
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – M.I.S.  
 
 
 

 
 
 

 
 
                   

                  

ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ       

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΕΕΦΦΟΟΔΔΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΑΑΛΛΥΥΣΣΙΙΔΔΑΑΣΣ   
  

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ   κκαα ιι   MM AA RR KK EE TT II NN GG   
                                            

 
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  
της   

Αντιγόνης Δημητριάδου (Μ 1/02) 
 

 
 
 
 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:  
Μ. Βλαχοπούλου, Αν. Καθηγήτρια – Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Εξετάστρια Καθηγήτρια: 
Β. Μάνθου,  Αν. Καθηγήτρια – Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής   

 
 
 
 
 

 
 
 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2004  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

i 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα  
Σελ.1 

  
1.1  Εφοδιαστική αλυσίδα και Supply Chain Management 1 

 Σχέση SCM και Logistics 7 
1.2 Η εξέλιξη του e-SCM 8 

 1.2.1 Τεχνολογίες e-SCM 9 
  Διαδίκτυο 10 
  Ασύρματες τεχνολογίες 14 
  Intelligent agents 15 
 1.2.2 e-SCM και αλλαγές στην οργάνωση της επιχείρησης   16 
 1.2.3 e-SCM και ανθρώπινοι πόροι της επιχείρησης 18 

1.3  Σχέση e-SCM και e-business 21 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
Στρατηγική ανάπτυξη συνεργασιών – ολοκλήρωση εφοδιαστικής 
αλυσίδας  

Σελ.25 

2.1  Συνεργατικές διαδικασίες   27 
 Η σημασία των supply chain διαδικασιών 29 
 Ποιες είναι τελικά οι collaborative processes; 30 

2.2 Βασικές web-based τεχνολογίες ολοκλήρωσης   30 
 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment 31 
 Enterprise Application Integration 33 
 E – hubs 35 

2.3 Πληροφορία – συνεργασία – ολοκλήρωση στην εκτεταμένη 
επιχείρηση   

 
37 

 2.3.1 Στάδια ολοκλήρωσης και ο ρόλος των Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

 
39 

 2.3.2   Επιλεγμένα θέματα σχετικά με τη συνεργασία και την 
ολοκλήρωση 

 
40 

2.4 Εμπιστοσύνη 42 
2.5 Σύγχρονα εφοδιαστικά δίκτυα 46 

 2.5.1   Θέματα σχετικά με τα μοντέλα εφοδιαστικών δικτύων 47 
2.6  

 
Παρακολούθηση / μέτρηση της επίδοσης των εφοδιαστικών 
δικτύων 

 
51 

2.7  Ολοκληρωμένες εφοδιαστικές αλυσίδες στην πράξη – 
παραδείγματα 

 
55 

 Ανασχεδιασμός κατασκευαστικής εφοδιαστικής αλυσίδας –  
Μ. Βρετανία   

 
55 

 Η σημασία της συνεργασίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα 
τροφίμων – Δανία  

 
57 

 Αναδιαμόρφωση παγκόσμιου εφοδιαστικού δικτύου –  



η περίπτωση της HP 58 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   
Το εικονικό δίκτυο στο πλαίσιο του SCM 

Σελ.61 

3.1  Το εικονικό περιβάλλον και οι επιπτώσεις του 62 
 3.1.1 Εικονικό περιβάλλον και ανθρώπινοι πόροι 65 

3.2  Αρχιτεκτονικές εικονικών δικτύων 67 
 1. Integrated e-PRM model 68 
 2. Crossflow architecture  70 
 3. ProdNet 72 
 4. ARDIN 74 
 5. VEGA 77 
 6. Virtual Corporation & Net Broker                                                  78 

3.3  Lifecycle management του εικονικού δικτύου 80 
3.4  Οι εικονικές επιχειρήσεις στην πράξη – Παραδείγματα 83 

 1. Η εικονική εταιρεία VIRTEC – Βραζιλία 85 
 2. Το εικονικό φυτώριο Garden.com – Η.Π.Α. 87 
 3. Η εξέλιξη ενός εικονικού δικτύου στην αυτοκινητο-

βιομηχανία – Γερμανία 
90 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
Διαχείριση της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας  

Σελ.93 

4.1  Η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα  94 
4.2  Η διαχείριση των ανθρωπ. εφοδιαστικών αλυσίδων στην 

πράξη 
99 

 4.2.1 Φορείς που εμπλέκονται σε παγκόσμιες ανθρωπιστικές 
αλυσίδες 

101 

  Fritz Institute   101 
  Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & 

Ερυθράς Ημισελήνου 
 

102 
  Pan American Health Organization – World Health 

Organization 
103 

  United Nations World Food Programme 104 
4.3 Οι σύγχρονες ανθρωπιστικές αλυσίδες ως εικονικά δίκτυα 105 
4.4  Γενικές παρατηρήσεις   108 

                                             
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Συμπεράσματα – Προοπτικές – Περαιτέρω έρευνα  

Σελ.111 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

Σελ.128 

Σελ.137 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΧΗΜΑΤΩΝ  

  Σελ.  
1.1 Η σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα  3 
1.2 Hub – η δομή της σύγχρονης επιχείρησης 18 
1.3 Σχέση μεταξύ e-business και e-SCM 22 
2.1 Ροή των σχέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα 26 
2.2 Το πλαίσιο της ολοκλήρωσης επιχειρηματικών εφαρμογών 

(ΕΑΙ) 
 

34 
2.3 Η εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολύπλοκο 

εφοδιαστικό δίκτυο 
 

47 
2.4 Τύποι εφοδιαστικών δικτύων 51 
2.5 Η εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής πατάτας στη Δανία 57 
2.6 Το παγκόσμιο εφοδιαστικό δίκτυο της HP 59 
3.1 Αρχιτεκτονική e-PRM για εικονικούς συνεταίρους 68 
3.2 Αρχιτεκτονική Crossflow 71 
3.3 Μοντέλο ProdNet 73 
3.4 Το στρώμα συνεργασίας PRODNET 73 
3.5 Τεχνολογικό πλαίσιο ARDIN 76 
3.6 Πρόγραμμα ολοκλήρωσης εικονικής επιχείρησης στο 

πλαίσιο του ARDIN 
 

77 
3.7 Αρχιτεκτονική VEGA – επίπεδο υπηρεσιών 78 
3.8 Λειτουργικό πλαίσιο του Net-Broker 79 
3.9 Κύκλος ζωής της εικονικής επιχείρησης  81 

3.10 Το εικονικό δίκτυο της Garden.com 88 
4.1 Η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα 96 
4.2 Knowledge Management στην ανθρωπιστική εφοδιαστική 

αλυσίδα 
 

100 
4.3 Το μοντέλο του ανθρωπιστικού εικονικού ιστού/Net-Broker 107 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΙΝΑΚΩΝ   

  Σελ.  
2.1 Διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας 29 
2.2 Κατηγορίες e-hubs 36 
2.3 Στάδια ανασχεδιασμού κατασκευαστικής εφοδιαστικής 

αλυσίδας 
 

56 
3.1 Κύκλος ζωής εικονικού δικτύου 82 
3.2 Μοντέλα εικονικών οργανισμών 84 
3.3 Τυπολογία εικονικών οργανισμών 85 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 
 
 

 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένα φαινόμενα και τάσεις που επιβάλλουν σαφείς στρατηγικές στις 

επιχειρήσεις, οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να επιβιώσουν και να 

αναπτυχθούν. Τα προϊόντα που σχεδιάζουν και προσφέρουν οι επιχειρήσεις 

στην αγορά αντιμετωπίζουν πλέον διαρκώς μειούμενους κύκλους ζωής, 

αυξημένο ανταγωνισμό – σε ανοιχτές, παγκόσμιες αγορές – και λιγότερο 

προβλέψιμη ζήτηση. Οι πελάτες, από την πλευρά τους, αυξάνουν συνεχώς και 

εξατομικεύουν τις απαιτήσεις τους για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. Οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις εμφανίζονται 

έντονες, καθώς αγωνίζονται να κερδίσουν από κάθε άποψη και να 

διατηρήσουν τον πελάτη σε ένα περιβάλλον που διακρίνεται από αμείλικτο 

ανταγωνισμό, υψηλές ταχύτητες, δυναμικότητα και συνεχή μετεξέλιξη.  

