. Η εμπορική πολιτική του προμηθευτή δεν είναι 
απαραίτητο να ταυτίζεται με τη δική μας ή ακόμη να είναι και κοντά.  
 
 
Η «ΑΒ Βασιλόπουλος» χρειάζεται ισχυρούς και πετυχημένους προμηθευτές , όπως 
ακριβώς χρειάζονται και αυτοί μεγάλες και ισχυρές εταιρίες. Χρειάζονται 
μακροχρόνιες σχέσεις που χτίζονται σε ιδέες και όχι αποκλειστικά σε διαπροσωπικές 
σχέσεις.  
 
 
Μικρότητες και γρήγορο κέρδος δεν ωφελούν. Το λιανεμπόριο στηρίζεται στον όγκο 
των πωλήσεων και όχι στα υψηλά περιθώρια και αν αυτό αναπτύσσεται μαζί με τον 
προμηθευτή τόσο το καλύτερο». 
 
 
Ο κ. Παντελιάδης Πρόεδρος  της «ΜΕΤΡΟ» και τέως Πρόεδρο του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. 
επισημαίνει ότι «επικρατεί  ακόμη αρκετή δυσπιστία σε όλο το κύκλωμα 
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καταναλωτών, προμηθευτών , λιανοπωλητών . Πρέπει να αποβάλλουμε αυτή τη 
δυσπιστία. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, λόγω των γνωστών γεγονότων, κάναμε 
βήματα προς τα πίσω αντί προς τα εμπρός στην κατεύθυνση αυτή». 
 
 
Από την πλευρά των προμηθευτών ο κ Γ. Θεοτοκάς, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Friesland λέει στο παραπάνω περιοδικό ότι « το καλύτερο πάγιο μπορεί να 
χαρακτηριστεί για την Friesland οι σχέσεις της με το λιανεμπόριο, μαζί με την 
πιστότητα και την αγάπη του καταναλωτή για τα προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ. 
 
 
Δεν πρόκειται απλώς για καλή συνεργασία ή για σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των δύο 
φορέων. Πρόκειται για ουσιαστική δέσμευση με μακροχρόνιο ορίζοντα.  
 
 
Αναγνωρίζουμε τον καταλυτικό ρόλο που έχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις και 
αναπτύσσουμε τα άτομα έτσι ώστε να λειτουργούν σαν μέλη μιας δυναμικής ομάδας 
με τις αξίες ΝΟΥΝΟΥ. 
 
 
Οι επιτυχημένες συνεργασίες σε επίπεδο category management, εφαρμογές στην 
αγορά από το 2000, ενεργές ως σήμερα , αποτελούν βασικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη του συνόλου των κατηγοριών , καθώς επίσης συμβάλλουν σε χτίσιμο 
μακροχρόνιων συνεργασιών μεταξύ των μελών των δύο μερών σε όλα τα επίπεδα, 
από τη γενική διεύθυνση ως την υπεύθυνη διαδρόμων και τον merchandiser. 
 
 
Το πλάνο κατά κανόνα διαμορφώνεται από κοινού με τους συνεργάτες μας, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ανάγκη για διαφοροποίηση, καθώς και την ιδιομορφία 
του καταναλωτή τους. 
 
 
Τα τελευταία χρόνια η δημιουργία και η ενίσχυση τμημάτων αποκλειστικά για την 
ανάπτυξη μεθόδων και ενεργειών για την κοινή μας προσπάθεια για ανάπτυξη, όπως 
το τμήμα Trade Marketing και το τμήμα Account Management, δηλώνει τον βαθμό 
δέσμευσης στη μεταξύ μας συνεργασία. 
 
 
Η συνεργασία μας με το Λιανεμπόριο δεν αναφέρεται σε μονόπλευρη σχέση όπου ο 
προμηθευτής  καλείται να σηκώσει το βάρος της συνεργασίας. Πρόκειται για 
αμφίδρομη σχέση, θίγοντας ακόμη και σημεία χάραξης στρατηγικής». 
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3.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
Στις προηγούμενες σελίδες προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τα θέματα που θα 
επηρεάσουν το περιβάλλον του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων στα 
επόμενα χρόνια. 
 
Εξετάσαμε τόσο το γενικό περιβάλλον του λιανεμπορίου τροφίμων, μια και το 
λιανεμπόριο είναι αυτό που κατευθύνει πια τις στρατηγικές της βιομηχανίας, όσο και 
τις νέες τάσεις ειδικότερα για τα τρόφιμα. 
 
Επίσης εξετάσαμε το πολύ σημαντικό θέμα των σχέσεων μεταξύ λιανεμπορίου και 
βιομηχανίας, προσπαθώντας να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα για το μέλλον αυτής 
της συνεργασίας. 
 
Στη συνέχεια, αφήνοντας το διεθνές περιβάλλον, στραφήκαμε προς την ελληνική 
πραγματικότητα. Μέσα από μια σύντομη ιστορική διαδρομή του λιανεμπορίου 
τροφίμων στην Ελλάδα, προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε που υπάρχει σύμπτωση των 
τάσεων στο μάρκετινγκ τροφίμων και στη συνεργασία του λιανεμπορίου με τη 
βιομηχανία στην Ελλάδα με το εξωτερικό. 
 
Έτσι τα συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να βγάλουμε μέσα από αυτή την 
βιβλιογραφική επισκόπηση για τα παραπάνω θέματα, συνοψίζονται παρακάτω: 
 

• Η παγκοσμιοποίηση του λιανεμπορίου τροφίμων είχε σαν αποτέλεσμα την 
γιγάντωση του, την ένταση του ανταγωνισμού και τη μεγάλη συγκέντρωση 
του, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες οικονομίες. 

 
• Τα παραπάνω επέφεραν τεράστιες αλλαγές στη δομή της αγοράς με τη 

δημιουργία νέων τύπων καταστημάτων, αλλά και με τη δημιουργία νέων 
μορφών οργάνωσης και διοίκησης, όπως το Category Management  και το 
ECR, τα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας , τα προγράμματα CRM κλπ 

 
 

• Η αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί σημαντικό όπλο για τη 
δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ενισχύεται με τεχνικές που 
απορρέουν από νέες τεχνολογικές εφαρμογές διαχείρισης της πληροφορίας 
(RFID – Internet). 

 
 

• Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στους καταναλωτές και στο τι επιζητά από τα 
τρόφιμα. Έτσι οι καταναλωτές θα είναι κυρίαρχοι τα επόμενα χρόνια και οι 
ανάγκες τους για υγιεινά προϊόντα  και ευκολία στην προσέγγιση και χρήση 
τους θα είναι πρώτης προτεραιότητας.  

 
• Με βάση όλες αυτές τις αλλαγές που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι σχέσεις του 

λιανεμπορίου με τη βιομηχανία είναι απαραίτητο να αναβαθμιστούν, γιατί 
είναι ο μόνος τρόπος για την μακρόχρονη επιτυχία και των δύο μερών. 
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• Μόνο μέσα από καθημερινή συνεργασία σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο 
και με φιλοσοφία “win -  win” μπορεί να επιτευχθούν μακρόχρονοι στόχοι. 

 
• Στην Ελλάδα τα παραπάνω θέματα είναι γνωστά και στις δύο πλευρές και 

αναγνωρίζεται η σημασία τους. 
 
  
Στην πρωτογενή έρευνα που θα ακολουθήσει, μέσα από τις συνεντεύξεις με στελέχη 
και των δύο μερών, θα αναδειχθεί εάν υπάρχουν κοινές απόψεις, στόχοι αλλά και εάν 
ο ρυθμός υιοθέτησης είναι ικανοποιητικός. 
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Β. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
 
 
 
 
4 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστούν τα ευρήματα της βιβλιογραφικής 
επισκόπησης εάν και σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
 
Αναλύσαμε διεξοδικά το διεθνές περιβάλλον του λιανεμπορίου τροφίμων και 
προχωρήσαμε στην καταγραφή των γενικότερων θεμάτων που θα επηρεάσουν τις 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα τρόφιμα. Στη συνέχεια είδαμε τις ειδικότερες 
τάσεις που επικρατούν στα τρόφιμα.  
 
Επίσης εξετάσαμε το θέμα των σχέσεων του λιανεμπορίου με τη βιομηχανία 
τροφίμων σε διεθνές επίπεδο. 
 
Αρχίσαμε τέλος να βλέπουμε το ελληνικό περιβάλλον και καταγράψαμε τις απόψεις 
ορισμένων λιανέμπορων και προμηθευτών τροφίμων για τα παραπάνω θέματα, 
αφήνοντας τα τελικά συμπεράσματα να εξαχθούν μέσα από τις συνεντεύξεις 
στελεχών από αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας 
τροφίμων , με την χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου, που περιλαμβάνει τους 
παραπάνω τομείς και επισυνάπτεται στα παραρτήματα. 
 
Οι συνεντεύξεις πάρθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου 2006, έτσι ώστε να έχουν το 
χαρακτηριστικό της χρονικής εγγύτητας και να είναι σε περίοδο που γίνεται ένας 
απολογισμός της περασμένης περιόδου και ένας προγραμματισμός για τα επόμενα 
χρόνια. 
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4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ  ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
 
 
1)  Όσον αφορά λοιπόν στις απόψεις των στελεχών για το περιβάλλον του 
λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα, αυτές συμπίπτουν στο ότι και οι δύο πλευρές 
πιστεύουν ότι υπάρχει μια σημαντική συγκέντρωση της αγοράς στα χέρια περίπου 10 
λιανεμπορικών επιχειρήσεων τροφίμων. 
 
Και οι δύο πλευρές όμως πιστεύουν ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο προς 
μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγοράς. Έτσι υποστηρίζεται ότι υπάρχει ακόμη αρκετό 
περιθώριο για περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς. 
 
Αυτό διαφαίνεται στο ότι αυτό το χρονικό διάστημα ήδη έχει αποφασιστεί η είσοδος 
πολύ μεγάλων λιανεμπορικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά. Όπως οι 
discounters Aldi και Tengelmann, ενώ μελετάται και η είσοδος της Wal Mart.  
 
Αυτό σημαίνει ότι θα αναδιαμορφωθούν οι στρατηγικές των επιχειρήσεων και 
ενδεχομένως θα υπάρξει ένα κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αντίστοιχη τάση 
συγκέντρωσης υπάρχει και στη βιομηχανία τροφίμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ήταν η πρόσφατη συγχώνευση της Chipita  με τον όμιλο ΔΕΛΤΑ. 
 
Υπάρχει όμως η άποψη ενός στελέχους που λέει ότι η συγκέντρωση της αγοράς δεν 
μπορεί να φθάσει στα επίπεδα των ανεπτυγμένων  χωρών της Ευρώπης διότι 
υπάρχουν περιορισμοί στη μορφολογία του εδάφους, πολλά νησιά με ιδιαιτερότητες 
στον εφοδιασμό, αλλά επίσης η ιδιαίτερη προσωπικότητα των ελλήνων οι οποίοι 
έχουν έμφυτη την επιχειρηματικότητα και πάντα θα προσπαθούν να βρουν τρόπους 
να αντιδρούν σε αυτήν την τάση. 
 
Επίσης τα στελέχη πιστεύουν ότι ενώ είναι δεδομένη η οικονομική ύφεση διεθνώς 
αλλά και στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν πολλές δυνατότητες ακόμη 
ανάπτυξης, μέσα από διαφοροποιημένες και καινοτόμες στρατηγικές. Αυτό είναι 
αποδεκτό διότι πολλές κατηγορίες προϊόντων στην Ελλάδα είναι ακόμη σε αρχικό 
στάδιο ανάπτυξης και έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν. 
 
Όσον αφορά στον καταναλωτή και οι δύο πλευρές συμφωνούν στο ότι μέσα από την 
ραγδαία διάχυση της πληροφόρησης από διάφορες πηγές έχει γίνει πιο απαιτητικός, 
είναι πιο εκπαιδευμένος και είναι ιδιαίτερα «ευφυής» σε σχέση με άλλους 
καταναλωτές άλλων χωρών. Αυτό τον καθιστά σαν τον μόνο κυρίαρχο και οφείλουν 
και οι δύο πλευρές να διαμορφώνουν στρατηγικές με στόχο την ικανοποίηση των 
αυξημένων απαιτήσεων τους . 
 
2)  Οι νέες έννοιες του περιβάλλοντος μάρκετινγκ όπως η διοίκηση κατηγορίας 
προϊόντων, το ECR , το CRM κλπ είναι γνωστές τόσο στο λιανεμπόριο, όσο και στην 
βιομηχανία. 
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Παρόλα αυτά εκφράστηκαν επιφυλάξεις όχι τόσο από την χρησιμότητα τους, αλλά 
για το κατά πόσο είναι πραγματικά καινοτόμες έννοιες  που προσφέρουν 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πάντως οι ρυθμοί εφαρμογής αυτών των εννοιών 
στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, δεν είναι τόσο ικανοποιητικοί σε σχέση με τις 
ανεπτυγμένες χώρες. 
 
Εμπόδια αποτελούν όχι τόσο η γνώση των ωφελειών αλλά κυρίως η έλλειψη 
υποδομών , ικανοτήτων και επίσης η έλλειψη της κρίσιμης μάζας συναλλαγών έτσι 
ώστε η εφαρμογή να έχει όφελος. 
Πάντως  έχει αρχίσει ήδη η πιλοτική εφαρμογή σε αρκετές επιχειρήσεις. 
 
Το ίδιο συμβαίνει και με τους ρυθμούς εφαρμογής των νέων εφαρμογών της 
τεχνολογίας πληροφόρησης όπως το EDI , το RFID  και το Internet. 
 
Παρόλο που οι παραπάνω έννοιες είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστές , ιδίως στα στελέχη 
των μεγάλων επιχειρήσεων, μόνο περιορισμένης έκτασης εφαρμογές λαμβάνουν 
χώρα . 
Κυρίως το barcoding και το internet σαν μέσο επικοινωνίας έχουν μεγαλύτερη 
διάχυση και αναγνώριση των ωφελειών τους. Έτσι τόσο το EDI όσο και το πολύ νέο 
RFID , βρίσκονται είτε σε πιλοτική εφαρμογή είτε στο επίπεδο των συζητήσεων. 
Όπου όμως εφαρμόστηκε για παράδειγμα το EDI σύμφωνα με ένα στέλεχος 
βιομηχανίας leader στον χώρο της , τα οφέλη είναι σημαντικά. 
 
Υπάρχει λοιπόν μια υστέρηση στην εφαρμογή τους σε σχέση με άλλες χώρες. 
 
Ίσως γιατί ο έλληνας περιμένει να δει πρώτα τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των 
συστημάτων σε άλλες χώρες και μετά αποφασίζει να τα εισάγει. 
 