Σε ένα τέτοιο κλίμα, το καθιερωμένο πλαίσιο οργάνωσης και  

λειτουργίας των επιχειρήσεων αποδεικνύεται ανεπαρκές και 

αναποτελεσματικό· για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται νέες 

προσεγγίσεις της επιχειρηματικής δράσης που επιστρατεύουν όλες εκείνες τις 

πρακτικές που θα επιτρέψουν στις εταιρείες να ανταποκριθούν στο δεδομένο 

περιβάλλον. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

και η κεντρική θέση της πληροφορίας θέτουν νέες βάσεις και προοπτικές για 

τις επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να σχεδιάσουν, να 

υλοποιήσουν και να ελέγξουν πιο αποτελεσματικά την όλη δράση τους. 

Ελάχιστες όμως βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν εάν λείπει η έτερη βασική 

συνιστώσα: η συνεργασία. Η συνεργασία εμφανίζεται με διάφορες μορφές, 

από τις στρατηγικές συμμαχίες μέχρι τις ολοκληρωμένες εφοδιαστικές 
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αλυσίδες. Καθώς οι επιχειρήσεις αδυνατούν να επιτύχουν ατομικά τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, η συνεργασία προκύπτει ως μονόδρομος αλλά και 

ως αφετηρία για απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δημιουργία 

αξίας.   

Μέσα σε αυτό το κλίμα που μόλις περιγράφηκε, αναπτύχθηκε η έννοια 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και του Supply Chain Management. Η οργάνωση 

των επιχειρηματικών λειτουργιών στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας 

προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και στην 

αλυσίδα  ως σύνολο, από τον περιορισμό του κόστους και τη μείωση των 

αποθεμάτων μέχρι την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτιωμένη 

ανταπόκριση στις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το Supply Chain Management 

δεν περιορίζεται στα όρια ενός πληροφοριακού συστήματος που εφαρμόζουν 

οι επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Πρόκειται για μια 

ολοκληρωμένη φιλοσοφία, ένα νέο παράδειγμα (paradigm) στο χώρο του 

επιχειρείν, που προέκυψε και αναπτύσσεται – σε συνδυασμό και με άλλα – 

για να θέσει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια νέα βάση, με κύριο 

στοιχείο τη συνεργασία και τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

 

Η ανά χείρας εργασία στοχεύει, καταρχήν, στο να παρουσιάσει τη 

σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα, υπογραμμίζοντας τα στοιχεία εκείνα που την 

καθιστούν ηλεκτρονική. Ο επόμενος στόχος αφορά την ανάδειξη του e-

Supply Chain Management ως επιχειρηματικού παραδείγματος με κεντρική 

σημασία για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η υπογράμμιση 

της στρατηγικής, δηλαδή, σημασίας του e-SCM αποτελεί τον απώτερο στόχο. 

Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν οι πλέον σύγχρονες και 

αποτελεσματικές μορφές ηλεκτρονικών εφοδιαστικών αλυσίδων, ώστε να 
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αναδειχθούν πρακτικά προβλήματα αλλά και επιτυχημένες στρατηγικές. 

Τέλος, ειδικότερο στόχο αποτελεί η ανάδειξη της αναγκαιότητας αλλά, 

περισσότερο, της δυνατότητας εφαρμογής των σύγχρονων μοντέλων 

ηλεκτρονικών αλυσίδων και του e-SCM σε έναν διαφορετικό, μη-εμπορικό 

και μη-κερδοσκοπικό χώρο, εκείνον της ανθρωπιστικής βοήθειας.       

 

Η ανά χείρας διατριβή ξεκινά στο 1ο Κεφάλαιο με την περιγραφή της 

έννοιας της εφοδιαστικής αλυσίδας και του Supply Chain Management 

(διαχωρίζοντάς το από τα Logistics), αναλύοντας τα συστατικά τους στοιχεία 

καθώς και τους στόχους τους. Στη συνέχεια μελετάται η σύγχρονη μορφή της 

– ηλεκτρονικής πλέον – εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισής της, μέσα 

από τις σχετικές τεχνολογίες και την εσωτερική αναδιοργάνωση των 

επιχειρήσεων. Εξετάζεται επίσης η επίδραση της ηλεκτρονικής αλυσίδας στους 

ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης, όπου τίθεται μια σειρά ζητημάτων. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στη σχέση μεταξύ του e-SCM και του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν, σε μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το γενικότερο περιβάλλον της 

σύγχρονης ηλεκτρονικής  επιχειρηματικής  δραστηριότητας. 

Το 2ο Κεφάλαιο εμβαθύνει στην έννοια της συνεργασίας και της 

ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, έννοιες που 

αναδείχθηκαν πρωταρχικές ήδη από το 1ο Κεφάλαιο. Η ανάλυση ξεκινά με τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες που πλέον ορίζονται ως συνεργατικές και 

διεπιχειρησιακές και αποτελούν το θεμέλιο της συνεργασίας και της 

ολοκλήρωσης. Στη συνέχεια περιγράφονται τα κυριότερα τεχνολογικά 

πλαίσια που επιτρέπουν την ηλεκτρονική ολοκλήρωση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και κατόπιν μελετάται η σχέση μεταξύ πληροφορίας και 

ολοκλήρωσης, με σύντομη αναφορά και στα πληροφοριακά συστήματα που 

αξιοποιούνται ανάλογα με το στάδιο της ολοκλήρωσης. Επιλεγμένα θέματα, 
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όπως η διαφορά μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων μέσα στην  

εφοδιαστική αλυσίδα και το φαινόμενο bullwhip, σχολιάζονται για να 

δώσουν μια ακριβέστερη εικόνα της πραγματικότητας. Ένα άλλο μεγάλο 

ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με τη συνεργασία είναι εκείνο της εμπιστοσύνης 

μεταξύ των μελών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, θέμα που προσεγγίζεται από 

διάφορες πλευρές. Η επόμενη ενότητα αφορά τη μετάλλαξη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σε ένα σύνθετο δίκτυο και σχολιάζονται τα κριτήρια σύμφωνα με τα 

οποία αναπτύσσονται τα διάφορα είδη εφοδιαστικών δικτύων. Η μέτρηση της 

επίδοσης των εφοδιαστικών αλυσίδων αποτελεί άλλο ένα σημαντικό τμήμα 

της ανάλυσης, ενώ παρατίθενται και παραδείγματα εφοδιαστικών αλυσίδων 

από τη σύγχρονη πραγματικότητα.   