 
 
3) Καταγράφοντας τις απόψεις των στελεχών για τις τάσεις που υπάρχουν στα 
τρόφιμα , βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές οι τάσεις που υπάρχουν διεθνώς 
επηρεάζουν και τις ελληνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα τρόφιμα. 
 
Οι έλληνες καταναλωτές ζητάνε όλο και περισσότερο υγιεινά προϊόντα που να 
προσφέρουν κάποια εμφανή ωφέλεια στην υγεία τους (λειτουργικά προϊόντα) και 
σχετικά να μην αναλώνουν πολύ χρόνο στην ανεύρεση και κατανάλωση τους  
(ευκολία στη χρήση). 
 
Οι έλληνες καταναλωτές όμως επιβραδύνουν τους ρυθμούς υιοθέτησης σε κάποιες 
μορφές , έχοντας τις δικές τους ιδιαιτερότητες . 
Έτσι επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για παραδοσιακά προϊόντα που τα θεωρεί και πιο 
υγιεινά . Επίσης αντιστέκεται κάπως στην έννοια της «ευκολίας»είτε διότι δεν τη 
θεωρεί σαν σημαντικό κριτήριο αγοράς, είτε επειδή συνειδητά δεν την επιλέγει. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετές νεαρές ελληνίδες ακόμη επιλέγουν να μαγειρέψουν 
στο σπίτι. 
 
Υπάρχει συνεπώς αναγκαιότητα προσαρμογής των στρατηγικών των επιχειρήσεων 
τροφίμων στις ιδιαιτερότητες του έλληνα καταναλωτή. 
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Η σημαντικότερη όμως τάση που καταγράφηκε και από τις δύο πλευρές είναι τα 
Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας. όλα τα στελέχη πιστεύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει 
μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης αυτού του τύπου προϊόντων , κάτι που θα φανεί 
περισσότερο μετά την είσοδο των νέων παικτών στην ελληνική αγορά. 
 
Η μέχρι τώρα ανάπτυξη των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας ήταν περισσότερο 
περιστασιακή και δεν υπήρχε καμία εμπειρία για το μάρκετινγκ τέτοιων προϊόντων. 
 
Στο μέλλον αυτά τα είδη θα παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην πορεία κάθε επιχείρησης 
και το μάρκετινγκ τους θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. 
 
 
 
4) Τέλος οι απόψεις για τις τη συνεργασία του λιανεμπορίου με τη βιομηχανία 
είναι λίγο διαφοροποιημένες. 
Ενώ είναι γενικώς αποδεκτό τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα ότι είναι αναγκαίο 
να αναβαθμιστεί το επίπεδο της συνεργασίας των δυο μερών  εντούτοις στην πράξη 
υπάρχει ακόμη διαφορετικό κλίμα. 
 
Οι λιανέμποροι αναγνωρίζουν ότι μόνο μέσα από την ειλικρινή συνεργασία θα 
μπορέσουν όλοι να έχουν καλά αποτελέσματα και θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τον 
απαιτητικό πια καταναλωτή. 
 
Αναγνωρίζουν ότι τώρα πια υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και στις δύο πλευρές, 
υπάρχει εμπειρία και υπάρχει και συγκεκριμένος κώδικας επικοινωνίας. 
 
Από την άλλη πλευρά οι προμηθευτές εντοπίζουν μια υστέρηση στην πρακτική 
εφαρμογή ενός αναβαθμισμένου επιπέδου συνεργασίας. Αυτό γίνεται κυρίως επειδή 
οι διαπραγματεύσεις εστιάζονται περισσότερο στην τιμή και στις πρόσθετες παροχές 
προς το λιανεμπόριο καθώς επίσης και στην έλλειψη δεσμεύσεων για μακρόχρονη 
διατήρηση της συνεργασίας. 
 
Παρόλα αυτά αναγνωρίζουν ότι το κλίμα άρχισε να βελτιώνεται. ΄Ήδη υπάρχει καλό 
κλίμα συνεργασίας σε θέματα εφοδιασμού και προωθητικών ενεργειών. 
 
Η θέσπιση ενός αμοιβαία αποδεκτού «κώδικα δεοντολογίας», όπως έχει γίνει σε 
αρκετές χώρες με πολύχρονη εμπειρία στο λιανεμπόριο  τροφίμων, κρίνεται από 
αρκετά στελέχη ότι θα βοηθούσε στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας. 
Κάποια όμως στελέχη πιστεύουν ότι δεν είναι οι δυο πλευρές έτοιμες να 
προχωρήσουν σε τέτοιες θεσμικές παρεμβάσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΟΙ 50 ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ  ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
 
 

Η ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ WAL MART 
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
1999 – 2003  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 
 
 
 

ΟΙ  10 ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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ΟΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΠΟΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
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Introduction 
11.1. In this chapter, we examine the relationship between the main parties and their suppliers. As 
shown in Table 10.1, the cost of buying the goods they sell comprises the major part of grocery 
retailers’ 
costs. Hence, the nature of this relationship has a significant impact on their ability to meet the needs of 
their customers. The main parties depend on their suppliers to provide the goods that they sell at the 
right 
time, in the right quantity, of appropriate quality and at a competitive price. Equally, in many cases, 
main 
parties take a large proportion (often all) of their suppliers’ output, so many suppliers are also 
dependent 
on their main party customers. In his Press Release relating to the reference of the grocery retailing 
sector 
to the CC (Appendix 3.1), the DGFT said that the size of the supermarket operations had brought 
them tremendous buyer power which could be used to deliver better quality and lower prices to 
customers, 
but he was concerned that this power might become exploitative. He said that the many 
responses from suppliers during the OFT inquiry suggested that ‘this was an area which needed to be 
looked at by the Commission’. 
11.2. Both the main parties and suppliers stressed to us that it was vital that the relationship worked 
well. However, they have differing objectives (put simply, suppliers want to sell at the highest price 
they 
can and retailers want to buy at the lowest costs to themselves), so some tension is inevitable. It 
appears 
that, as price competition has increased, so this tension has also increased. 
11.3. We asked the main parties and suppliers what they thought about their relationships with each 
other; the extent to which the relationship was balanced; and to what extent main parties were able to 
exert undue pressure on some suppliers, or vice versa. In order to ascertain their views, we sent 
questionnaires 
to the main parties and to a sample of their suppliers. Each of the main parties responded and we 
received 340 responses from smaller suppliers, together with 57 responses to a more detailed 
questionnaire 
sent to larger suppliers (LSQ). The questionnaires are discussed further in Appendix 11.1. A summary 
analysis of the responses to the smaller suppliers questionnaire (SSQ), together with the additional 
comments made by smaller suppliers (without identifying individual retailers), are in Appendix 11.2. 
11.4. We also received a large number of letters and submissions, and held hearings with several 
individual suppliers. A variety of concerns was raised. Several suppliers stated at hearings that there 
had 
been significant changes in the market place and in the demands of main parties during our inquiry. 
Representative of this were the comments of one large supplier which said that, following the 
acquisition 
of Asda by Wal-Mart, the supplier’s other major customers were reconsidering their strategies. Main 
parties were competing very intensely, but individually; different retailers were responding in different 
ways. There were increasing demands on suppliers for up-front payments, which had not previously 
been 
sought. Some multiples were not honouring historical payment terms for promotions. Agreements 
which 
had formerly been over a longer term were now being offered for retendering at short notice. This 
supplier thought that there had been a reduction in the general level of integrity and that the 
relationship 
between retailers and suppliers had become more adversarial. 
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Types and numbers of suppliers 
11.5. The main parties sell a large range of goods—for example, a Sainsbury store’s grocery range 
is, typically, between 18,000 and 25,000 product lines (see Table 5.12)—obtained from many 
suppliers. 
The approximate number of suppliers to the five largest purchasers of groceries for resale (the major 
buyers) (see paragraph 5.24) as at January 2000 is shown in Table 11.1. 
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TABLE 11.1 Approximate numbers of suppliers to the major buyers (as at January 2000) 
Major buyer Number of suppliers 
Asda 2,000 
Safeway 2,000 
Sainsbury 2,400 
Somerfield 1,600 
Tesco 2,600 
Source: The companies. 
11.6. These suppliers range from large multinational conglomerates, with worldwide sales of over 
£25 billion, through national groups to specialist cottage industry providers, with sales of under 
£1 million. 6.5 per cent of the SSQ respondents were independent companies with an annual turnover 
of 
less than £1 million. 
11.7. An analysis of the UK sales quoted by respondents to both questionnaires is given in Table 
11.2. The way the samples were selected means that these figures overestimate the proportion of larger 
suppliers. 
TABLE 11.2 Distribution of questionnaire respondents by turnover 
Annual turnover 
£m 
Suppliers 
% 
0–1 13.6 
1–10 36.4 
10–50 29.1 
50–100 8.5 
100–250 4.8 
250–500 3.3 
Over 500 4.5 
Source: CC survey. 
11.8. Suppliers of branded goods want wide distribution for their products, and hence generally seek 
to trade with all the multiples that sell them. However, most suppliers of fresh fruit and vegetables, 
meat, 
poultry and some retailers’ own-label chilled products appear to concentrate on trade with a limited 
number of the main parties (often four or less). 
11.9. Many manufacturers of branded goods also supply retailers’ own-label products, which 
compete with the manufacturer’s branded products. Other manufacturers (including some of the largest 
suppliers) are not prepared to supply both branded and directly competing retailers’ own-label 
products. 
Some companies specialize in retailers’ own-label products and either do not produce branded goods, 
or 
produce only secondary or tertiary branded products. 
Dependence of suppliers on main parties 
11.10. As noted above, the main parties depend on suppliers for all the goods they sell; and suppliers, 
in theory, have the option of selling to retailers other than the main parties. In practice, however, 
most suppliers sell most of their output to the main parties. For example, the largest four main parties 
account for over 70 per cent of the UK sales of the two major competing brands of washing powder, 
Persil and Ariel. Many smaller suppliers are dependent on a single multiple for all their sales (‘solus 
supply’). 
11.11. The main parties and their suppliers gave very different views on their interdependence. We 
were told by some of the main parties that they were much more dependent on certain suppliers than 
the 
suppliers were on them, especially where ‘must stock’ brands were concerned. However, a typical 
response from one supplier was that, whilst it might be in a position of equal power if it only produced 
the ‘must stock’ brands, the main parties were able to exert pressure during price negotiations on all the 
232 
supplier’s products by threatening to delist some of its more peripheral brands. In addition this supplier 
pointed out that each of the largest main parties accounted for up to 20 per cent of its total business, 
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while the supplier’s business represented a very small proportion of the total business of each of these 
multiples. 
11.12. Some main parties made the point that individual UK retailers purchased a very small part of 
the total output of large multinational companies. For example, in the year to June 1999, Procter & 
Gamble had worldwide sales of about $38 billion (about £24 billion). Procter & Gamble UK sales 
(excluding snacks and soft drinks) were about £1.2 billion—some 5 per cent of the parent group 
turnover. Sales to UK multiples represent about 3.3 per cent of worldwide sales, with the largest 
(Tesco) 
representing 0.85 per cent. However, the emergence of global retailers is changing these proportions. 
For 
example, Asda in the UK amounts to 0.47 per cent of Procter & Gamble’s global sales, but sales to the 
Asda/Wal-Mart group now amount to approximately 13 per cent of Procter & Gamble’s global sales. It 
should also be noted that large suppliers invest considerable sums in their major brands, and it is an 
essential part of their strategy that nationally promoted brands are widely available, particularly at the 
large retailers which account for 10 to 20 per cent of their potential UK sales. 
11.13. Some large UK suppliers which were members of multinational groups said that price 
negotiations 
were managed independently of their parent groups.1 One such large supplier told us: 
Price negotiations take place on a ‘by product’ basis. It is extremely difficult to leverage 
negotiation power using size of business in another area as a lever; in some cases to do so 
could be considered unlawful. In fact there is an argument that a smaller producer of nonstrategic 
products may face less pressure on issues such as overriders, as customers will 
expend more effort on the larger suppliers to offer potentially greater benefits in key areas. 
11.14. Sales of the LSQ respondents were analysed to show their relative dependence on their largest 
customers among the main parties (see Table 11.3). For example, sales to respondents’ largest three 
main 
party customers2 accounted for between 48.7 per cent and 100 per cent (69.7 per cent on average) of 
their 
total sales to the main parties. The same customers accounted for between 19.1 and 100 per cent 
(56.4 per cent on average) of their total UK sales. 
TABLE 11.3 Dependence of large suppliers on their largest main party customers 
per cent 
Percentage of sales 
to main parties 
Percentage of UK 
retail sales 
Main party 
customers Average Minimum Average Minimum 
Top 1 38.4 18.3 32.2 8.1 
Top 2 56.9 35.1 46.8 14.4 
Top 3 69.7 48.7 56.4 19.1 
Top 4 79.1 60.1 63.3 21.9 
Top 5 86.2 70.4 68.5 23.7 
Source: CC analysis of supplier information. 
Note: Maximum percentage is 100 per cent in all cases. 
11.15. Table 11.3 indicates a considerable dependence for an average large supplier, although the 
degree of dependence varies for suppliers in different sectors. Generally, suppliers of fresh produce 
appear to be most dependent on their largest main party customers for their sales. Those who supply 
alcoholic and non-alcoholic beverages, confectionery and snacks are the least dependent on the main 
parties. 
1This may be changing; see paragraphs 11.81 and 11. 82. 
2This includes a few suppliers with only one or two main party customers. 
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11.16. Large multinational companies constitute a small proportion of the total number of suppliers. 
We explored this issue further, using Tesco data, since it was the largest of the main parties. From a 
Tesco list of suppliers for the financial year ending February 1999, we excluded the largest supplier 
since 
it supplied tobacco products, which are not groceries.1 This left 2,619 suppliers and £9.3 billion of 
purchases. 
11.17. Typically, Tesco represents 20 to 30 per cent of the main party sales of large suppliers, which 
trade with most of the main parties. Smaller suppliers often trade with a limited number of the main 
parties and for them Tesco may represent a higher proportion of their sales. Tesco is the only main 
party 
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with which a number of these suppliers, both small and large, trade. 
11.18. Tesco’s largest supplier of groceries supplies 2.7 per cent of its total purchases. Only eight 
suppliers have sales representing 1 per cent or more of Tesco’s purchases, and only 230 suppliers have 
sales representing 0.1 per cent or more. The median supplier (by value of goods supplied) sold Tesco 
£220,000, which represents 0.0024 per cent of Tesco’s total purchases. 
Concerns of suppliers 
Suppliers’ views on the relationship 
11.19. We asked suppliers about their relationships with the main parties. The responses are 
summarized 
in Table 11.4. The larger suppliers were asked to comment on main parties individually, 
although some preferred to provide aggregated answers. About 40 per cent of the respondents included 
individual Co-ops in their figures, and these are reported separately from the respondents who counted 
all Co-ops as a single entity in their figures. Smaller suppliers were asked to provide only a composite 
answer. 
TABLE 11.4 A summary of suppliers’ views of their relationships with main parties 
per cent 
Larger suppliers 
which combined 
Co-ops 
Larger suppliers 
which included 
individual Co-ops 
Smaller 
suppliers* 
Excellent 11 5 11 
Good 50 54 49 
Acceptable 35 36 33 
Fairly poor 5 5 4 
Bad 0 1 1 
Source: CC survey. 
*2 per cent did not respond to this question. 
11.20. In all three samples about 60 per cent of relationships were classed as good or excellent, 
35 per cent as only acceptable, and 5 per cent as poor or bad. This suggests a high degree of 
satisfaction 
generally, although there may be a bias in the replies, in that any suppliers with poor or bad 
relationships 
with their main party customers are unlikely to remain suppliers for long. 
11.21. Despite the favourable view of the relationship given by suppliers in response to these questions, 
answers to other questions and additional comments made by suppliers indicated that there were 
several areas of major concern, which are discussed in detail later in the chapter. In addition, we 
received 
a considerable number of submissions from suppliers and supplier associations in response to our 
initial 
request for information. The majority of these were critical of the main parties, usually generically, and 
some were extremely hostile. In the hearings that we held with suppliers and their representatives, 
many 
concerns over the behaviour of the larger main parties were raised, although some large suppliers that 
we 
saw said that relationships were generally satisfactory. 
1Main parties were asked to exclude petrol, clothing, DIY products and financial services suppliers. There was no easy way to 
exclude all non-reference sales and excluding the principal tobacco supplier will leave other non-reference suppliers. However, 
this 
is not believed to have had a material effect on the analysis, which is only intended to be indicative, and will already be out of 
date. 
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11.22. Most suppliers were extremely concerned that their submissions and comments should be 
kept confidential. Many refused to give evidence or to complete our questionnaires unless we were 
prepared 
to guarantee confidentiality and many more refused to identify the relevant main parties (see 
Appendix 11.1). Even large multinational suppliers expressed concern. Overall, there was a general 
climate of apprehension. Some suppliers expressed what appeared to be very real fears that any hint of 
involvement in our inquiry would threaten the existence of their commercial operations. We learnt, for 
example, that Sainsbury had written to its suppliers telling them of our request for a list of its suppliers. 
The letter informed recipients that they should be aware that their names had been submitted to the CC, 
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and that they might hear directly from us. It assured them of Sainsbury’s continuing commitment to its 
suppliers. Sainsbury told us that it had written the letter because it had identified concerns among 
suppliers as to the impact of our inquiry, and out of courtesy to those whose names had been provided. 
This seemed to us a perfectly reasonable course of action. However, we received some calls from 
recipients 
of the letter, suspecting ulterior motives on the part of Sainsbury. 
11.23. We assured suppliers that we would maintain their confidentiality in so far as we were able, 
since it was clear to us that, without such an assurance, we would have had the greatest difficulty in 
collecting any evidence whatsoever. Even so, many suppliers refused to submit evidence or complete 
our 
questionnaire. 
11.24. Suppliers believe that the balance of power is generally tilted firmly towards the main parties. 
For example, we asked suppliers about their negotiating strength in the event of a dispute. Only 27 per 
cent of large suppliers and 15 per cent of smaller suppliers responded that their negotiating position 
was 
adequate. 
11.25. As noted above, many suppliers are small compared with the main parties, and are heavily 
reliant on the major buyers. But subsidiaries of large multinational companies, too, argued that it was 
extremely difficult to attempt to leverage negotiating power in product-by-product price negotiations, 
and said that there was little they could do against practices of main parties such as unilaterally 
deducting 
amounts in dispute from invoices. 
11.26. Many suppliers commented on the purchasing power of the main parties, their ability to drive 
down suppliers’ prices to uneconomic levels and what they saw as their general high-handedness. A 
consultant to the packaging industry noted that ‘the degree and variety of pressure upon the suppliers 
was 
extremely alarming—all complied with the retailers’ demands because of the dread of de-listing’. (See 
paragraphs 11.48 to 11.55 for a discussion of delisting.) A small supplier commented: ‘The power of 
the 
multiples, and especially of young (c.25/28) buyers, without experience, is frightening. [They have] the 
power to dictate prices and margins, display or not, allocate space and threaten covertly. It’s why we 
would never allow more than 15 per cent of turnover to be supplied to multiples.’ Suppliers’ 
organizations 
were often more willing to speak than small suppliers. One commented that the main parties: 
… talk about partnerships, but these do not exist, and they ruthlessly erode suppliers’ margins 
with no consideration of the damage they are doing to that company or its employees. 
Multiples switch their buyers around every six to twelve months in order that relationships 
and loyalty to suppliers can be avoided. The new buyer is given carte blanche to de-list 
suppliers, who are frequently treated with complete contempt. 
Another said that: 
… many of our individual members are extremely reluctant, or refuse point blank, to 
comment on specific cases. Many of these organisations have 40, 50, 60 or even 70 per 
cent of their sales with a multiple. The resultant power that the multiples have is huge. 
This power is often rested in the hands of a small buying team, often young, who are 
changed at short notice routinely. This makes it extremely difficult to maintain stability 
within the industry. 
11.27. One supplier said that, over recent months, it had been asked by one multiple to make three 
separate cash contributions: the third, by telephone, was for a sum in excess of £100,000 and was 
claimed by the multiple as ‘a contribution towards profits’. The supplier said that the same multiple had 
introduced other charges, none of which had been negotiated and all of which had been deducted from 
the next payment. There had been no recourse to complain for fear of ‘upsetting the relationship’. The 
supplier added that it had been directed by the multiple to use a specified distributor, even if this meant 
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breaking an existing contract with another company. In supporting its claim for anonymity, the supplier 
said that it would be commercial suicide for any supplier to give a true and honest account of all 
aspects 
of relationships with retailers. 
11.28. For more views of individual suppliers see Chapter 15. 
Main parties’ views on the relationship 
11.29. The main parties were generally content with their relationships with suppliers. For one, it 
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involved a more collaborative style of trading as a consequence of having joint and long-term 
objectives. 
This created a partnership approach with suppliers based on mutual respect. A few main parties told us 
that they encouraged and assisted smaller or local suppliers, and those with particular difficulties, 
during, 
for example, the BSE crisis (see also paragraphs 11.140 to 11.161). Asda told us that it had sourced all 
its 
fresh beef from the UK and reduced the price of beef significantly. Tesco said that it had reduced 
payment terms to beef suppliers during this period and given other improved payment terms to 
suppliers 
to help them through cash-flow problems. 
11.30. The main parties, on the whole, acknowledged that minor disputes, or differences, with 
suppliers occurred from time to time, but they said that these were usually resolved at an appropriate 
management level, through discussion or negotiation. They said that it was extremely rare for legal 
departments to become involved, a point confirmed by suppliers. 
Specific practices of concern to suppliers 
11.31. On the basis of information given to us in response to our initial invitation to comment on the 
inquiry, we asked suppliers to what extent any of the main parties that they supplied engaged in certain 
practices. The responses of larger suppliers are summarized in Table 11.4; those of smaller suppliers 
are 
summarized in Appendix 11.2. 
TABLE 11.5 Practices engaged in by main parties: responses from the LSQ 
per cent 
Practice Never Rarely Sometimes 
Fairly 
often Often 
No 
answer 
Delay payments by 15 days more than terms 44 33 18 2 2 2 
Delay other amounts due by more than 15 days 32 34 22 7 4 2 
Break other contract terms 39 30 12 4 0 16 
Change quality agreed without adequate notice 58 25 11 0 0 7 
Change other agreed requirements without 
adequate notice 35 19 26 7 2 11 
Threaten delisting without reasonable cause 21 42 32 2 0 4 
Require charitable contributions to be made 32 16 37 9 4 4 
Require payments/discounts when main party’s 
profit from products is less than the main party 
expected 26 25 30 11 5 4 
Require buyback of unsold goods 47 35 11 4 0 4 
Make deductions from returns to cover wastage 54 23 12 2 4 5 
Impose slotting charges 44 11 18 5 16 7 
Charge for any shelf space 49 19 18 4 7 4 
Charge for listing 37 19 25 9 5 5 
Source: CC survey. 
11.32. Table 11.5 and Appendix 11.2 (Q32) show that, on average, 55 to 60 per cent of the suppliers 
which answered these questions had some experience of these practices and 30 to 35 per cent 
experienced 
them on a more regular basis. Respondents believed that all the identified practices were engaged 
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in by some of the main parties, with varying frequencies. Some practices will not apply to all categories 
of supplier.1 Hence, the overall percentages may be considered significant. 
11.33. In our questionnaires to suppliers, we used the term ‘require’, for example, in respect of 
charitable contributions. Some of the main parties had said in their response to the main party 
questionnaire 
that they might request such contributions but would not require them. When we subsequently put 
specific practices to main parties (see paragraph 11.36), we used the term ‘require or request’. 
11.34. In their responses to our questionnaires, a large number of suppliers volunteered additional 
practices of concern, including: the deduction of costs from invoices payable without prior agreement; 
changes to agreed promotions at short notice, leading to increased costs for suppliers; sole use of 
service 
providers designated by the main parties for packaging, labelling and haulage, from whom the main 
party 
received a payment; deductions and payments of advertising allowances and overriders (see paragraph 
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11.89); ad hoc requests for cash payments by main parties, and delisting (see paragraphs 11.48 to 
11.55) 
for a variety of reasons including replacement of branded product by the retailer’s own-label and as a 
result of category management (see paragraph 11.67). Other comments suggested that main parties 
tended to favour large suppliers, that there was coercion of suppliers into exclusivity arrangements, that 
main parties imposed supply chain changes which reduced the main party’s costs but increased the 
supplier’s costs, and that there were unwarranted administration costs for handling consumer 
complaints, 
coupled with little or no documentation about the alleged complaints. 
11.35. There was little difference between the responses from larger and smaller suppliers on these 
matters. 
11.36. As noted in paragraph 11.22, many suppliers were concerned about confidentiality and so did 
not identify which of the main parties carried out each of the above practices, although the indication 
from the questionnaires was that most main parties adopted some of them in relation to some of their 
suppliers. Hence, we were aware that these kinds of behaviour were widespread, but did not know 
which 
of the main parties were involved. To overcome this problem, we listed 52 specific practices, each 
raised 
by a substantial number of suppliers, and sent it in a questionnaire to the main parties, asking them 
which 
of the individual activities they had carried out during the five years to 31 December 1999. Provision 
was 
made for explanatory comments as and where the recipients felt them to be helpful or necessary. 
Additionally, in the relatively few cases where a small supplier was prepared to criticize an individual 
multiple, these were shown to the main party concerned, without naming the supplier. The main 
parties’ 
response to our questionnaire and their comments are set out in Appendix 11.3. A summary is shown in 