Εξειδικεύοντας ακόμα περισσότερο την ανάλυση των εφοδιαστικών 

αλυσίδων, το 3ο Κεφάλαιο προχωρεί στη μελέτη της πλέον σύγχρονης και 

αποτελεσματικής μορφής ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας, που είναι το 

εικονικό δίκτυο. Αναπτύσσεται η έννοια της εικονικότητας, προσδιορίζεται το 

περιεχόμενο του όρου ‘εικονικό δίκτυο’ και εντοπίζονται οι συνέπειες της 

εικονικότητας στους ανθρώπινους πόρους των επιχειρήσεων. Η μελέτη 

προχωρεί στην αρχιτεκτονική των εικονικών δικτύων, που συνίσταται στη 

δομή της πληροφορίας και των επιχειρηματικών διαδικασιών, και 

παρουσιάζονται ποικίλα αρχιτεκτονικά μοντέλα που έχουν προταθεί για το 

σχηματισμό και τη λειτουργία  εικονικών δικτύων. Τα μοντέλα, ενώ 

προσεγγίζουν διαφορετικά την εικονικότητα, εστιάζουν στην ολοκλήρωση 

των διαδικασιών και στη διάχυση της πληροφορίας. Στη συνέχεια γίνεται 

λόγος για τον κύκλο ζωής των εικονικών δικτύων και τη διαχείρισή του, θέμα 

στο οποίο εντάσσεται κατά ένα μεγάλο μέρος και το PRM (Partner 

Relationship Management), καθώς η διαχείριση του δικτύου ανάγεται σε 

διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων. Το κεφάλαιο κλείνει με 
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την παράθεση πραγματικών περιπτώσεων εικονικών επιχειρηματικών 

οντοτήτων. 

   Το 4ο Κεφάλαιο, που ολοκληρώνει την παρούσα μελέτη, αλλάζει 

κατεύθυνση, απομακρύνοντας την εφοδιαστική αλυσίδα εκτός του 

εμπορικού-επιχειρηματικού  περιβάλλοντος και μεταφέροντάς την στο χώρο 

της ανθρωπιστικής παρέμβασης. Προσδιορίζεται η έννοια της ανθρωπιστικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας και εντοπίζονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της αλλά 

και τα σημεία διαφοροποίησής της από την εμπορική αλυσίδα. Στη συνέχεια 

περιγράφονται οι συνθήκες και τα διάφορα προβλήματα που εντοπίζονται 

στη λειτουργία των ανθρωπιστικών αλυσίδων σήμερα, ενώ παρακάτω 

παρατίθενται οι μεγαλύτεροι φορείς που συμμετέχουν και συντονίζουν τις 

παγκόσμιες ανθρωπιστικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Τέλος, διαπιστώνεται η 

δυνατότητα προσαρμογής της ανθρωπιστικής αλυσίδας στο εικονικό πλαίσιο 

που μελετήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και προτείνεται η εφαρμογή ενός 

συγκεκριμένου μοντέλου εικονικού δικτύου για την ανθρωπιστική 

εφοδιαστική αλυσίδα.    

  Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται σύνοψη των βασικότερων σημείων και 

πορισμάτων που εξάγονται από τα προηγούμενα κεφάλαια και σχολιάζονται 

οι προοπτικές για περαιτέρω έρευνα στα θέματα που μελετήθηκαν.  

 

Η ανά χείρας διατριβή βασίστηκε κατεξοχήν σε πηγές από διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά και κατά ένα μέρος σε επιλεγμένη ξένη και ελληνική 

βιβλιογραφία. Έγινε προσπάθεια να συλλεχθεί όσο το δυνατό πιο σύγχρονο 

και επίκαιρο υλικό· σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλε καθοριστικά η 

αξιοποίηση του Διαδικτύου με τις αναρίθμητες πηγές του. Θα πρέπει, στο 

σημείο αυτό, να αναγνωριστεί και η μεγάλη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών 

βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου 
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δε θα ήταν 

δυνατή η συγγραφή της διατριβής.      
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Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αναδειχτεί ως ένα από τα 

πλέον σημαντικά κομμάτια της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Εάν στη δεκαετία του ’70 η λέξη-κλειδί ήταν η ποιότητα και στη δεκαετία του 

’80 η αποτελεσματικότητα, σήμερα και στο – άμεσο τουλάχιστον – μέλλον “ο 

ανταγωνισμός έχει μεταφερθεί στη διαχείριση της παγκόσμιας εφοδιαστικής 

αλυσίδας”(Lee 2000). Ως προς την έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν 

υφίστανται ουσιαστικές διαφωνίες και αποκλίσεις στη διεθνή και εγχώρια 

βιβλιογραφία. Οι περισσότεροι ορισμοί συγκλίνουν και περιλαμβάνουν 

βασικά κοινά χαρακτηριστικά και λειτουργίες που αποδίδουν στην 

εφοδιαστική αλυσίδα: Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα σύστημα, ένα δίκτυο 

μέσω του οποίου η επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

στους τελικούς πελάτες της (Poirier, Reiter 1996). Το δίκτυο αυτό 

περιλαμβάνει ένα σύνολο επιχειρήσεων που συνεργάζονται και 

αλληλεπιδρούν με κοινό στόχο τη διάθεση ανταγωνιστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών στους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, η εφοδιαστική αλυσίδα 

περιλαμβάνει: 

 Τους προμηθευτές 

Οι προμηθευτές παρέχουν στην επιχείρηση πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 

εξαρτήματα, ημιτελή προϊόντα και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την 

παραγωγή του τελικού προϊόντος.    

 Την επιχείρηση (ή τις επιχειρήσεις) που παρασκευάζει το προϊόν/ 

παρέχει την υπηρεσία που προορίζεται για τους τελικούς καταναλωτές 
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 Το σύστημα διανομής του προϊόντος   

Πρόκειται για τη μεταφορά του τελικού προϊόντος από την επιχείρηση 

στις αγορές όπου τοποθετείται το προϊόν προς πώληση. Συνήθως 

περιλαμβάνει κέντρα διανομής, διάφορους μεσάζοντες και 

χονδρέμπορους.    

 Τις τελικές αγορές όπου προσφέρεται το προϊόν στους καταναλωτές  

Οι τελικές αγορές από όπου προμηθεύεται ο πελάτης το προϊόν μπορεί 

να είναι καταστήματα λιανικής πώλησης, πολυκαταστήματα, 

παραδοσιακές ή ηλεκτρονικές αγορές, κ.ά.    

 Τις υπηρεσίες μετά την πώληση που παρέχονται στους πελάτες. Αυτές 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που εκτείνεται από τις 

επισκευές και αναβαθμίσεις του προϊόντος, μέχρι την εκπαίδευση του 

πελάτη επάνω στο προϊόν, τη συνεχή ενημέρωσή του σχετικά με νέα 

προϊόντα και τη διαρκή επικοινωνία μαζί του σε πολλά επίπεδα.        

Πού οφείλεται όμως η σύλληψη και καθιέρωση της έννοιας της 

αλυσίδας ή του δικτύου επιχειρήσεων που συνεργάζονται με σκοπό την 

ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή; Η πράξη απέδειξε ότι, στις πλείστες 

των περιπτώσεων, η καθετοποίηση, η συγκέντρωση δηλαδή όλων των 

λειτουργιών (προμήθειες, παραγωγή, διανομή) και η διεκπεραίωσή τους στο 

πλαίσιο μιας επιχείρησης δεν αποτελεί την πλέον αποτελεσματική τακτική, 

καθώς στερεί από την επιχείρηση τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις  

ιδιαίτερες ικανότητές της, εκείνες που θα της προσδώσουν σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Επιπλέον, η 

τακτική αυτή μειώνει σημαντικά την ευελιξία της επιχείρησης (Reddy 2002), 

ιδιότητα που στο σύγχρονο ρευστό, διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιβίωση και επιτυχία των 

επιχειρήσεων. Η σύγχρονη στρατηγική, λοιπόν, των επιχειρήσεων συνίσταται 
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στο να επικεντρώνονται στα πιο ‘δυνατά σημεία’ τους, στις λειτουργίες όπου 

έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (Christopher 1994). Οι υπόλοιπες 

λειτουργίες ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, στα πλαίσια του 

outsourcing, σε μια διαδικασία ‘αποσύνθεσης’ των μεγάλων 

καθετοποιημένων επιχειρήσεων (Harris 2001 και Lee 2000) που είναι πλέον 

συνηθισμένη στον επιχειρηματικό κόσμο. Συνεπώς, η εφοδιαστική αλυσίδα 

αφορά πλέον ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον 

ορισμό του ‘Dictionary of Business’ του Oxford University Press, η 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι “μια σειρά διασυνδεόμενων σταδίων σε ένα 

εφοδιαστικό δίκτυο, κατά μήκος των οποίων ρέει ένα σύνολο αγαθών ή 

υπηρεσιών· συνήθως αποτελείται από: προμηθευτές, πωλητές των 

προμηθευτών, παραγωγούς, διανομείς και πελάτες”1. Σχηματικά, η 

εφοδιαστική αλυσίδα παρουσιάζεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Η σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα  

Η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας και το περιεχόμενό της δεν 

αποτελούν κάποια καινούρια ‘ανακάλυψη’ στο χώρο των επιχειρήσεων. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την καθιερωμένη διαδικασία που ανέκαθεν 

επιτελούσαν οι επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν τα προϊόντα τους στους 

τελικούς καταναλωτές: προμήθεια πρώτων υλών, σχεδιασμός προϊόντων, 

                                                 
1 "supply chain"  A Dictionary of Business. Oxford University Press, 2002. Oxford Reference 
Online. 29 September 2003    

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΟΟΙΙ 

ΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΙΙΣΣ 
ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΤΤΕΕΣΣ  

ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΟΡΩΝ 
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παραγωγή και διανομή τους – ίσως με την εξαίρεση των υπηρεσιών μετά την 

πώληση, οι οποίες αποτελούν ένα αρκετά νέο στοιχείο των δραστηριοτήτων 

των επιχειρήσεων. Η καινοτομία που αφορά τη σύγχρονη εφοδιαστική 

αλυσίδα αναφέρεται στη διαφορετική, περισσότερο εκλεπτυσμένη αλλά και 

πολύπλοκη, θεώρηση των παραπάνω δραστηριοτήτων ως ένα σύνολο, ένα 

σύστημα, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, που χαρακτηρίζεται από  

α) ποικίλες ροές, όχι μόνο υλικών (πρώτες ύλες, ημιτελή/τελικά προϊόντα 

κ.λπ.) αλλά και άυλων πόρων, πληροφορίας και αξίας 

β) σύνθετες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η έννοια 

της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της οποίας, τροποποιώντας 

ελαφρά τη διατύπωση των Tan et al. (2000) και Lipis, Matthews (2001), 

επιχειρείται η διεκπεραίωση με  βέλτιστο τρόπο της ροής των προϊόντων κατά 

μήκος της αλυσίδας αξίας, με το ελάχιστο κόστος και χρόνο παράδοσης, 

αντιστοιχίζοντας την προσφορά με τη ζήτηση2. Στην παραπάνω διατύπωση, 

ωστόσο, θα πρέπει να διευρυνθεί η έννοια της ροής, η οποία, όπως 

προαναφέρθηκε, δεν περιλαμβάνει μόνο προϊόντα, αλλά και άυλους πόρους, 

πληροφορία και αξία. Η βελτιστοποίηση της ροής των διάφορων ανόμοιων 

στοιχείων μέσα στο δίκτυο ώστε να φτάσουν στον κατάλληλο προορισμό, 

στον κατάλληλο χρόνο και με το ελάχιστο κόστος, είναι ένας στόχος που 

συνδέεται με ποικίλους άλλους στόχους του Supply Chain Management (από 

εδώ και στο εξής: SCM), οι οποίοι παρατίθενται στη συνέχεια – ας μη 

λησμονείται όμως ο απώτερος στόχος όλων των επιχειρήσεων3, είτε 

λειτουργούν ως δίκτυο είτε καθετοποιημένα: η επίτευξη και μεγιστοποίηση 

του κέρδους, όχι μόνο βραχυχρόνια αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα, ώστε να 

                                                 
2 Για εκτεταμένη αναφορά σε ορισμούς του SCM, βλ. Svensson 2002.  
3 Εξαιρούνται οι Μη Κερδοσκοπικοί, οι Διακυβερνητικοί και οι Μη Κυβερνητικοί 
Οργανισμοί. Το τι ισχύει για τους παραπάνω οργανισμούς, θα αναλυθεί σε επόμενο 
κεφάλαιο.     
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εξασφαλιστεί η επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία αναφέρονται πολυάριθμοι στόχοι του SCM, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει πιθανώς τις διαφορετικές προσδοκίες των επιχειρήσεων όταν 

αποφασίζουν να εφαρμόσουν στρατηγικές SCM. Μεταξύ άλλων, 

αναφέρονται οι εξής (Βλαχοπούλου 2003 και Leenders, Fearon 1997): 

 Μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας της 

εταιρίας αλλά και ολόκληρου του δικτύου   

 Μείωση της αβεβαιότητας και του επιχειρηματικού κινδύνου στην 

εφοδιαστική αλυσίδα 

 Αύξηση της ευελιξίας κάθε συνδέσμου και, κατά συνέπεια, του συνόλου 

της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Ικανοποίηση απαιτήσεων των πελατών με άμεση και εύστοχη 

ανταπόκριση των προμηθευτών 

 Αύξηση του μεριδίου αγοράς όλων των οντοτήτων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Donovan 2002) 

Ως προς την κερδοφορία όλων των οντοτήτων της αλυσίδας, αξίζει να 

σημειωθεί ότι έχει αποδειχθεί λανθασμένη η πολιτική ορισμένων εταιριών να 

επιχειρούν αύξηση των δικών τους κερδών εις βάρος των συνεργατών τους 

στην αλυσίδα. Κάτι τέτοιο οδηγεί απλώς σε μεταφορά του κόστους σε άλλο 

σημείο της αλυσίδας, γεγονός όμως που σημαίνει ότι το κόστος θα καταλήξει 

στον τελικό καταναλωτή, μειώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του 

προσφερόμενου προϊόντος (Christopher 1994). Σκοπός λοιπόν όλων των 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η καθολική βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας ως σύνολο, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να 

έχουν όφελος. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί η σχέση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας με την έννοια της αλυσίδας αξίας (Lysons 2000). Η πιο δημοφιλής 

προσέγγιση της αλυσίδας αξίας, αυτή του M. Porter, αναλύει την επιχείρηση 
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στις κύριες δραστηριότητες που εκτελεί για να παρέχει στους πελάτες της το 

προϊόν ή την υπηρεσία της. Η ανάλυση σε διακριτές λειτουργίες/ 

δραστηριότητες εξυπηρετεί με πολλούς τρόπους την επιχείρηση· βοηθάει στον 

εντοπισμό των διάφορων πηγών  κόστους ώστε να επιτευχθεί μείωσή τους, 

αλλά και στην εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που 

εντοπίζονται/ αναπτύσσονται σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας. Με λίγα 

λόγια, η αλυσίδα αξίας βοηθά την επιχείρηση να εκτιμήσει τη συμβολή των 

επιμέρους δραστηριοτήτων της στη συνολική αξία  που δημιουργείται για 

τους πελάτες (Παπαδάκης 1999).        