Table 11.6. The table excludes a number of practices which the parties did not acknowledge, but which 
their additional comments suggested that they had carried out, at least in some circumstances (see 
Appendix 11.3 for details). 
1Changes in quality standards apply mainly to retailers’ own-label and fresh produce suppliers, whereas slotting/shelf space and 
listings charges generally apply to suppliers of branded products. 
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TABLE 11.6 Summary of responses to the list of 52 practices 
Number of 
practices 
acknowledged 
Aldi 6 
Asda 29 
Booth 21 
Budgens 27 
Co-ops 23 
Iceland 14 
M&S 3 
Morrison 19 
Netto 15 
Safeway 23 
Sainsbury 13 
Somerfield 19 
Tesco 7 
Waitrose 11 
Source: The companies (in many cases subject to comments). 
11.37. With the exception of Tesco (and, to a lesser extent, Sainsbury), there was a high degree of 
correlation between the complaints of suppliers and the responses of the main parties. 
11.38. Tesco, in common with some other main parties, drew a distinction between what might have 
happened occasionally or in error as against its company policy or standard practice. In its initial 
response, it said that it had responded on the basis of company policy or standard practice. It said that it 
had carried out some of the practices but we noted that these were fewer in number than for other main 
parties. We therefore asked Tesco to confirm its response by resubmitting the list and identifying which 
practices it had actually engaged in during the previous five years. Tesco said that it was difficult for it 
to 
answer ‘yes’ to descriptions that did not match its behaviour and which buyers did not recognize, but 
on 
this basis it had engaged in a further four practices, though each of these had been an infrequent or rare 
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occurrence. This took its total to 11, reducing, but not eliminating, the inconsistencies between Tesco’s 
response and the complaints of suppliers. 
11.39. We put to Tesco four specific complaints concerning practices where we had documentary 
evidence: 
(a) A suppliers’ representative body brought to our attention a letter from Tesco sent to a packhouse 
instructing that produce from either of two growers that had previously, but no longer, supplied 
Tesco was no longer to be used in any facility used for Tesco produce. Failure would result in 
immediate suspension of the packhouse’s business with Tesco. The suppliers’ representative 
body told us that the produce had become scarce a couple of weeks earlier because of cold 
weather; the growers had told their packer that they could not supply him because the price he 
was offering was too low and Tesco had then sourced the produce from other outlets at a higher 
price. Tesco told us that its buyer decided that the quality of produce from these two growers was 
inadequate and that they were no longer going to supply Tesco. Concerned that the quality going 
into that packhouse for other retailers might find its way into Tesco’s supply chain, the buyer had 
instructed the packhouse not to take produce from these growers. Tesco said that the buyer had 
no intention of depriving other retailers of stock but was attempting to ensure that products from 
a supplier with which he had ceased trading did not enter Tesco’s order. As this represented a 
departure from company policy, the buyer concerned had been reprimanded (see also Appendix 
11.3, Table 1, Practice ID33). 
(b) We were told that a general store in Tredegar had begun undercutting an adjacent Tesco store on 
the price of bread, supplied to both outlets by a local bakery. The Tesco store manager had 
allegedly threatened to cancel its contract with the bakery if it did not persuade the general store 
to increase its price. The general store has since ceased trading. Tesco said it appeared that, 
following customer complaints, the store manager had spoken directly to the bakery regarding 
the price differential between Tesco and a nearby store. The bakery subsequently contacted 
Tesco’s Buying Manager to clarify the situation. Tesco assured the supplier that Tesco would 
continue to carry its products, and would in no way attempt to dictate its trading terms with other 
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retailers. Tesco added that the store manager in Tredegar at that time was no longer in its 
employment. It said that it took such complaints seriously. Such behaviour would be against 
company policy and practice and, therefore, unlikely to happen. 
(c) We received a copy of a letter from a Tesco to its suppliers in which it informed them that there 
were too many invoice queries due to suppliers not invoicing at the correct case cost. The letter 
said that, in future, if these queries continued after suppliers had been contacted, an administration 
charge would be raised to cover the costs incurred within Tesco. These charges were as 
follows: £1,000 for the same query two weeks running, and £1,000 for every week thereafter 
until resolved. Tesco said that the letter was a notification of a proposed administrative charge in 
the event of persistent invoice errors. No such charge had actually been deducted from any supplier. 
Suppliers were warned of Tesco’s intention to seek compensation for specific errors or 
omissions on their part. They then had the opportunity to enter into discussions about the reasons 
for and levels of such payments. (See Appendix 11.3, ID12.) 
(d) Muskaan Limited, a small supplier of ethnic foods, now in receivership, said that one of Tesco’s 
‘Category Managers’ had written to the company, in respect of a price-marking problem on an 
item supplied in the Republic of Ireland (which is not within our terms of reference), to the effect 
that Tesco would impose fines of £10,000 per product ‘in order to focus your business on getting 
deliveries right in the first place’. Tesco told us that the parameters within which deductions for 
errors or omissions by suppliers were made were known to suppliers. It said that where errors 
had occurred, suppliers had been warned of Tesco’s intention to seek compensation. Tesco confirmed 
that letters of the same sort had been sent to suppliers of groceries in the UK. 
11.40. Tesco told us that it had not, in the time available, been able to consult all the buyers who had 
worked for it over the five-year period. Some of the other main parties told us that, concerned by what 
we had identified as the level of discontent among their suppliers, they had gone to great lengths to 
ascertain 
buying practices. 
11.41. Another practice brought to our attention during our inquiry concerned Safeway. In 
November 1999, Safeway, prompted by a desire to improve availability of key products, decided to 
guarantee the availability of 1,000 of its most popular lines. It wrote to the suppliers of those lines 
asking 
for a payment of £20,000 per line to help finance, it said, investment in store wages, stockholding and 
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wastage costs. The National Farmers’ Union told us that for suppliers of more than one line, the 
contributions 
sought were extremely large, and that for small businesses depending on contracts with one or 
two retailers for their viability the impact would be devastating. Safeway told us that, if sales growth 
projections were achieved, its suppliers would get a healthy return on this investment very quickly. 
Where a product line was supplied by several suppliers the contribution Safeway was seeking from 
each 
was far less than £20,000 and was being resolved by negotiation. Safeway added that there was no 
question 
of this scheme being imposed on anyone. It was, and would remain, a voluntary scheme. If any supplier 
felt he could not support the scheme, Safeway would withdraw his product and no penalty of any 
kind would be imposed. 
11.42. There were some activities where we had complaints from suppliers naming a main party, and 
where we put the details to the main parties concerned anonymously, but which the main party 
concerned 
maintained that it had not engaged in. There were nine such activities in the case of Tesco and three for 
Sainsbury, which had also responded to our list on the basis of company policy. 
11.43. It was apparent that several of the practices complained about by the suppliers were fairly 
widespread. Specifically there were 20 practices which five or more of the main parties indicated they 
had carried out at some time, if not systematically. Full details are set out in Appendix 11.3. 
11.44. A number of the main parties criticized our approach. Their comments are given in Appendix 
11.3. 
The nature of the relationship 
11.45. Having set out the concerns of suppliers in some detail in the previous sections, we now 
examine the nature of the relationship between supplier and multiple and how it works in practice. 
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Buyers 
11.46. The main parties almost invariably conduct their dealings with their suppliers at corporate or 
head office level; only rarely are store managers empowered to purchase locally. Suppliers deal directly 
with buyers specializing in particular products or product ranges. Buyers typically operate under a 
trading 
or senior manager and are the initial decision-takers in terms of both supply and price. Buyers are 
directly responsible for the commercial relationship with each supplier and generally have regular 
contact 
with principal suppliers on a daily or weekly basis. Continuity is an important element in maintaining 
a good multiple/supplier relationship. However, individual career development means that buyers are 
moved to different product ranges periodically, sometimes every 12 months. 
11.47. Asda and Tesco told us that where buyers were given financial or other incentives over and 
above a salary, these were not related directly to their buying activities but involved participation in the 
relevant company profit-sharing scheme. Asda said that bonuses for its buyers were based on cash 
margins. 
Lower prices resulted in more customers which, in turn, resulted in higher sales. Sainsbury said that 
bonuses were linked to corporate profit before tax. Safeway said that it operated a cash and shares 
bonus 
scheme for senior buyers if certain sales and profit targets were met. It was similar to its corporate 
scheme. 
Supplier lists 
11.48. The terms ‘listing’ and ‘delisting’ (of product or of suppliers) are regularly used in the industry. 
The terms are somewhat ambiguous since, contrary to the suggestions of some suppliers, none of the 
main parties said that they maintained a list of suppliers, either formal or informal, such that appearing 
on it was a prerequisite of being able to supply. They maintained working lists of current suppliers; but 
most said that they were content to talk to, and to deal with, new or former suppliers. Likewise, the 
main 
parties said that, generally, they did not charge suppliers as a pre-condition for being on the multiple’s 
list of suppliers. 
11.49. Suppliers used the terms ‘listing’ and ‘delisting’ to describe the decision by a main party to 
stock, or cease to stock, their products. In the case of a small supplier, which sells only a few lines in a 
single product category, delisting of its lines could also be said to result in the delisting of the supplier. 
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Some of the larger suppliers suggested that some main parties, from time to time, had indicated that 
they 
were considering delisting product(s) in order to win an improvement in terms from the supplier. The 
improvement sought could be in an unrelated area. 
11.50. Delisting was a principal concern of suppliers—even the largest. Frequently, manufacturers 
of branded goods said that they already had the widest possible distribution, and if a major product 
were 
delisted, they would be unable to find additional outlets. In addition, the main parties represented a 
high 
proportion of their sales. For many product lines, the main parties can instead sell a competing brand or 
their own brand. 
11.51. One major supplier said: 
As the major multiple retailers now provide a significant proportion of available retail 
outlets and account for a high proportion of consumer sales, distribution of our products in 
these outlets is necessary for the success of our business strategy. The loss of access to a 
major multiple retailer would be very difficult, if not impossible, to replace and would 
have an impact on the successful implementation of our business strategy which … is 
crucially dependent on access to wide distribution. Increasing concentration of the UK 
retail environment, both through the reducing importance of the independent sector and 
through mergers of the multiples, increases this effect, as the lack of access to any given 
multiple retailer takes on increasing importance in the overall business. 
11.52. Suppliers of short-life goods may be dependent on a few multiples. Many believed that the 
main parties were trying to reduce their supplier bases, a fact confirmed to us by some of the main 
parties. 
Manufacturers of retailers’ own-label products are, of course, totally dependent on the main parties 
for sales of those products. 
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11.53. The main parties gave several reasons for the discontinuation of product lines, including: lack 
of customer demand, manifested by low sales; inadequate quality; the identification of a substitute 
product 
or alternative supplier, giving improved value; product availability; health scares; EC policy influences; 
and the supplier’s inability to meet recipe modifications for own-label products, for example the 
exclusion of genetically-modified ingredients. 
11.54. Most of the main parties said that, for a variety of reasons, they had taken decisions during 
the past financial year to cease trading with some of their suppliers. The number of suppliers affected 
varied from multiple to multiple. Sainsbury had ceased trading with less than 100 suppliers and 
Safeway 
with 93 (Safeway added that this represented less than 5 per cent of the total and might include changes 
of name, merger or consolidation within its supply base). At the other end of the scale, Booth had 
ceased 
trading with four and Budgens with seven suppliers. Tesco told us that, whilst it had ceased trading 
with 
63 suppliers in the last financial year, it had begun trading with about 300 in the same period. Some 
main 
parties added that these numbers were generally in line with those in the previous five years. 
11.55. Responses by the main parties suggested that the amount of lead-time or notice given to 
suppliers 
when introducing or discontinuing a product line varied widely. One had a published system of 
lead-times for launching a product into its stores, typically three to four weeks for fresh food and eight 
weeks for ambient products. Other respondents suggested periods of up to six months, and similar 
periods were reported for discontinued lines and major marketing programmes. 
Contractual arrangements 
11.56. Full written agreements between the main parties and their suppliers are unusual. Day-to-day 
negotiations (particularly on price and quantity) are usually conducted orally. Some of the larger main 
parties told us that full written agreements were not generally applicable in this industry; the large 
numbers made detailed individual legal contracts impractical. Tesco said that supermarket retailing was 
characterized by highly efficient and developed channels that, in turn, necessitated a certain kind of 
contractual 
relationship between retailers and suppliers. With computerized sales-based ordering and EDI, 
the relationship with suppliers was about a constant series of interactions, with volumes and delivery 
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dates being confirmed electronically. Safeway did not accept any adverse effects arising from its 
conduct 
towards suppliers but acknowledged that there were concerns, especially among smaller suppliers, 
regarding their relationships with multiple grocers. For some of the main parties, standard terms and 
conditions, covering routine legal issues such as insurance, title to goods and risk, were in place but 
specific terms for individual suppliers, which depended on the nature of the product, covering quality, 
volume, specification, delivery date or price were often oral. Suppliers supported these statements and 
suggested that moving towards written contracts might assist them. 
11.57. One large supplier summarized the contractual situation as follows: 
The vast majority of sales are made to multiples under informal contracts where only the 
price, time of delivery and order specification are readily identifiable terms and conditions 
agreed between the parties. Products are supplied subject to day to day orders. Invariably, 
in the case of both branded and own-label product supply, standard terms of each party are 
exchanged during the course of trading, but a battle of forms effectively exists with neither 
party formally agreeing a particular set of contract terms. On occasions, retailers circulate 
their standard terms and conditions for signature by suppliers but suppliers generally raise 
amendments and no agreement is concluded. Matters such as credit terms and promotional 
activity are often agreed orally between retailer and supplier. Where issues arise between 
retailers and suppliers, or the retailer requires an amendment to the specification or an 
order (other than the specified price, delivery time etc), such matters are settled in the 
course of day to day business relations between the parties. 
11.58. Contracts tend to be open-ended or ongoing and there is no standard length to them. Four 
weeks’ notice is normal to terminate the arrangements, although longer periods of between three and 
eight months for dairy produce are given; for retailer’s own-label products, three months is not 
uncommon. 
For fresh produce suppliers, agreements on price are usually on a week-to-week basis. Generally, 
the size of supplier does not influence the amount of notice required. Notice periods from suppliers are 
uncommon. 
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11.59. We asked larger suppliers how satisfied they were with their contractual arrangements (as 
opposed to their general relationship) with retailers. Less than 20 per cent were prepared to comment 
on 
individual main parties, the remainder commenting generically. Hence a detailed analysis by each main 
party was not feasible. Overall, larger suppliers graded 2 per cent of their contractual arrangements 
with 
the main parties as ‘excellent’; 34 per cent as ‘good’; 54 per cent as ‘acceptable’; and 10 per cent as 
‘fairly poor’. There were some variations between categories of supplier. For example, the alcoholic 
beverage suppliers graded 54 per cent as ‘acceptable’ and 46 per cent as ‘fairly poor’, while the 
chilled/frozen food suppliers graded 2 per cent as ‘excellent’, 23 per cent as ‘good’, 74 per cent as 
‘acceptable’ and 2 per cent as ‘fairly poor’. 
Retailers’ own-label suppliers 
11.60. The main parties’ relationships with their suppliers of own-label groceries appear rather 
different in several important respects from relationships with suppliers of branded goods. The 
commissioning 
multiple is given universal access to the manufacturing processes involved, and main parties told 
us that they needed to keep a degree of control over quality assurance since their reputations were at 
stake (see paragraph 11.119). Own-label manufacturers are either required or encouraged to innovate 
and 
to develop existing products, frequently in conjunction with the multiples themselves. Intellectual 
property rights vary according to the source of the new product. In general, ownership appears to 
depend 
on the source of the innovation, and might cover only aspects of the product such as artwork or 
packaging, in particular where own-label goods with copyright logos or trademarks have been 
involved. 
However, one supplier of retailers’ own-label products suggested that it had spent expensive specialist 
time developing product formulations but that obtaining formal recognition of this was difficult and 
confirmation of formulation ownership in such circumstances was rarely achieved. It was concerned 
that 
formulations which it had developed had been subsequently given to others who might then offer them 
in 
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direct competition. 
11.61. Some suppliers suggested that the main parties used branded manufacturers, both large and 
small, as a source of innovation and ideas for new products which they then copied. They said that new 
ideas were given trial listings, normally in a few stores. If a trial were successful, some multiples would 
launch their own-label imitation of the product, often using almost identical packaging and recipes. 
This 
inevitably resulted in lost sales for the original brand, the suppliers said, at worst resulting in delisting. 
11.62. Main parties generally insist on exclusivity of supply for their own-label products (that is, that 
they should not be supplied to other retailers in different packaging). Some of the major own-label 
producers 
supply very similar products to different retailers. Such a requirement was exceptional for suppliers 
of unbranded goods. The volume of a particular product required will sometimes mean that a 
supplier is unable to supply more than one main party at any given time. 
11.63. Some main parties told us that it would be possible to change the source of supply of their 
retailers’ own-label products, but the long-term nature of such relationships and the potential costs 
involved in, for example, technical approval, packaging design and clerical processing would 
discourage 
change. Conversely, some main parties said that changing suppliers of unbranded, particularly 
commodity, 
products would be relatively easy. 
Efficient consumer response and category management 
11.64. A major development currently under way in supplier/retailer relationships is ECR. This is a 
process whereby suppliers and retailers work together in order to reduce inefficiencies in the supply 
chain, particularly in logistics. The emphasis is on determining consumer needs and reacting to them, 
rather than persuading consumers to buy what is available. 
11.65. ECR was developed in the USA and is more established there, but has received growing 
acceptance in Europe. ECR Europe is a forum for retailers and suppliers across Europe who are 
involved 
in ECR. It has identified three key aspects of ECR: 
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(a) Demand management, where categories of goods are defined consistently by retailers and suppliers, 
and both jointly manage product categories as business units, coordinating promotions, 
ranges and product introduction. 
(b) Supply management, which involves integrated systems to facilitate the scheduling of production, 
continuous replenishment (minimal inventories) and automated store ordering. 
(c) Enabling technologies, which is the use of systems such as EDI and electronic funds transfer to 
support the integration and coordination implied in the two above. 
ECR Europe summarized the objectives of ECR as ‘working together to fulfil consumer wishes better, 
faster and at less cost’.1 Large benefits are claimed for ECR. Further information is given in Appendix 
11.4. 
11.66. ECR has not been universally adopted by the main parties, although several of them said that 
they subscribed to its general principles. Asda said that ECR was, essentially, delivery of consumer 
satisfaction 
and enhancing of business performance. Key elements were an understanding of, and response to, 
consumer demand, together with efficient operation and collaborative working through the supply 
chain. 
Tesco told us that it applied basic ECR principles across the whole of its supply base. It had attempted 
to 
design systems with low IT investment needs so that they could be extended to all suppliers, and to 
make 
entry to EDI as easy as possible for suppliers of all sizes. For Tesco, ECR was the basic building block 
to 
be applied to supplier relationships across the scale. Sainsbury said that it had been able to implement 
ECR ideas to increase efficiency. Safeway said that it used predicted consumer demand as the main 
driver of its sales-based ordering system. A supplier information system was one example of how it had 
jointly improved retailer/supplier communications. It added that the commissioning of its three UK 
price 
consolidation centres had improved the efficiency of the produce supply chain. 
11.67. The supply management and IT aspects of ECR are relatively uncontroversial (see Chapter 
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10). In this section, we concentrate on demand management and, in particular, its central activity, 
which 
is category management. 
11.68. The IGD defined category management as ‘the strategic management of product groups 
through trade partnerships, which aims to maximize sales and profits by satisfying consumer needs’. 
These principles can be applied in a variety of ways, and the IGD noted that each retailer adopting 
category management had developed its own unique approach. ECR Europe’s definition is ‘category 
management is a retailer/supplier process of managing categories as strategic business units, producing 
enhanced business results by focusing on delivering consumer value’. A category is ‘a group of 
products 
that satisfy a consumer need. Products may be grouped into categories on a purely product based 
approach or on the basis of where they are consumed or occasions on which they are purchased’.2 