Επιστρέφοντας στους στόχους, oι πιο ειδικοί και συγκεκριμένοι στόχοι 

του SCM περιλαμβάνουν (Cherry Tree & Co 2000): 

 Μείωση (με στόχο την ελαχιστοποίηση) των αποθεμάτων, μέσω της 

εναρμόνισης της προσφοράς με τη ζήτηση. Αυτή επιτυγχάνεται με τη 

βοήθεια συστημάτων που χρησιμοποιούν πολύπλοκους αλγόριθμους για 

την πρόβλεψη της ζήτησης, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η 

επιχείρηση στη βάση δεδομένων της.   

 Παραγωγή / προώθηση των προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό 

συνολικό κόστος, μέσω της οργάνωσης της ροής των αγαθών κατά την 

παραγωγική διαδικασία, καθώς και μέσω της βελτιωμένης ροής 

πληροφοριών μεταξύ της επιχείρησης, των προμηθευτών και των 

διανομέων της.    

 Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη, με την ελαχιστοποίηση του 

χρόνου παράδοσης προϊόντων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες / 

επιθυμίες του. 

Η εστίαση στον πελάτη είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό, όχι μόνο του 

SCM, αλλά και όλων των συστημάτων που εφαρμόζονται σήμερα στις 

επιχειρήσεις για να τις βοηθήσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Στην 
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εποχή της κυριαρχίας των αγορών, η όλη κουλτούρα και οι λειτουργίες των 

επιχειρήσεων καθοδηγούνται πλέον από τις δυνάμεις της αγοράς4, από το τι 

δηλαδή επιθυμεί και χρειάζεται ο πελάτης. Ο ρόλος του πελάτη τονίζεται και 

στους περισσότερους ορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας·  η ικανοποίηση 

των αναγκών του πελάτη θεωρείται ενίοτε ως κύριος σκοπός ύπαρξης 

οποιασδήποτε εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ η επίτευξη κέρδους παρουσιάζεται 

ως αποτέλεσμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης του πελάτη 

(Chopra, Meindl 2001). Για να ανταποκριθεί λοιπόν η επιχείρηση στον 

ανταγωνισμό που δημιουργείται καθώς όλες οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να 

ικανοποιήσουν τον – απαιτητικό από κάθε άποψη –  πελάτη, δεν αρκούν 

πλέον τα παραδοσιακά μέσα. Επιπλέον, μια επιχείρηση δεν μπορεί να 

βασιστεί αποκλειστικά στους δικούς της πόρους για να προσφέρει στους 

πελάτες αυτό που επιθυμούν, καθώς οι απαιτήσεις των πελατών είναι 

σύνθετες, πολύ συγκεκριμένες-εξατομικευμένες και υψηλού επιπέδου. 

Ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή για καινοτομία και 

εξατομίκευση δεν εστιάζονται μόνο στο προϊόν, αλλά εξίσου και στις 

υπηρεσίες που συνοδεύουν το προϊόν (Anderson, Lee 2000). Ο συνδυασμός 

των παραπάνω στοιχείων με την παγκοσμιοποίηση των αγορών και την 

αλματώδη εξέλιξη των τεχνολογιών, δημιουργεί στις επιχειρήσεις την ανάγκη 

να συνεργαστούν ουσιαστικά και γόνιμα για να επιτύχουν στρατηγικά 

πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους. 

 

ΣΣχχέέσσηη   SSCCMM  κκαα ιι   LLooggii ss tt ii ccss

                                                

    

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν 

πρέπει να ταυτίζεται με την έννοια των Logistics. Η σύγχρονη έννοια του 

Supply Chain Management (SCM) επεκτείνει την έννοια των Logistics και 

 
4 Σύμφωνα με την αγγλική απόδοση της έκφρασης, μιλούμε για market-driven διαδικασίες και 
στρατηγικές των επιχειρήσεων.  
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εκτός της επιχείρησης. Τα Logistics ασχολούνται με την άριστη ροή υλικών 

και προϊόντων προς, από και μέσα στην επιχείρηση, ενώ η διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας δεν αρκείται στην εσωτερική ολοκλήρωση της 

επιχείρησης. Βασίζεται στο πλαίσιο και τη λογική των Logistics αλλά στοχεύει, 

περαιτέρω, στη διασύνδεση και το συντονισμό των άλλων οντοτήτων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (προμηθευτές, πελάτες κ.λπ). Τα Logistics θεωρούνται 

ως μια ολοκληρωμένη διοικητική δραστηριότητα μιας εφοδιαστικής 

αλυσίδας, που εκτείνεται από την εξαγωγή και επεξεργασία πρώτων υλών 

μέχρι τον τελικό καταναλωτή, μέσω της παραγωγικής διαδικασίας (Gattorna, 

Walters 1996). Άλλες έννοιες που σχετίζονται με το SCM και 

περιλαμβάνονται σε αυτό είναι τα inbound logistics που αφορούν τη διακίνηση 

των υλικών από τους προμηθευτές στην επιχείρηση, η διαχείριση των υλικών 

(materials management) που αφορά τη διακίνηση των υλικών μέσα στην 

επιχείρηση για παραγωγικούς σκοπούς και, τέλος, η φυσική διανομή που 

αναφέρεται στη διανομή των έτοιμων προϊόντων από την επιχείρηση στους 

τελικούς πελάτες (Johnson, Wood 1996).  

  

11..22  ΗΗ   εεξξέέλλιιξξηη   ττοουυ   ee--SSCCMM    
 

Οι δύο τελευταίες δεκαετίες είδαν το Supply Chain Management να 

αναπτύσσεται, να εξελίσσεται από όλες τις απόψεις (τεχνολογία, οργάνωση, 

μορφές συνεργασίας) και να καταλήγει σε αυτό που αποκαλείται σήμερα e-

Supply Chain Management. Το e-SCM διευρύνει την έννοια και την εμβέλεια 

του καθιερωμένου SCM, καθώς επιδιώκει την άμεση, ομαλή και 

αποτελεσματική σύνδεση επιχειρήσεων, προμηθευτών και πελατών σε 

παγκόσμιο επίπεδο (Donovan 2003). Εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική (e-) 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, γίνεται φανερό ότι όλες οι διαδικασίες 

μεταφέρονται πλέον στο Internet –στα δίκτυα γενικότερα – ενώ εφαρμόζονται 
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και άλλες νέες τεχνολογίες. Εφόσον η ουσία του SCM βρίσκεται στην 

επικοινωνία και τις σχέσεις μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι νέες 

τεχνολογίες αξιοποιούνται στο έπακρο για να εξασφαλίσουν, να ενισχύσουν 

και να επεκτείνουν αυτές τις σχέσεις, με βασικό άξονα το χρόνο. Παρακάτω 

θα αναλυθούν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του e-SCM, ως προς δύο 

βασικούς άξονες: την τεχνολογία και την οργάνωση - τα μοντέλα συνεργασίας θα 

αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο. Αναφορά θα γίνει επίσης στους 

ανθρώπινους πόρους (human resources) των επιχειρήσεων, σε σχέση με τις νέες 

προδιαγραφές και απαιτήσεις που επιβάλει το σύγχρονο e-SCM.    

 

11..22..11  ΤΤεεχχννοολλοογγ ίί εεςς   ee--SSCCMM

                                                

  

Στο σύγχρονο, ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, κινητήρια 

δύναμη της διαχείρισης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και κάθε άλλης 

διαδικασίας, είναι αναμφισβήτητα η πληροφορία.  Η κυριότερη, συνεπώς, 

διάσταση της τεχνολογίας στο e-SCM είναι η πληροφορική τεχνολογία5. Δεν 

είναι τυχαίο το γεγονός ότι, παγκόσμια, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 

οφείλουν κατά ένα μέρος την επιτυχία τους στην ικανότητά τους να 

εφαρμόζουν την πληροφορική τεχνολογία στο SCM (McLaughlin et al. 2003). 

Η κυριότερη λειτουργία και η μεγαλύτερη ίσως αξία της πληροφορικής 

τεχνολογίας (IT) στο ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι η δυνατότητα που παρέχει για καθολική παρακολούθηση της 

αλυσίδας, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη οπτική της αλυσίδας 

(Chopra, Meindl 2001), σε κάθε σημείο της και σε πραγματικό χρόνο. Καθώς 

αναπτύσσονται συνεχώς νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού SCM, 

και του e-business γενικότερα, άλλες τεχνολογίες που αποτέλεσαν σημείο 

αναφοράς όχι πολλά χρόνια πριν, όπως οι έξυπνες κάρτες και τα EDI 

 
5 Για μια συνοπτική παρουσίαση των πληροφοριακών συστημάτων που στηρίζουν το SCM, 
βλ. Yuan et al. 2003  
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συστήματα, αντικαθιστούνται σήμερα από νέες τεχνολογίες, για τις οποίες 

γίνεται λόγος αμέσως παρακάτω.     

  ΔΔιιααδδ ίίκκττυυοο     

Το Internet συμβάλλει με ποικίλους τρόπους στην αλλαγή του σχεδιασμού, 

του ελέγχου και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρέχει το 

κατάλληλο υπόβαθρο για το συγχρονισμό των εφοδιαστικών αλυσίδων σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ο παγκόσμιος Ιστός γίνεται το κανάλι μέσω του οποίου 

ρέουν όλες οι πληροφορίες, οι συναλλαγές και οι αποφάσεις που αποτελούν 

την ουσία του σύγχρονου SCM (Anderson, Lee 2000). Μέσω των νέων 

τεχνολογιών του, το Διαδίκτυο συνδέει τα ανόμοια συστήματα των 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργώντας μια κοινή πλατφόρμα 

επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών και 

διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να έχουν πιο εκτεταμένη αλληλεπίδραση με 

πολλαπλούς πωλητές και αγοραστές (Greengard 2001). Ορισμένες από τις 

βασικές λειτουργίες που έρχεται να βελτιώσει και να μεταβάλλει ριζικά το 

Διαδίκτυο είναι ο σχεδιασμός προϊόντων, οι αγορές-πωλήσεις (υλικών, 

προϊόντων κλπ.) ο προγραμματισμός και η φυσική διανομή των προϊόντων 

στους πελάτες6.  

ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν

                                                

  Στη φάση του σχεδιασμού νέων προϊόντων, η 

συνεργασία είναι η λέξη-κλειδί στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Καθώς είναι επιτακτική η απαίτηση για εξατομικευμένα προϊόντα, 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη, οι επιχειρήσεις επωφελούνται 

μιας ευρύτερης συνεργασίας με τους προμηθευτές αλλά και με τους πελάτες 

τους ώστε να δημιουργήσουν σε μειωμένο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος 

νέα προϊόντα. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω ειδικών portals όπου οι 

εμπλεκόμενοι φορείς καταθέτουν ιδέες, επεξεργάζονται εναλλακτικές 

 
6 Ο ρόλος του Διαδικτύου στη διαχείριση των σχέσεων μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα θα 
αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο.  

 10



προτάσεις και σχεδιάζουν σε πραγματικό χρόνο. Βασικό στοιχείο είναι επίσης 

η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο όλων των συνεταίρων σε κρίσιμες 

πληροφορίες που αφορούν το σχεδιασμό, καθώς και η άμεση διάδοση 

ενδεχόμενων αλλαγών στις σχετικές περιοχές της αλυσίδας (Harris 2001).  

Επιπλέον, προκύπτουν νέες εταιρείες που αναλαμβάνουν τη δημιουργία 

παγκόσμιων δικτύων σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, όπου 

συγκεντρώνονται οι επιχειρήσεις και σχεδιάζουν σε συνεργασία νέα προϊόντα 

(Lee, Whang 2001).     

ΑΑγγοορρέέςς  κκααιι  ππωωλλήήσσεειιςς    Με την ανάπτυξη των διαφόρων ειδών – 

ιδιωτικών και δημόσιων – ηλεκτρονικών αγορών, οι επιχειρήσεις έχουν πλέον 

στη διάθεσή τους ένα πανίσχυρο κανάλι μέσω του οποίου μπορούν να 

προμηθευτούν πρώτες ύλες, ημιτελή προϊόντα και ό,τι άλλο απαιτείται για 

την παραγωγική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν τα προϊόντα τους, 

αλλά και το περιττό απόθεμα, σε μια παγκόσμια – θεωρητικά και πρακτικά – 

αγορά. Πέραν των πελατο-κεντρικών  και των supplier-centric7 μοντέλων 

(άμεσες πωλήσεις από το website της εταιρείας), οι Β2Β many-to-many αγορές 

δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης αγοράς και πώλησης προϊόντων. Εκτός 

αυτού, πολλές εταιρείες παρέχουν ολοκληρωμένες, web-based λύσεις e-

procurement, που περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λειτουργίες, από 

παραγγελίες μέχρι πληρωμές. Η επιλογή συγκεκριμένης τεχνολογίας, από 

ιδιόκτητα extranets και εμπορικούς κόμβους/κοινότητες μέχρι e-

marketplaces και ηλεκτρονικές δημοπρασίες8, άπτεται των ιδιαίτερων 

αναγκών και ικανοτήτων της κάθε επιχείρησης.  

ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς

                                                

   Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τον 

προγραμματισμό σε μια επιχείρηση απαιτούν την άντληση και αξιοποίηση 

 
7  Ο όρος σημαίνει την επικέντρωση στους προμηθευτές.  
8 Για αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας των διαφόρων ειδών e-marketplaces, βλ. 
Keskinocak, Tayur 2000. 
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πληροφοριών που θεωρούνταν, μέχρι πρότινος, άκρως εμπιστευτικές και  

έπρεπε να διατηρούνται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο της 

επιχείρησης. Τα νέα μοντέλα συνεργατικού σχεδιασμού, πρόβλεψης και 

ανεφοδιασμού (collaborative planning, forecasting and replenishment) 

επεκτείνουν την κοινή χρήση των πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να επιτευχθεί μια βελτιωμένη, ομόφωνη 

πρόβλεψη της ζήτησης (Rudberg et al. 2002). Η τεχνολογία του Διαδικτύου 

δεν αφορά απλώς τη μετακίνηση της πληροφορίας μεταξύ των διαφόρων 

κρίκων της αλυσίδας, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία μιας διαμοιρασμένης 

αποθήκης (shared repository) δεδομένων (Anderson, Lee 2000), κοινής σε 

όλους τους συνεργάτες, της οποίας η διαχείριση είτε αναλαμβάνεται από τους 

ίδιους τους συνεργάτες είτε ανατίθεται σε μια τρίτη επιχείρηση. Σε αυτό το 

πλαίσιο προκύπτουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα (business models) που 

αναφέρονται στο λεγόμενο web-based outsourcing, για το οποίο – καθώς και 

για άλλα – θα γίνει λόγος σε επόμενο κεφάλαιο.        