11.69. In broad terms, category management entails a leading supplier being responsible for 
analysing data on consumer preferences; identifying the best means of meeting these; determining the 
most effective ways in which suppliers can provide the relevant products, in terms of range and 
allocation 
of space; and advising the retailer accordingly. 
11.70. The ultimate extension of category management is for one manufacturer to be a category 
‘captain’ and take on the organization of the category itself. For example, we heard that, in the USA, 
the 
account managers of Wal-Mart’s leading suppliers worked full time at the retailer’s offices. These 
account managers helped manage the category.3 This has problems, though, since determining the 
optimal 
profitability of the category for a retailer involves assessing the profitability of each line stocked and 
might result in removal of some of the category captain’s own brands or products. This could generate 
conflicts of interest and requires, therefore, a considerable degree of honesty and objectivity from the 
category captain. 
11.71. Concern has been expressed that category management, whilst reducing costs and improving 
efficiency, is not without a (potential) cost to competition. The European Commission noted4 that 
1Quoted in Category Management in Action, IGD, 1999. 
2See footnote to paragraph 11.65. 
3See footnote to paragraph 11.65. 
4Green Paper on Vertical Restraints in EC Competition Policy, 1997. 
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modern distribution techniques tended to consolidate the national delineation of markets, as increased 
cooperation 
between suppliers, distributors and retailers in a country, through the use of information 
technology and a close coordination of logistics, led to a greater investment in the relationship between 
the parties. Hence, it could act as a barrier to entry for new, particularly foreign suppliers. In addition, it 
said that modern distribution techniques tended to consolidate the position of the number one and two 
brands in the market, where less strong brands were delisted and replaced by the retailer’s own-label 
goods. 
11.72. Many larger suppliers were involved in category management (almost 80 per cent of the 
respondents to our LSQ had experience of it), although many stressed that at most they were category 
advisers, not managers. Some were enthusiastic, and a number attributed improvements in their 
relationship 
with the main parties to (joint) participation in category management projects. Some suppliers said 
that they would always prefer to be selected for a project, rather than have a competing supplier 
selected, 
despite the additional resource cost and effort involved. 
11.73. Some suppliers raised concerns about category management. First, participation in category 
management may give privileged access to sales data to one supplier, compared with its competitors. 
Second, only the very largest suppliers would have sufficient resources to participate in projects 
simultaneously 
with all their major customers, giving them a potentially significant advantage. Some smaller 
suppliers were concerned that category management, and consequent consolidation practices by the 
main 
parties, were reasons for losing business, and could also act as a barrier to entry, especially for 
secondary 
and tertiary brands. A trade association commented that when a category manager was appointed, this 
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was predictably the brand leader in that category. It added, ‘This mitigates heavily against smaller 
suppliers 
and the strong regional brands as unfair priority is given to new entrants to the market, with 
regionality being streamed out’. A number of smaller suppliers believed that category management 
favoured larger suppliers. One said: ‘Category management will normally favour the larger, often 
multinational, 
companies and brands due to their greater resources and negotiating strength’. Another said: 
‘The UK brand leader in cakes is allowed to control the cake section’. A third referred to the ‘delisting’ 
of some products as multiples moved all similar lines to a category manager, and a fourth said: ‘… 
category 
management benefits the larger supplier who specifically dominates the category at the expense of 
smaller suppliers’. 
11.74. Some suppliers took a cynical view of their customers’ motives in adopting category 
management. 
In the IGD Category Management Survey, supplier comments included: ‘Realistically, Tesco, 
[Sainsbury] and Safeway fully embrace it—most other retailers are using the “badges” of category 
management but not the workings’ and ‘One or two are very good, the rest think it is the latest “buzz”’. 
11.75. For the future, many saw category management remaining central. For example, respondents 
to the IGD survey said: ‘Category management will become the underlying process to the way 
companies 
conduct business’, and ‘Category management will be the only way to work with major trading 
partners and to shape/influence the future for the category to the benefit of the consumer’. 
The policies of the main parties on treatment of suppliers 
11.76. Tesco sent us a copy of a brief guide, designed to assist buyers in avoiding problems with 
suppliers. It provided a checklist to be used when, for example, taking on or terminating business with 
suppliers and advised on difficult supplier situations. The guide identified certain cases, such as small 
or 
seasonal suppliers and those which had considerable reliance on Tesco, which had a greater sensitivity 
and needed to be handled with care. The guide said that in such cases buyers were required to ensure 
that 
contract terms were understood by suppliers and that care was taken in what was said to them, since 
this 
might become part of the contract. The guide made it clear that there would be regular reviews of 
performance; that buyers should respond promptly in writing to correspondence which might affect 
original contract terms; confirm all important decisions in writing in advance; and keep a record of 
communications. Guidance was given also on situations in which relationships with suppliers might be 
terminated and on alternatives to termination. 
11.77. Asda said that it prided itself on its good relationships with suppliers. It referred to its Stress 
Buster booklet which was sent to all suppliers and which set out how Asda expected its relationships 
with suppliers to function. Asda said that, to some extent, it operated a voluntary code of conduct of 
which its suppliers were aware. Sainsbury told us that it was producing an internal code, or manual, for 
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buyers and that it was formalizing a process through which suppliers might lodge appeals. The manual, 
which was finalized by the end of our inquiry, sets out Sainbury’s view on key stages in the supplier 
relationship. These include responsibilities for selecting suppliers, trading terms and conditions, 
communications, 
guidance on company policy on such matters as listing fees, discounts and supplier refunds, 
supplier funding on promotions, third party involvement and problem resolution. 
Alleged barriers to new suppliers 
11.78. As part of their quest to satisfy customers, some of the main parties placed considerable 
demands on their suppliers. For example, the ability to achieve the required product quality, and a 
capacity 
or potential for supply in volume, are essential prerequisites. There may also be difficulties with 
incompatible IT systems, creditworthiness, product development or innovation. As noted in paragraph 
11.71, aspects of category management may act as barriers to entry. 
11.79. One-third of the smaller suppliers which responded to our questionnaire said that barriers to 
entry did exist, and just over one-quarter said that they had been affected adversely by them. 
11.80. Larger suppliers gave varied and contrasting views about their particular product areas. Only 
one-quarter indicated that there were no barriers to entry in their area. However, many responses were 
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qualified in accompanying text. One fairly common view was that although none of the potential 
barriers 
we identified represented an insurmountable hurdle on its own, in practice a combination of hurdles 
would be very demanding for a new entrant. Some respondents commented that retailers were willing 
to 
listen to convincing rationales for innovative products, but examples of new product entries quoted 
tended to be either from large companies (for example, Sunny Delight) or niche products (for example, 
‘fair trade’ beverages). 
Internationalization 
11.81. A further trend worthy of note is the growing internationalization of the main parties. Several 
large suppliers said that main parties were seeking to negotiate at an international (for example, 
Europewide) 
level, rather than negotiate separately in each national market. 
11.82. One supplier told us that it was now in negotiations with the Wal-Mart/Asda group for the 
supply of own-label products. It believed that, as the interests of retailers became ever more global, 
they 
would increasingly demand global supply contracts. Another said that internationalization would 
inevitably 
lead to formalization and standardization of trading relationships, and increased negotiating power 
for the larger retailing blocks. 
Pricing and discounts 
11.83. Complaints by suppliers, especially those supplying fresh produce, meat products, dairy and 
bakery products, included the low (in their view unreasonably low) prices for their goods. Some 
suppliers 
suggested that unnecessarily low prices were exacerbated by the imposition of new procedures or 
regulations whereby the main parties improved their own efficiency but at the supplier’s cost. Many 
complained that they were forced to participate in the multiples’ promotions of a particular line, under 
the threat of delisting. This meant selling at a lower price and might even result in their selling at a loss. 
11.84. 80 per cent of smaller suppliers told us that there were differences in the prices they obtained 
from different retailers. Some suppliers indicated that they published price lists covering their major 
business with main parties but, where these lists existed, the major parties frequently negotiated 
substantial 
across-the-board discounts. 
11.85. 66 per cent of smaller suppliers said that the prices they obtained for their goods from the 
main parties were at least adequate for them to maintain their business. 25 per cent said that they 
allowed 
little more than break-even and 5 per cent (17 respondents in total) said that it was difficult to maintain 
business. Of the 17, 14 supplied foods and 3 other goods, but the 14 were spread over a number of 
different 
categories of food. 
245 
Price negotiations 
11.86. In paragraphs 11.24 to 11.26 we set out some of the concerns of suppliers about the way price 
negotiations with main parties were conducted. We also asked the main parties how they viewed these 
negotiations and whether negotiating strategy differed depending on the type of supplier. We were told 
that generally price negotiations did not depend on the type of supplier, but on the product. The prices 
for 
perishable goods tended to be influenced by market fluctuations and negotiations took place, for the 
most 
part, on a weekly basis, whereas negotiations were less frequent for ‘must stock’ items where 
manufacturers 
had standard price lists. Asda said that there were quoted market values for fresh meat and that 
prices were determined by basic market forces. It said that there were market prices also for produce 
but 
these were driven more by global than national factors. However, the type of supplier also appeared to 
be 
significant. Sainsbury said that some multinationals insisted on limiting negotiations to discount levels 
and the extent of support to be given for promotions. Tesco told us that, with powerful branded 
suppliers, 
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cost price negotiations would be driven by the fact that the supplier knew that retailers must stock the 
product in question, and it was not viable to push negotiations to a point where it might be left without 
the product; this would lead to customers shopping at other stores. It added that on such occasions 
suppliers 
tended to show little, if any, flexibility on prices. In many cases, suppliers would simply present a 
list of the new cost price with limited, if any, justification for increases. Tesco sought to obtain 
justification 
for cost increases from all suppliers, but major brand owners tended to respond with differing levels 
of detail or none at all. Tesco said that, with secondary/tertiary and own-label suppliers, retailers would 
generally have more constructive discussions around cost prices. 
11.87. The factors which some main parties saw as justifying paying lower prices to suppliers 
included: increased volume; changes in suppliers’ costs, currency exchange rate movements, and 
products 
under-performing; and the identification of alternative sources of supply. The most common reasons 
for suppliers to seek higher prices were changes in raw materials costs, increasing supply costs and 
exchange rate movements. 
Discounts 
11.88. Suppliers offered, and larger main parties sought, discounts as a normal feature of negotiations. 
Discounts, whether requested or offered, were usually volume or promotion related. Many suppliers 
complained of discounts being sought, or even imposed, retrospectively. 
11.89. Some suppliers said that the main parties used their negotiating strength to seek further 
discounts 
or payments, including guaranteed and/or incentive discounts and overriders (discounts based on 
sales volume and paid retrospectively by the supplier to the retailer), and that some main parties often 
sought payment of incentive discounts even when they failed to achieve the target threshold. They 
might 
also seek annual or quarterly payments for agreeing to annual promotion plans, listing fees, and 
contributions 
towards the opening or refurbishment of stores. 
11.90. The main parties varied in their approach to retrospective discounts. They were described by 
one as a function of an established, ongoing and cooperative relationship, providing a mutual incentive 
for both retailer and supplier to grow the business. Another said that suppliers used them as long-term 
incentives to achieve negotiated targets. Some of the main parties, however, said that either there was 
no 
role for retrospective discounts in their dealings with suppliers or that the role was limited, for 
example, 
to promotional activities (see Appendix 11.3). 
11.91. Suppliers frequently offered concessions on unit prices to the main parties, designed to 
ensure, among other things, that currently stocked items continued to be listed. These typically took the 
form of discounts, or promotional offers. Concessions were also given in order to secure an 
improvement 
in the range and depth of distribution within the supermarket and to ensure that new product lines were 
stocked. Suppliers of major branded goods placed a high priority on having good-quality shelf 
allocation 
and fair access to promotional slots, relative to the retailer’s own and competitors’ brands. Some 
suppliers 
offered rebates for prompt payments and for compliance with certain logistical factors, such as full 
pallets or lorry loads, and EDI ordering. 
11.92. Margin support payments are sometimes requested by the main parties or negotiated between 
multiple and supplier, typically to mitigate erosion of a multiple’s gross margin when retail prices are 
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reduced. Some of the main parties suggested that such payments might be made following a period of 
promotional activity. Safeway, for example, said that it might attempt to renegotiate cost prices when 
retail selling prices were significantly reduced in the market place. Although it would seek to share the 
cost of margin erosion, any supplier contribution which might be made was part of normal commercial 
negotiations with suppliers. Somerfield said that it frequently asked for margin support either to 
improve 
its terms or to prevent the loss of profit as a result of competitive retail pressures. It said that this would 
be in the context of products having to justify their return on space as well as meeting the needs of the 
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consumer. Asda said that, although it was moving away from promotions as a marketing tool, it was 
frequently 
offered, and received, margin support from suppliers for them. 
11.93. Some main parties said that suppliers would usually contribute towards promotions of their 
products, after negotiations; many suppliers said that effectively they had no choice if they wished to 
continue to supply. Levels of contribution varied. Where we were given figures, typically between 40 
and 60 per cent of the retail price reduction was borne by the supplier rather than the retailer, although 
on 
occasion either the main party or the supplier might fund the total cost of the promotion. None of the 
main parties said that they made contributions to suppliers’ expenditure on promotions. 
Payments by suppliers to the main parties 
11.94. Some of the main parties acknowledged the use of clauses which required the payment of 
compensation in their agreements with suppliers; the clauses took account of losses incurred through, 
for 
example, incorrect bar coding, late deliveries, incorrect delivery documentation, poor pallet stacking 
and 
product withdrawal. Others did not make use of such clauses. Some main parties said that they had 
imposed specific charges, depending on the supplier’s alleged shortcomings; others had sought to cover 
loss of sales and profit, plus communications and administrative costs. 
11.95. Most of the main parties told us that suppliers often sought, and reached, agreement with 
them on the use of display areas, such as gondola ends, to promote products and that the suppliers 
might 
offer or negotiate special payments for the privilege. One main party said that it had invited suppliers to 
bid for such display of their products. Some suppliers were said to have required at least partial 
exclusivity 
in respect of freezer or chiller space. 
11.96. Some main parties said that they charged for stocking and displaying a supplier’s products 
(listing fees). However, these were mainly in connection with the introduction of new lines, where 
charges would be made to offset the administrative costs concerned with promotional programmes, use 
of in-store point-of-sale material and clearing delisted lines. Such charges spread the risk associated 
with 
new products, and without them some main parties said that the risk involved in many launches would 
be 
too high. Some suppliers said that they regarded these charges as exploitation of the power differences 
between the retailer and the supplier. 
11.97. As noted in paragraph 11.27, some suppliers reported ad hoc demands for additional payments, 
often on grounds which the supplier regarded as spurious. 
Credit terms 
11.98. There was considerable variation in the credit terms received by the main parties, with 
periods ranging from seven days to more than 60. A number of suppliers suggested that credit periods 
had become established by custom and practice and then were difficult to change. There was no clear 
relationship between credit length and supplier size. While none of the main parties provided direct 
financial support to suppliers as a matter of course, most said that they would offer to pay more 
quickly, 
if requested, to assist with a supplier’s short-term cash-flow problems. On the other hand, some of the 
larger suppliers appeared to receive much poorer terms. Credit terms, as measured by number of days’ 
sales, appear not to have increased since 1993, with the exception of Morrison (see paragraphs 8.92 and 
8.93). 
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Below-cost selling 
11.99. Below-cost selling was of concern to a number of suppliers. They said that it could distort the 
price structure of whole categories, and hence the mix of products bought, and that it put enormous 
pressure on manufacturers to reduce prices to offset retailers’ losses as consumers switched to products 
sold below cost. One supplier said: ‘The retailers can absorb the losses because of sales mix, many 
manufacturers cannot.’ 
11.100. We were told that, for baked beans, cheapest on display products were originally sold at 16p 
to 19p and accounted for 13 per cent of the market. The price subsequently fell to 9p and sales then 
accounted for 37 per cent of volume. We were told that during the so-called ‘baked bean wars’ period, 
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prices fell to 3p–5p per can. Nestlé said: ‘… we literally could not can fresh air for the price they 
wanted 
to retail it at … the cans were costing us more than [that]’. Nestlé closed its Crosse & Blackwell 
canning 
operations and withdrew from that area of business. 
11.101. The effects of below-cost selling in the UK vegetable canning industry were exacerbated by 
adverse exchange rates. In addition, we were informed that some overseas companies were willing to 
trade at prices below normally commercially viable levels in an effort to fill spare capacity. We noted 
that as well as Nestlé closing its UK canning operations in 1998, another supplier imported all its 
canned 
vegetables. Bakeries were concerned about the use of the standard sliced white loaf as a loss leader by 
multiples, creating a belief among customers that other types of bread were overpriced. 
Relationship between buyer size and supplier margins and prices 
11.102. The net effect of the payment of fees, discounts and various offers is, not surprisingly, that 
some main parties pay less than others for their supplies. We examined information from larger 
suppliers 
to see whether there was any statistical evidence that certain main parties had greater buying power 
than 
others. 
11.103. Analysis at a product level is problematic because of factors such as: differences in 
promotional 
activity by main parties; that they take different mixes of pack sizes purchased; or main parties 
negotiating a ‘good’ price on one product/pack size, but perhaps accepting a relatively ‘poor’ price on 
another. 
11.104. We examined the effects of buyer power in three ways: 
(a) the difference in gross margins which suppliers obtained overall from different main parties; 
(b) for individual large suppliers, the relationship between gross margin and volume of sales for the 
main parties supplied; and 
(c) the difference in the product prices paid by individual main parties for suppliers’ top five product 
lines, aggregated over a range of suppliers. 
All the larger main parties should be able to take advantage of most of the cost savings associated with 
buying in large volumes, so significant differences in margins and prices are more likely to reflect the 
strength of the buyer than lower costs. Fuller information on the approach we took is given in 
Appendix 
11.5; our results are summarized below. 
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Aggregated gross margin analysis 
11.105. We first compared the percentage gross margins obtained by suppliers from individual main 
parties with the sales-weighted average percentage gross margin obtained by the supplier from all sales 
to main parties. Then, for each main party the appropriate margin differences were averaged over all 
suppliers. The analysis was restricted to 19 large suppliers selling predominantly branded goods, in 
order 
to avoid distortions caused by differing ratios of branded to retailers’ own-label sales. Most suppliers 
had 
aggregated data for individual Co-ops within their appropriate buying groups (see Appendix 11.5 for 
further details). The average differences (from individual suppliers’ average gross margins) for several 
main parties are shown in Table 11.7. 
11.106. Overall, suppliers achieved the lowest gross margin from Iceland, which told us that it was a 
‘promotionally driven company’—concentrating on promotions offered by suppliers and not 
necessarily 
carrying the full range. The next lowest margins were from Sainsbury and Tesco (the difference 
between 
them was not statistically significant). Somerfield gave the next lowest margin; several large suppliers 
told us that Somerfield had used its merger with Kwik Save as an opportunity to negotiate better terms. 
TABLE 11.7 Differences in gross margin obtained from different main parties by a sample of large suppliers 
Main party 
Suppliers 
in sample 
Average 
difference 
% 
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Iceland 14 
Sainsbury 19 
Tesco 19 
Somerfield 19 
Netto 9 
Asda 19 
Safeway 19 
Morrison* 18 
Budgens 13 
Booth 12 
Waitrose 18 
! 
Source: CC analysis of supplier information. 
*Morrison is a minor customer of one large supplier; we excluded this. Including this supplier would increase 
Morrison’s difference to +2.25 per cent. 
Notes: 
1. Co-op buying arrangements were changing during the period in question. Also Co-ops have been aggregated in 
different ways in supplier data, with some suppliers giving individual data for the largest Co-ops. The average Co-op 
difference was about +2.8 per cent, with a range from +2.4 to +3.3 per cent for various combinations of Co-ops. 
2. Budgens and Booth are members of the Nisa buying group, although most suppliers provided separate data for 
them. 
3. Aldi, Lidl and M&S do not stock manufacturers’ brands, so are excluded from the table. 
11.107. Apart from Iceland and Netto, suppliers obtained the lowest margin from the major buyers 
and the highest gross margins on sales to the smaller retailers. Netto purchased groceries from only 9 of 
the 19 suppliers. One supplier said that the relatively low margin it received from Netto was because it 
was a ‘limited range discounter, stocking a pack mix of secondary brands, affecting the overall 
business 
mix. This retailer may also purchase residual end of line products’. As well as stocking a limited range, 
it 
is possible that Netto had introductory offers from a few suppliers seeking to win business from it. 
11.108. The relation between the actual price paid by a main party and the supplier’s gross margin is 
non-linear (see Appendix 11.5). The average gross margin for the suppliers in our sample was 35.83 
per 
cent. For a hypothetical average supplier selling items costing it £1 each, the prices paid by the main 
parties would range between £1.52 and £1.66 respectively per item. The figures for a number of main 
parties are shown in Table 11.8. On this basis, the main party paying the highest price would pay 8.8 
per 
cent more than the main party paying the lowest price. 
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TABLE 11.8 Prices paid by the major buyers for an item costing a supplier £1 
Main party 
Supplier’s price 
for item cost of £1 
Premium on 
Sainsbury price 
% 
Iceland 
Sainsbury 
Tesco 
Somerfield 
Netto 
Asda 
Safeway 
Morrison 
Budgens 
Booth 
Waitrose 
Figures omitted. See 
note on page iv 
Source: CC analysis of supplier information. 
11.109. The suppliers we analysed included some of the most powerful suppliers, with strong brands 
and no reliance on retailers’ own-label sales, and therefore those most able to resist any buyer power. 
Many of the main parties are large enough to achieve most of the cost savings associated with central 
warehouses and larger orders (full lorry loads and so on), so cost savings are unlikely to account for the 
observed differences. It should be noted that smaller retailers will have more market power vis-à-vis 
medium-sized suppliers and suppliers of commodity and own-label products than the large branded 
suppliers 
included in the above analysis. In our examination of the prices and margins of (generally small) 
fresh produce suppliers (see paragraphs 11.158 to 11.161) we did not find wide differences in price. 
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Individual gross margin analysis 
11.110. The analysis above indicated in a general way that even very large suppliers accept lower 
margins from the major buyers. We examined this question in more detail by quantifying the 
relationship 
between the gross margins and sales volumes for the main parties for each of 32 large suppliers 
individually. 
We did this by fitting regression models for each supplier. 
11.111. The difference in suppliers’ gross margins between branded and retailers’ own-label 
products has an impact on the results. Where suppliers sold little or no retailers’ own-label products, 
there was a clear relationship, with gross margin falling as sales increased for most suppliers. 
Generally, 
where suppliers had substantial own-label sales there appeared to be no statistically significant 
relationship, 
probably owing to different mixes of branded and own-label products for different customers. The 
results are discussed in more detail in Appendix 11.5. 
11.112. Overall, at least for branded goods, there appears to be a significant relationship between 
margin and sales in many cases. The analysis of the gross margin data for individual suppliers is 
consistent 
with the other analyses and the comments of suppliers. 
Top five line prices 
11.113. We analysed the prices paid for 26 large suppliers’ top five branded lines in a similar way to 
the gross margin analysis and with similar results. Again, the analysis is discussed in more detail in 
Appendix 11.5. 
11.114. Multiples pay on average between 3.8 per cent less and 4.7 per cent more than the average 
main party price (net of all discounts), with the retailer paying the highest price paying 8.8 per cent 
more 
than the one paying the least. The larger main parties, on the whole, pay less than small ones, with 
Tesco, 
Sainsbury, Asda, Somerfield and Safeway paying the lowest prices. The results are given in Table 11.9. 
The figure for Iceland was higher than average, at 101.0 per cent, consistent with the view that it 
concentrates 
on promotions rather than carrying a full range. The figure for Netto is also consistent with it 
being an outlier in the aggregated gross margin analysis. 
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TABLE 11.9 Suppliers’ top five lines: main parties’ price paid relative to unweighted average of main parties 
Lines 
% of 
average 
Standard 
deviation 
% 
% of lines for 
which prices 
paid are less 
than average 
Tesco 126 96.2 6.5 80 
Sainsbury 125 97.7 8.4 74 
Asda 127 97.8 7.4 66 
Somerfield 130 98.4 5.8 65 
Safeway 123 98.8 5.7 65 
Morrison 122 99.8 7.3 46 
Iceland 66 101.0 10.9 38 
Budgens 85 103.6 7.3 24 
Netto 24 104.2 7.5 21 
Waitrose 103 104.4 9.2 23 
Booth 74 104.7 9.3 26 
Source: CC analysis of supplier information. 
Notes: 
1. Analysis based on top five branded product lines for 26 suppliers. 
2. The average price is averaged over all parties and is not weighted by turnover. 
3. Standard deviation influenced by outliers, eg Sainsbury standard deviation would reduce to 5.5 per cent, if two 
lines discounted. Sainsbury appeared to be the only main party promoting one line and not promoting the other. 
4. Aldi, Lidl and M&S do not stock manufacturers’ brands, so are excluded from the table. 
5. Suppliers aggregated Co-op data in different ways. The average price, averaged over the different Co-op 
groupings, 
was about 100.5 per cent, with a range of 99.6 to 101.5 per cent. 
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11.115. Table 11.10 shows the same data analysed relative to Tesco, which paid the lowest price in 
this analysis. 
TABLE 11.10 Suppliers’ top five lines: main parties’ price paid relative to Tesco’s price 
Lines 
% of 
average 
Standard 
deviation 
% of lines for 
which prices 
paid are less 
than Tesco 
Tesco 126 100.0 
Sainsbury 122 101.6 10.0 48 
Asda 124 102.3 10.2 32 
Somerfield 125 103.0 8.9 31 
Safeway 121 103.1 7.7 32 
Morrison 118 104.6 10.2 20 
Iceland 66 105.3 13.8 23 
Waitrose 103 109.4 13.0 15 
Booth 82 109.5 12.3 17 
Netto 24 110.1 11.5 21 
Budgens 70 111.1 14.4 14 
Source: CC analysis of supplier information. 
11.116. The gross margin analysis and the top five product lines analysis show similar differences 
between the five major buyers and the other main parties. The ranking of the five major buyers is not 
identical in the two analyses, but this may reflect different emphases on the prices of the top five lines 
within overall negotiations on terms. These differences appear greater than can be explained by any 
operating cost differences. Many of the top five lines appear to be KVIs, which may well have been on 
sale at similar prices in most supermarkets. 
11.117. For comparison, Table 11.11 shows the relative prices paid by other types of retailer. It can 
be seen that all these categories of retailer paid much higher prices than the major buyers. 
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TABLE 11.11 Suppliers’ top five lines: prices paid by other retailers 
Retail category 
Number 
of lines 
Price relative to average 
main party price 
% 
Standard 
deviation 
% 
Warehouse clubs and wholesalers 114 108.7 11.0 
Voluntary chains 114 105.4 8.6 
Other retailers 96 103.7 11.3 
Source: CC analysis of supplier information. 
Product quality and innovation 
11.118. The main parties reported broadly similar approaches to quality assurance and most said that 
it had remained broadly unchanged over the past five years, with the exception of third party 
accreditation. 
However, some said that systems had become more detailed and more structured. Requirements are 
usually very specific. 
11.119. They told us that retailers’ own-label goods were regularly checked for quality and safety, 
and to ensure that they conformed with agreed specifications (see paragraph 11.60). Similar principles 
operated for fruit, vegetables, dairy products, meat and other goods. Visits to suppliers’ premises, to 
check that specified standards were being maintained, were frequently built into quality assurance 
processes. 
Some main parties made reference to legal obligations of due diligence, and some provided 
detailed descriptions of quality assurance schemes, procedures, codes of practice and guidelines. 
11.120. Several suppliers raised concerns about the main parties’ ability to ensure that overseas 
suppliers 
complied with the standards required of UK suppliers, particularly in those countries where legal 
and animal welfare standards and attitudes to enforcement of legal and other standards differed from 
the 
UK. We received many complaints in connection with pig-meat and fresh fruit among others. We 
discuss 
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the issue of pig-meat in more detail in Appendix 11.6. 
11.121. Suppliers and others were concerned about labelling which might give the impression that a 
product was of UK origin when it was not. In another example given to us, a local authority said it 
believed that a retailer which was selling ‘English’ butter had withdrawn it because of reported 
problems 
in Belgium over dioxin which implied that butter was being made in the UK with Belgian ingredients 
and then sold as English butter. 
11.122. The main parties told us that all imported products met, at a minimum, UK quality and 
traceability standards. Some of them included overseas site visits as part of their ‘due diligence’ 
procedures. 
Safeway said that growing protocols established under the Assured Produce Scheme were fully 
implemented for both UK-sourced and, where applicable, overseas-sourced products. Where such 
protocols 
were not applicable due to differences in predominant pest/diseases or growing conditions, Safeway 
had been instrumental in establishing and developing a pan-European retailer group, EUREP, which 
was 
currently rolling out its GAP 2000 framework protocol and benchmarking system. 
Supplier profitability 
11.123. We examined the profitability of the main parties in Chapter 8. In paragraph 8.50, we noted 
that the 1999 average operating margin (operating profit as a percentage of sales) of 19 food producers 
and processors, most of whom are significant suppliers to the main parties, was 4.3 per cent, somewhat 
lower than for the main parties themselves. The RONOA of these companies was 18.1 per cent, slightly 
higher than for the main parties. 
11.124. These 19 companies are all relatively large. The responses to the SSQ (see Appendix 11.2, 
Q3(iv)) suggested that a significant proportion of smaller suppliers are trading at very low operating 
margins. More than a quarter of those that answered this question were making operating margins of 
less 
than 2 per cent. On the other hand, some smaller suppliers were making very healthy margins. 
11.125. While we did not carry out a detailed overall survey of suppliers’ profitability, these results 
suggest that, in aggregate, suppliers are less profitable than their main party customers. 
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Behaviour of suppliers 
11.126. In general, the main parties told us that suppliers had not imposed unrealistic restrictions on 
them. A few main parties referred to attempts by suppliers to impose recommended retail prices 
through 
price labelling, or to obtain price increases by threatening withdrawal of supplies. Others suggested 
oneoff 
constraints. For example, the Co-ops said that, on a recent occasion, both major bread manufacturers 
had announced a price increase on the same day, thus restricting the retailer’s ability to negotiate by 
playing one off against the other. However, most of the main parties said that they had not experienced 
any conditions on product resale being imposed by suppliers. 
11.127. Most of the main parties said that they had not experienced suppliers refusing to trade with 
them or to give reasonable levels of credit, except that some suppliers would not manufacture retailers’ 
own-label products. However, Asda provided examples where large multinational suppliers had 
threatened 
to withhold promotional support owing to their concern about Asda’s EDLP policy. Asda added 
that, in one situation where it had reduced the price of the product, the supplier, in an attempt to reverse 
the price cut, indicated that it expected the rest of the market would soon be selling at the higher price. 
11.128. Some main parties expressed concern that similar retailers in other EC member states 
received better terms from international suppliers. Safeway said that it had documentary evidence of 
differential pricing of branded products within the EC. Some multiples said that they had been refused 
direct supplies from overseas companies, including branches or subsidiaries of multinationals with 
supply 
bases in the UK. Asda said that there were many products which it could source more cheaply overseas 
but, in practice, this was nearly always unsuccessful. It said that suppliers referred to market 
conditions, exchange rates, different product ingredients and different packaging as reasons not to 
supply. 
Safeway said that, effectively, it was blocked from purchasing a branded product direct from the 
supplying group’s lowest cost source in Europe because the local operation was not permitted to use 
the 