     LLooggiissttiiccss      Όσον αφορά τη φυσική διανομή των τελικών προϊόντων 

στους αγοραστές, η συμβολή του Διαδικτύου συνίσταται στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του αποθέματος και των λειτουργιών της 

συσκευασίας και της αποστολής (Greengard 2001). Καινοτόμα internet-based 

συστήματα σχεδιασμού και διαχείρισης αποθηκών, μεταφοράς, διαχείρισης 

παραγγελιών και διανομής εισάγονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και 

βελτιώνουν τους χρόνους και τρόπους ανταπόκρισης στις παραγγελίες των 

πελατών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν ανά πάσα 

στιγμή παραγγελίες, προϊόντα, πελάτες και προμηθευτές.  

Πέραν όμως της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη, και οι 

υπηρεσίες μετά την πώληση – όπως η online υποστήριξη/εκπαίδευση 

πελατών– έχουν μεταφερθεί, σε μεγάλο βαθμό, στο Διαδίκτυο. Η σημασία της 
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εξυπηρέτησης του πελάτη, πριν, κατά και μετά την πώληση, είναι ιδιαίτερη, 

καθώς διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και διατήρηση πιστών 

πελατών (customer loyalty) (Chen 2003). Εδώ όμως η τεχνολογία πρέπει να 

συνδυαστεί με στοιχεία της ανθρώπινης φύσης και επικοινωνίας ώστε να 

απευθυνθεί στον πελάτη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεδομένης δε και 

της παγκόσμιας διάστασης του θέματος, αποδεικνύεται ότι η σχέση της 

επιχείρησης με τους πελάτες  απαιτεί εξαιρετικά προσεκτικούς και 

μελετημένους χειρισμούς. 

ΛΛίίγγαα  λλόόγγιιαα  γγιιαα  τταα  ppoorrttaallss   Η τεχνολογική υποδομή των portals 

αποδεικνύεται ζωτική για την ολοκλήρωση μεταξύ των μελών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα λεγόμενα supply-chain portals, επεκτείνοντας την 

έννοια των online supply-chain marketplaces και συγκεντρώνοντας 

διαφορετικούς τύπους εφαρμογών κάτω από ένα ενιαίο, Web-based interface, 

προχωρούν προς την αντικατάσταση της εσωτερικής διαχείρισης των supply-

chain δεδομένων (Cisco Systems 2000). Μπορούμε να διακρίνουμε 4 

κατηγορίες portals (Reddy 2002): 

1. BBuuyy--ssiiddee  iinntteeggrraattiioonn  ppoorrttaall : Αφορά την προμήθεια πρώτων υλών, 

προϊόντων και υπηρεσιών.    

2. SSeellll--ssiiddee  iinntteeggrraattiioonn  ppoorrttaall  : Αφορά την ολοκλήρωση της επιχείρησης 

με όλα τα άμεσα και έμμεσα κανάλια διανομής.   

3. IInn--ssiiddee  iinntteeggrraattiioonn  ppoorrttaall  ::  Υποστηρίζει τη διαχείριση συγκεκριμένων 

εσωτερικών λειτουργιών, όπως χρηματοοικονομικά, παραγωγή και 

απόθεμα.   

4. OOuutt--ssiiddee  iinntteeggrraattiioonn  ppoorrttaall  ::    Υποστηρίζει την ολοκλήρωση με  

εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν τομείς όπως την 

εξυπηρέτηση πελατών, την παραγωγή και τα logistics (βλ. 

http://www.portalscommunity.com).    
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Τα portals αποτελούν στην ουσία ένα προϊόν που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από όλους τους συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση διαδικασιών και πολιτικών, χωρίς την 

ανάγκη για μια κοινή υποδομή EDI μεταξύ των μερών (Reary 2002).     

   

 ΑΑσσύύρρμμααττεεςς   ττεεχχννοολλοογγ ίί εεςς   ––   mmoobb ii ll ee   bbuuss iinneessss   ssoo lluu tt iioonnss

                                                

   

Η εισαγωγή των ασύρματων – mobile τεχνολογιών στη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας προχωρεί το e-SCM πολλά βήματα πιο πέρα από το  

Internet-based SCM. Οι ασύρματες τεχνολογίες9 περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, ασύρματες συσκευές, αισθητήρες, barcodes, ειδικές ετικέτες και 

ανιχνευτές τοποθεσίας· δίνουν τη δυνατότητα στην αλυσίδα, εκτός του να 

αντιδρά στα διάφορα γεγονότα-ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(π.χ. αυξομειώσεις της ζήτησης), να προλαμβάνει καταστάσεις, να δρα πριν από 

τα διάφορα γεγονότα – γι’ αυτό γίνεται πλέον λόγος για proactive supply 

chains και ασύρματα εφοδιαστικά δίκτυα (Shankar, O’Driscoll 2002).  

Πώς όμως λειτουργούν αυτά τα δίκτυα; Οι διάφορες τεχνολογίες που 

προαναφέρθηκαν κατορθώνουν να διασυνδέσουν όλα τα στοιχεία ενός 

δικτύου (ανθρώπους, αντικείμενα, διαδικασίες), να τα αναγνωρίζουν 

αποδίδοντάς τους ξεχωριστές ‘ταυτότητες’ και να παρακολουθούν σε 

πραγματικό χρόνο την κίνησή τους στο εφοδιαστικό δίκτυο, εντοπίζοντάς τα 

ανά πάσα στιγμή. Μεταξύ των δυνατοτήτων των ασύρματων δικτύων που 

αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα, είναι η ικανότητα των στοιχείων να 

ενημερώνουν άμεσα το δίκτυο για ανωμαλίες και προβλήματα, χωρίς να 

απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση. Επιπλέον, επιτυγχάνεται πρόσβαση σε 

πραγματικό χρόνο στις βάσεις δεδομένων της επιχείρησης, ενώ το κόστος 

 
9 Οι οποίες με τη σειρά τους βασίζονται σε τεχνολογίες όπως RFID (Radio Frequency 
Identification), GPS (Global Positioning Systems), voice e-mail, ESMR (Enhanced Specialized 
Mobile Radio) κ.ά. Για περιγραφή των παραπάνω τεχνολογιών βλ. Shankar, O’Driscoll 2002 
και Mitchell, Chappell 2003.  
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ποικίλων διαδικασιών ρουτίνας μειώνεται σημαντικά. Διαδικασίες όπως ο 

χειρισμός των υλικών, η διαχείριση του αποθέματος και των αποθηκών 

μπορούν, μέσω των ασύρματων τεχνολογιών, να αυξήσουν θεαματικά τη 

συνολική αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Οι ασύρματες τεχνολογίες, και ειδικότερα η ασύρματη αναγνώριση 

προϊόντος, που βασίζεται σε RFID τεχνολογία, έχουν πολλά και σημαντικά να 

προσφέρουν στο SCM σε επίπεδο τεμαχίου (Item level SCM) (Kärkkäinen, 

Holmström 2002) και γενικότερα σε θέματα προσαρμογής-εξατομίκευσης 

προϊόντων, όπου ο χειρισμός υλικών και  προϊόντων γίνεται ανά μονάδα και 

όχι μαζικά. Έχοντας δική του ταυτότητα, κάθε προϊόν – και η πληροφορία γι’ 

αυτό, που υπάρχει σε μια ετικέτα επάνω του – μπορεί να  εντοπιστεί 

οποιαδήποτε στιγμή, σε όποιο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας κι αν 

βρίσκεται και, εκτός αυτού, η αλληλεπίδραση με το προϊόν επιτυγχάνεται 

δίχως να απαιτείται φυσική επαφή με αυτό.     