 - 132 - 

English language on packaging or export, or because product specification might be different. 
Somerfield 
also told us that major branded goods were often not available for purchase from overseas if the 
manufacturer 
had a UK sales operation. 
11.129. We asked the larger suppliers to provide information on the prices they charged their customers 
in other EC member states. Specifically, we asked for prices as at the end of June 1998 for their 
top five branded product lines in the four largest multiple retailers’ stores in each of the UK, France, 
Germany, the Netherlands and Italy. Details can be found in Appendix 11.7. Many of the larger 
suppliers 
did not export branded products; several of those who did had difficulty supplying data in our required 
format, and only limited data were obtained. 
11.130. Direct price comparisons of suppliers’ prices across Europe are very difficult. Few UK lines 
are also major lines in Europe and those that are often have different formulations. The analysis also 
highlighted some of the common problems in structuring an investigation of such price differences, in 
particular the choice of an appropriate exchange rate, and suggested that a ‘shopping basket’ approach 
may be preferable to a focus on individual branded products. 
11.131. It is clear, however, that there are significant obstacles facing a UK retailer wishing to 
replace UK sourced branded goods with identical products sourced from overseas. The main obstacle is 
that strictly identical products appear rarely to exist. 
11.132. In our suppliers questionnaires, we asked suppliers to what extent they had, in the previous 
three years, engaged in behaviour towards the main parties (intentionally or otherwise), which might 
have been regarded by retailers as unreasonable. Their responses reflected occasional problems with 
production, 
with more than one-half saying that sometimes they had not delivered the agreed quantity. In 
some instances suppliers argued that this was influenced by unreliable promotional forecasts by certain 
main parties. 
Proposed code of practice 
11.133. We were told that a code of practice to regulate relations in the food industry was being 
developed, under the auspices of MAFF and facilitated by the IGD, by Asda, Morrison, Safeway, 
Sainsbury, Somerfield and Tesco. The IGD told us that the code exemplified best practice in 
commercial 
relationships with trading partners. It added that the code, which was not intended to be overly 
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burdensome or bureaucratic, recognized the responsibility of all members of the food chain to each 
other 
and collectively to the consumer. The IGD said that underpinning the code were three principles: 
(a) It was important for retailers, caterers, wholesalers, manufacturers, primary producers and those 
involved in consumer goods generally to recognize the competitive pressures of the market place 
and the need to respond quickly to customers to deliver value. 
(b) All supply chain participants, in whatever sector, would benefit if they worked together to 
expand the market for their products and develop a profitable and sustainable business. 
(c) All trading partners should be treated fairly and reasonably. 
11.134. In a properly functioning market, competition should ensure that suppliers: 
(a) have a reasonable degree of certainty as to the price they will receive (or the factors which can 
subsequently alter the price) when they accept orders; 
(b) not be required to vary the terms on which they are trading with multiples without reasonable 
notice (though the latter is likely to depend heavily on the nature of the products concerned); and 
(c) not face unreasonable or discriminatory trading terms or conditions. 
We suggested to the main parties that, if excessive buyer power was inhibiting the proper functioning 
of 
this market, then a remedy would be required. 
11.135. One remedy would be the adoption of a Code of Practice, which might seek to cover some or 
all of the following: 
(a) requiring reasonable notice of (i) any variation in the terms and conditions of supply (this to 
cover both standard terms and conditions of business and the terms of individual contracts, 
whether written or oral) and (ii) of any requirement or invitation to contribute to the cost of 
promotions; 
(b) requiring reimbursement of costs imposed on suppliers as a result of variations of the terms of 
supply by supermarket operators for which reasonable notice is not given; 
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(c) prohibiting discrimination against suppliers because they are not prepared to participate in or 
contribute to certain promotions; 
(d) prohibition on operators requesting or insisting that suppliers give them discounts from previously 
agreed prices other than where the basis for this has been identified and agreed in 
advance; 
(e) prohibition on any penalty charges, fines or additional discounts for failure by suppliers to meet 
quality specifications, delivery quantity or times etc where the method of determining the payment 
is not agreed in writing in advance; 
(f) prohibition of any discrimination in the quality standards required as between one supplier and 
another for the same product; 
(g) no financial contributions to any third parties to be required or invited; 
(h) exclusive supply arrangements to contain identifiable benefits for suppliers to compensate for the 
restriction on their trading, and reasonable termination notice given to reflect this restriction; 
(i) agreeing with suppliers at the outset of a contractual relationship whether the cost of supplier 
audits by supermarket operators are to be paid by the supplier, and means for ensuring that such 
costs are not excessive; 
254 
(j) no supplier to be given control of access to, or management of, operators’ shelves; 
(k) listing fees, shelf access fees or other non-performance-related fees, or more generally fees payable 
as a condition for stocking, ordering or displaying products to be prohibited. Alternatively 
any such fees to be chargeable only where the operator subsequently guarantees to take a reasonable 
minimum supply of products. In the case of listing fees these might be required not to 
exceed the identifiable cost of assessing a supplier’s suitability; 
(l) no interference with suppliers’ other business activities, including prices charged by suppliers to 
other retailers; 
(m) all arrangements with third parties involved in the supply of complementary goods or services, 
for example packaging or transport, to be transparent and agreed with the product supplier at the 
outset, in particular including any charges made by operators to third parties which the latter 
might seek to reclaim from the supplier; and 
(n) prohibition of credit terms beyond a specific limit, for example 30 days, or, alternatively, 
prohibition 
of credit terms which unreasonably discriminate between suppliers, or both. 
11.136. We asked the main parties for their views on such a Code, and whether it should be 
voluntary or not. Their views are set out in Chapter 14. 
Supply chain issues 
11.137. Retailing is the final stage of bringing goods to consumers. At the time of the reference, the 
DGFT expressed concern over the impact that main party practices might have throughout the supply 
chain, particularly for agricultural produce such as beef. In this section, we examine in greater detail 
issues related to the supply of those goods where particular concerns had been expressed. 
11.138. The supply chain for food is shown schematically in Figure 11.1. This shows the relative 
scale of the various parts of the food chain. MAFF told us that total purchases by farmers (including 
compensation to employees, interest and net rent) in 1997 was £12.5 billion and that sales to the food 
distribution chain (wholesalers, retailers and caterers) was of the order of £58 million. 
Food Chain Group 
11.139. In January 1999, the Minister for Agriculture, Fisheries and Food set up the Food Chain 
Group to review opportunities for working together and increasing understanding among the players in 
the food chain and between the industry and consumers in England. Membership comprised senior 
representatives 
from the British Retail Consortium, Food and Drink Federation, the IGD, the National 
Farmers’ Union and MAFF. It reported in November 1999, recommending action by both business and 
government in a number of areas: 
(a) an enhanced constructive dialogue between the partners in the food chain; 
(b) improved communication with consumers; 
(c) improved product labelling and the dissemination of information at all points in the chain in 
order to strengthen consumer confidence; 
(d) a better understanding of consumer concerns; and 
(e) ‘joined up’ government to help deliver clear and consistent messages to consumers and to the 
business communities which collectively form the food chain. 
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FIGURE 11.1 
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The UK food chain 
Source: Working Together for the Food Chain, Food Chain Group, November 1999. 
Fresh meat 
11.140. Particular concerns were expressed about the impact of retailer activity throughout the 
supply chain for fresh meat—particularly beef and, to a lesser extent lamb—in the wake of the 1996 
BSE 
crisis (issues surrounding pork were rather different—see Appendix 11.6). 
Consumers 
59m 
Exports 
£9.1bn of which: 
unprocessed £0.9bn 
lightly processed £3.4bn 
highly processed £4.9bn 
Non-residential caterers 
Gross value added £11.8bn 
1,119,000 jobs 
Food and drink manufacturing 
Includes everything from primary processing (milling, malting, 
slaughtering) to complex prepared foods. Many products will go 
through several stages. 
Gross value added £18.7bn 
455,000 jobs 
Farmers and primary producers 
Gross value added £8.2bn 
527,000 jobs 
Imports 
£16.9bn of which: 
unprocessed £3.6bn 
lightly processed £7.8bn 
highly processed £5.5bn 
Distribution 
Involved at all parts of the chain 
Agricultural merchants 
25,000 jobs 
Retailers 
Gross value added £12.5bn 
947,000 jobs 
Wholesalers 
Gross value added £4.65bn 
220,000 jobs 
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11.141. The BSE crisis in 1996 was coupled with a stronger exchange rate. We were told that 
domestic demand fell 12 per cent over the next two years, while the overseas market for lamb was hit 
by 
the stronger pound and the market for beef completely disappeared following an export ban. In 1996 to 
1997, farm incomes held up, despite the decline in the beef market, as farmers benefited from 
additional 
measures to support the supply chain. Towards the end of 1997, however, farm incomes started to fall 
significantly, even though domestic demand had recovered somewhat, as export markets were still 
closed. The high exchange rate had resulted in increased competition from beef imports, and many of 
the 
additional support packages which had been put in place after the BSE crisis were also being reduced. 
During 1998 farmers’ incomes fell sharply. 
11.142. Farmers’ representatives were concerned that the differential between retail and farm-gate 
prices increased considerably after 1996. They believed that all costs had been transferred to the 
producer 
while retailers maintained healthy margins. 
11.143. Three separate studies into the relationship between producer prices and retail prices (the 
‘price spread’) were presented to us during the course of the inquiry. 
The London Economics report 
11.144. In 1998, LE was asked by Tesco to examine the structure of the industry, the impact of the 
BSE crisis and the profitability of the various elements within it both before and after the crisis. Tesco 
told us that the object was to establish how far changes in retail prices reflected changes in producers’ 
prices and the additional costs in the supply chain caused by the BSE crisis. 
11.145. LE concluded that the price spread for beef increased after the BSE crisis (see Table 11.12). 
The absolute gap between the two in the period 1996/97 was, on average, about 23p per kg higher than 
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the average for the period 1994/95.1 
TABLE 11.12 Real producer prices, retail prices and the price spread for beef 1990 to 1997 (in December 1997 
prices) 
Retail price 
p/kg 
Producer price 
p/kg 
Price spread 
p/kg 
Price spread 
% retail price 
1990 448.4 251.8 196.6 44 
1991 428.1 239.4 188.7 44 
1992 423.1 234.6 188.5 45 
1993 460.5 271.4 189.0 41 
1994 433.8 250.5 183.3 42 
1995 425.7 244.4 181.2 43 
1996 408.6 204.8 203.7 50 
1997 389.8 182.4 207.4 53 
Average 1994/95 429.7 247.5 182.3 42 
Average 1996/97 399.2 193.6 205.6 52 
Difference –30.5 –53.9 23.3 10 
Source: MLC; LE. 
11.146. LE then identified increases in costs that followed the BSE crisis. It found that the increased 
price spread broadly reflected the increased costs on abattoirs, processors and retailers imposed by 
post- 
BSE regulations together with the costs of rebuilding the consumer market in beef. Its calculations 
indicated 
that these costs increased by around 25p to 27p per kg. This more than accounted for the increased 
price spread. 
11.147. The LE study indicated that retail margins on beef sales before the BSE crisis were less than 
the average for the grocery sector, and that they remained tight or even negative. It said that figures 
from 
the MLC indicated that, even in late 1997 when the market had recovered significantly, margins at both 
1LE concentrated on absolute price changes rather than percentages. When prices fall, the gap between producer and retail prices 
is magnified when it is expressed as a percentage of either. Moreover, because retail prices are higher than producer prices, the 
same absolute fall in both will appear as a higher percentage fall in producer prices than in retail prices. 
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the processing and retailing levels combined still amounted to only 10p out of the final retail price of 
over £3 per kg. It said that evidence from Tesco’s accounts showed that these margins were insufficient 
to cover beef’s share of store overheads. Thus, far from making profits on beef, even before the crisis, 
sales revenues failed to cover costs and the situation worsened following the crisis. It said that its 
supply 
chain analysis showed little scope, outside the rendering sector, for raising prices, so that increases in 
costs led directly to lower margins. 
The Meat and Livestock Commission report 
11.148. The MLC report examined trends in price spreads and multiple retailers’ margins for beef, 
lamb and pork during the period 1995 to 1998. It found that price spreads had increased significantly 
over the period for all three meats. A key factor had been increases in costs and reduced revenues for 
byproducts 
in the abattoir and processing sector: 
(a) Reductions in the values of meat and bone meal, and of tallow, resulted in adjustments to the 
economics of rendering abattoir waste. 
(b) The value of offal by-product returns fell very significantly over the period. 
(c) Prices for lamb skins also fell from £6 per head to around £1 per head as a result of the collapse 
of the Russian and Turkish markets. 
(d) Cattle hide values declined, although to a lesser extent than lamb skins. 
(e) For beef, abattoirs which were selling certain high-priced cuts for export and were able to sell 
other cuts more competitively on the home market were unable to do so after March 1996 due to 
the loss of the export market. 
(f) Processors had to bear higher charges for the Meat Hygiene Service and for the disposal of specified 
risk material. 
11.149. The MLC noted other reasons for this gap widening over the period: 
(a) The balance of cuts sold in multiple retail outlets altered significantly over the three years, for 
example more boneless cuts of pork and lamb were added to the product range. 
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(b) Prices in catering, processing and export markets (for lamb and pork) declined to a greater extent 
than those for products destined for the retail sector. 
(c) Retailer pricing policies of levelling (that is absorbing fluctuations in producer prices) and 
averaging 
(that is, evening out price fluctuations between different meats). 
(d) Time lags for changes in the producer price to be reflected in the retail price. 
11.150. However, the MLC concluded that there had also been a rise in indicative retail margins. It 
said that these results could partly be explained by normal levelling behaviour by retailers at a time 
when 
producer prices were declining, and that these increases had been accentuated by the normal lags which 
occurred in the system. It said that it was also likely that the retail price series it had used in these 
calculations 
had not picked up all price reductions from special promotions. In addition, the prices were 
quoted in nominal terms, and had not been adjusted for inflation. Despite this it said that the figures 
suggested that: 
(a) Multiple retailers had not shared any of the decline in overall industry return at a time when 
producer prices had declined very substantially. 
(b) There was a wide variation in the prices charged at different multiple retail outlets and not all of 
this could be explained by quality differences. 
However, it also observed that red meat tended to yield a lower margin than other food products. The 
calculations included in the MLC report indicated that indicative retail margins for beef, lamb and pork 
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had risen in the period from July/September 1995 to July/September 1997 and again in the period from 
July/September 1997 to July/September 1998, as shown in Table 11.13. 
TABLE 11.13 Indicative retail margins, July to September 
£ per head 
1995 1997 1998 
Beef 159–214 175–237 228–308 
Lamb 13–18 20–27 21–29 
Pork 20–27 24–33 26–35 
Source: MLC. 
The MAFF report 
11.151. A report prepared by MAFF, in conjunction with a team of academic experts, in October 
1999 set out the findings of a study exploring price transmission through the supply chain for beef, 
lamb 
and pork. It concluded that red meat price changes (both increases and decreases) were either fully or 
largely transmitted to the next stage in the food chain. However, the evidence also suggests that the full 
process of adjusting prices was stretched out over a number of months. The proportion of the price 
change that could be expected to be transmitted between stages in the food chain in the short run was 
always less than the eventual impact. Short-run price adjustments between wholesaler and retailer for 
beef and pork were much less powerful than between producer and wholesaler. It also found evidence 
of 
price levelling by retailers. 
11.152. The MAFF report noted that the failure of changes in red meat price at one level in the food 
chain to be reflected immediately in downstream prices conformed with expectations that price 
transmission 
in the short run was less than in the longer run and that, whilst these results were consistent with 
how a competitive market with adjustment costs would behave, they could equally be consistent with 
market power in the downstream sectors of the marketing chain. The analysis did not assess whether 
the 
absolute size of the margin between prices and costs was set at a competitive level. 
11.153. The report also examined whether the speed (as opposed to the degree) of price transmission 
was different for price falls and price increases, but the results were mixed or ambiguous. Only for pork 
was there consistent evidence that price rises were passed on faster than price falls. However, the 
analysis 
was based on list prices and therefore took no account of any tendency that might exist towards 
discounting 
in response to reductions in upstream prices. 
11.154. The report suggested that disease-related press stories had had the effect of pushing red meat 
prices higher than they would otherwise have been. It said that the likeliest explanation was that, whilst 



 - 137 - 

any deflationary forces on prices as consumers cut back was likely to prove transient, these effects 
were 
more than cancelled out by the costs of the regulatory controls introduced and, unlike consumer effects, 
these would be permanent. 
Our assessment 
11.155. We invited interested parties, including Government departments and related bodies, trade, 
retail and consumer associations, and the principal parties for their comments. There was criticism of 
the 
MLC report from both the Consumers’ Association and the retailers, on the grounds that its sample of 
retailers was too small, the timescale too short and it did not take into account other significant factors. 
The general conclusions of the LE report were widely accepted, even by producer interests, although 
the 
Consumers’ Association thought that there had been some bias in its reporting of information. A 
summary of views is given in Appendix 11.8. 
11.156. Overall there was little dispute that in the wake of the BSE crisis, costs in the supply chain 
rose significantly and the overall value of the carcass fell because of the reduction in the value of some 
of 
the by-products. At the same time, consumer demand for beef and lamb fell, making it impossible for 
retailers to raise prices. 
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11.157. There was also little dispute that the bulk of the effect of higher costs and lower value was 
felt by farmers. This is the outcome that would be expected in a broadly competitive market. Unless 
retailers had previously been making excessive profits on fresh meat, they would only have been able 
to 
pay producers more by reducing their own margins to less than a normal rate of return. 
Other fresh produce 
11.158. To determine whether the case of fresh meat was typical, we looked at other fresh produce. 
We asked the main parties to identify their suppliers of a range of products, and the wholesale and 
retail 
prices of the products. We then asked these suppliers for details of their sales to main parties and other 
retailers and the prices they received. 
11.159. Our main interest was in fresh and short-life products, but we included some ambient groceries 
as comparators. We selected the products in order to achieve a mixture of branded, retailers’ ownlabel 
and unbranded goods; goods supplied only from within the UK and goods which were also 
imported; and goods which were seasonal as well as those available all year round. The list of products 
was the same as that used in the analysis of the main parties’ pass-through of wholesale prices (see 
Appendix 7.10). However, in that analysis we examined the relationship between wholesale and retail 
prices for each of the main parties. For this exercise we were interested in how individual suppliers’ 
prices varied between their customers and how they related to costs. 
11.160. More specifically, we wished to examine: 
(a) differences in wholesale prices by UK retailer; 
(b) pass-through from supplier costs to wholesale prices; 
(c) pass-through from wholesale prices to retail prices; and 
(d) supplier margins. 
11.161. Our results are reported in Appendix 11.9. In general it was difficult to draw robust 
conclusions. 
The quality of the data was disappointing: the response rate—at 28 per cent—was low and few of 
the suppliers were able to give us sufficiently detailed information over a long enough period for 
detailed 
analysis. Our main findings were: 
(a) Few of the respondents supplied information relating to anything other than sales to the large 
main parties (with the notable exception of the large suppliers of branded goods included for 
comparison purposes), so it was impossible to establish whether supplier relationships with main 
parties differed from those with other types of retailer in the UK or those with retailers in other 
countries. 
(b) From the data available, we were unable to detect any consistent differences in the wholesale 
prices obtained by different main parties for these, generally small, suppliers. 
(c) We were able to perform only limited analysis of pass-through of wholesale price changes to 
retail prices and, as prices and costs were available only on a quarterly basis, we were able to 
comment only on pass-through of price changes in the medium and longer term. However, the 
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results appear to be consistent with the findings in Chapter 7, showing that, in general, wholesale 
to retail price transmission occurs fairly rapidly and completely. In two cases (carrots and lamb) 
there was evidence suggesting that retail price changes lead wholesale price changes, suggesting 
that suppliers may be responding to retailer promotions. 
(d) The analysis of pass-through of supplier cost changes to wholesale prices gave mixed results, 
with some products showing rapid and complete pass-through, and others appearing to have no 
close relationship. 
(e) The suppliers of retailers’ own-label bread, lettuce, apples, eggs, lamb and chicken were found, 
by and large, to be selling these products at a net loss. 
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(f) We found no evidence to suggest that pass-through occurs in an asymmetrical fashion (that is, 
price rises and price falls being passed through differently) in the long term. However, given the 
fact that we were using aggregated data, this does not rule out the existence of short-term asymmetry. 
International comparisons 
11.162. Other countries have introduced legislation to limit the extent to which major food retailers 
can exert buyer power over their suppliers. The position in France, Germany and Ireland is set out in 
Appendix 11.10. All three countries have introduced legislation to protect suppliers and/or small 
retailers. The main emphasis has been on barring below-cost selling but some other supplier issues 
have 
been addressed. There appear to have been problems in implementing the legislation in all three 
countries, partly because suppliers are, naturally, reluctant to instigate legal action against important 
customers and partly because of problems of definition (for example, of exactly what constitutes 
‘belowcost’selling). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
 
 

Αγαπητή κυρία / αγαπητέ κύριε   
 

Στο πλαίσιο της ερευνητικής μου προσπάθειας, για την «διερεύνηση των 
μελλοντικών τάσεων που θα επικρατήσουν στο περιβάλλον Μάρκετινγκ 
Τροφίμων στην Ελλάδα και στη συνεργασία του Λιανεμπορίου με τους       

Προμηθευτές τους» θα επιθυμούσα στα πλαίσια μιας ανοιχτής συζήτησης, που δεν 
θα διαρκέσει πάνω από 15 – 20 λεπτά, να καταγράψω και τη δική σας άποψη. 

 
Στις επόμενες μέρες θα επικοινωνήσω μαζί σας για να ορίσουμε, εφόσον το 
επιθυμείτε, μια βολική σε εσάς ώρα, για μια προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη. 
 
Πιστεύω ότι η εμπειρία σας στον κλάδο θα συμβάλλει σημαντικά στη επιτυχία της 
παραπάνω έρευνας. 
 
 
 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1. Διεθνές και Ελληνικό περιβάλλον λιανεμπορίου τροφίμων 
2. Γενικό Περιβάλλον Μάρκετινγκ του λιανεμπορίου τροφίμων 
3. Ειδικό περιβάλλον Μάρκετινγκ τροφίμων – Τάσεις 
4. Συνεργασία Λιανέμπορων και προμηθευτών τροφίμων 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
1. Τα τελευταία χρόνια το λιανεμπόριο τροφίμων βρίσκεται σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον στο οποίο συνεχώς προσαρμόζεται . Ποια είναι η εκτίμηση σας για 
την παρούσα κατάσταση ; Πώς θα περιγράφατε γενικότερα το περιβάλλον του 
λιανεμπορίου τροφίμων; Τι ισχύει ειδικότερα στην Ελλάδα;  

 
 Ποιες είναι οι γενικές τάσεις που επικρατούν τώρα και στο μέλλον σε σχέση με τη 
δομή του; 

 
 Συγκέντρωση ή κατακερματισμός ; Οικονομική ύφεση ή ανάπτυξη ; Τι άλλο ; 
Καταναλωτής : ίδιος ή άλλαξε ; Παγκοσμιοποίηση ή όχι ; 

 
 
 
2. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει νέες λέξεις στην καθημερινή ενασχόληση των 

ανθρώπων του λιανεμπορίου και των συνεργατών τους . Οι έννοιες του category 
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management , του  ECR , του CRM και  CCRM είναι νέες έννοιες για τις οποίες 
θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας  . 

 
 Πόσο έχουν υιοθετήσει οι επιχειρήσεις τις παραπάνω έννοιες και γιατί ; 

 
 Πόσο βοηθάνε στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ποιο 
πιστεύετε θα μπορούσε να είναι αυτό ; 

 
 Υπάρχουν εμπόδια στην εφαρμογή τους . Ποια είναι τα βασικότερα ; 

 
 
 
3. H τεχνολογία της πληροφόρησης πχ barcoding , RFID , EDI , Internet 

αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς . Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι έχει γίνει 
επαρκή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που μας δίνουν οι παραπάνω 
τεχνολογικές εφαρμογές και ποια είναι τα οφέλη από αυτές ; Οι ελληνικές 
επιχειρήσεις ακολουθούν τους ρυθμούς ή υπολείπονται και γιατί ; 

 
 
 
4. Μιλώντας ειδικότερα για τα τρόφιμα αυτή την περίοδο υπάρχει μια μεγάλη 

δημοσιότητα σχετικά με τα διατροφικά σκάνδαλα , τις διατροφικές συνήθειες , 
την αλλαγή του lifestyle και γενικότερα ότι έχει σχέση με αυτά . 

 
 Ποιες πιστεύετε είναι οι τάσεις που θα επηρεάσουν στο μέλλον τις 
στρατηγικές των επιχειρήσεων που απασχολούνται με τα τρόφιμα ; 
Αναφέρετε ορισμένες  

 
 Η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες στις διατροφικές συνήθειες ; Ποιες είναι αυτές ; 

 
 Ευκολία , υγιεινή , ιδιωτικές ταμπέλες , αγορές σαν διασκέδαση , functional 

foods. Τι θα λέγατε για αυτά ; Σχολιάστε . 
 
5. Τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια 

σημαντική βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ λιανεμπορίου και 
προμηθευτών τροφίμων . 

 
 Συμφωνείτε και εσείς με αυτή τη διαπίστωση ;Σχολιάστε την άποψη σας  

 
 Γιατί συμβαίνει αυτό; 

 
 Ποια ήταν τα εμπόδια που ξεπεράστηκαν και ποια είναι να ξεπεραστούν; 

 
 Ποιοι είναι οι τομείς που τα δυο μέρη επιδεικνύουν μεγαλύτερη συνεργασία και 
ποια είναι τα σημεία τριβής ; 

 
 Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας ή θεσμικές παρεμβάσεις πιστεύετε ότι θα 
βοηθήσουν ; 
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