  

  IInn ttee ll ll iiggeenn tt   aaggeenn tt ss     

Οι πράκτορες λογισμικού αποτελούν μια καινούρια τεχνολογία που επιτρέπει 

την αποτελεσματική μοντελοποίηση και ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της. Πρόκειται για 

υπολογιστικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από νοημοσύνη, συνεργασία 

και κινητικότητα (Julka et al. 2002), και παρέχουν τη δυνατότητα 

αναγνώρισης και παρακολούθησης των βασικών στοιχείων, οντοτήτων και 

ροών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαχείρισή τους.  

Υπάρχει μια σειρά λόγων που καθιστούν τους έξυπνους πράκτορες την 

ιδανική τεχνολογία για την υποστήριξη της συνεργασίας και του 

συντονισμού στο SCM· οι λόγοι αυτοί αναφέρονται στις ομοιότητες της δομής 

του SCM και των multi-agent συστημάτων. Η συμβολή των συστημάτων 

αυτών συνίσταται σε λειτουργίες όπως η επικοινωνία, η πρόσβαση σε 
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πληροφορίες και η κοινή χρήση πληροφοριών και γνώσης, η παρακολούθηση 

(monitoring), ο συγχρονισμός, η αναζήτηση συνεταίρων και η 

διαπραγμάτευση συμβολαίων, ο εντοπισμός προβλημάτων και η 

αντιμετώπισή τους κλπ. Εκτός των γενικότερων multi-agent συστημάτων που 

αποσκοπούν στην ολοκλήρωση και συνεργασία στο πλαίσιο του SCM, έχουν 

προταθεί και συστήματα για πιο συγκεκριμένες λειτουργίες όπως οι πωλήσεις 

και ο προγραμματισμός της παραγωγής, ενώ υπάρχουν και συστήματα με 

αντικείμενο το σχηματισμό εικονικών εφοδιαστικών αλυσίδων (Yuan et al. 

2003).  Με την εφαρμογή συστημάτων εικονικών πρακτόρων, η εφοδιαστική 

αλυσίδα μπορεί να αποκτήσει – εκτός από ευελιξία – και ευκινησία, δηλαδή 

την ικανότητα να προσαρμόζεται σε απροσδόκητες αλλαγές και να 

εκμεταλλεύεται ευκαιρίες στο ασταθές περιβάλλον (Lau et al. 2003).  

Σε πελατο-κεντρικό επίπεδο, οι εικονικοί πράκτορες έχουν επίσης 

πολλά να προσφέρουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρέχοντας στους 

καταναλωτές πρόσβαση σε όσο το δυνατό περισσότερα προϊόντα και 

προμηθευτές, δυνατότητα σύγκρισης τιμών και επιλογής προμηθευτών, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς προϊόντα/ προμηθευτές κ.ά. (IBM 

Corporation 2001)     

 

11..22..22    ee--SSCCMM  κκαα ιι   ααλλλλααγγέέςς   σσττηηνν   οορργγάάννωωσσηη   ττηηςς   εεππιιχχεε ίίρρηησσηηςς       

Το σύγχρονο, web-based SCM απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές στο 

οργανωσιακό τοπίο των επιχειρήσεων. Η οργανωτική δομή της επιχείρησης 

αφορά εξ ορισμού το εσωτερικό της· εντούτοις, στα πλαίσια του σύγχρονου 

SCM και των μοντέλων που κυριαρχούν, ο καθορισμός της οργάνωσης 

υπακούει, κατά ένα μεγάλο βαθμό, στη δομή, στις ανάγκες και στους στόχους 

του εφοδιαστικού δικτύου. Τα μοντέλα οργάνωσης που βασίζονταν σε 

απομονωμένες λειτουργικές και γεωγραφικές  μονάδες (όπου κάθε τμήμα της 

επιχείρησης διεκπεραίωνε τη δική του εργασία, αλληλεπιδρώντας 
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στοιχειωδώς μόνο με τα υπόλοιπα) ξεπεράστηκαν προ πολλού και η 

οργάνωση κινήθηκε προς την αναδιάρθρωση των διάφορων λειτουργιών με 

κεντρικό γνώμονα την αλληλεπίδραση και το συντονισμό των τμημάτων της 

επιχείρησης. Τα σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης υποστηρίζουν ταυτόχρονα 

συγκεντρωτικές και αποκεντρωτικές δομές και διαδικασίες: συγκεντρωτικό-

συνεργατικό σχεδιασμό και αποκεντρωτική εκτέλεση (Muzumdar, 

Balachandran 2001).  

Άλλη βασική ιδιότητα της σύγχρονης οργάνωσης που απαιτείται από 

το e-SCM, είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Σκοπός είναι μια 

ελαστική, δυναμική οργανωτική δομή, με δυνατότητες άμεσης 

αναδιάρθρωσης και ταχύτατης προσαρμογής στα διαρκώς μεταβαλλόμενα 

δεδομένα· πρόκειται ουσιαστικά για εικονικές (virtual) οργανωτικές δομές 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο των σύγχρονων συνεργατικών μοντέλων, για 

τα οποία θα γίνει λόγος παρακάτω. 

   Το στοιχείο της επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση έχει μεγάλη 

σημασία και ιδιαίτερη θέση στο θέμα της οργάνωσης. Ειδικότερα, το 

πυραμιδικό μοντέλο της επικοινωνίας στην παραδοσιακή ιεραρχική 

επιχείρηση δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις και δομές 

που στηρίζονται στη λειτουργία ομάδων. Η οργάνωση της σύγχρονης 

επιχείρησης σχεδιάζεται σε μεγάλο βαθμό με γνώμονα την επικοινωνία – 

στοιχείο που περικλείει το εξίσου θεμελιώδες στοιχείο της πληροφορίας. Ένα 

σύγχρονο μοντέλο οργάνωσης είναι εκείνο του κόμβου (Hub, βλ. σχήμα 1.2), 

σύμφωνα με το οποίο υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος που έχει ρόλο 

διοικητικό και συντονιστικό στην επιχείρηση, ενώ γύρω του οι δορυφόροι 

αντιπροσωπεύουν τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης. Ανάμεσα στα 

χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι ο ανθρωποκεντρικός του χαρακτήρας, η 

ευέλικτη υποδομή, η διασύνδεση όλων των στοιχείων και η μεγιστοποίηση της 
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ροής της πληροφορίας (Pendle, Ulrich 2000). Τα σύγχρονα μοντέλα 

οργάνωσης, όπως το παραπάνω, είναι ανοικτά ώστε να διευκολύνουν την 

αμφίδρομη ροή της γνώσης, αλλά ταυτόχρονα διακρίνονται από τάξη και 

τυποποίηση, ώστε να ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα λειτουργίας και 

αποτελεσματικότητας.      
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ΧΡΗΜΑΤΟ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Σχήμα 1.2: Hub – η δομή της σύγχρονης επιχείρησης  
(προσαρμογή από Pendle, Ulrich 2000) 
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Το ανθρώπινο κεφάλαιο, ο πλέον ‘ευαίσθητος’ πόρος της σύγχρονης 

επιχείρησης, αντιμετωπίζει νέα δεδομένα στο πλαίσιο της εξέλιξης της 

ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται σε 

ποικίλα επίπεδα: τεχνολογία, οργάνωση, μοντέλα συνεργασίας, ολοκλήρωση 

του εφοδιαστικού δικτύου κ.ά. Καθώς οι υπάλληλοι σε όλα τα επίπεδα τις 

επιχείρησης καλούνται να αναλάβουν καινούριες εργασίες ή να 

διεκπεραιώσουν τις καθιερωμένες με εντελώς καινούριο τρόπο και με 

διαφορετική οπτική, οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι απαιτούνται πολλά 

παραπάνω από την απλή εκπαίδευση (training) των υπαλλήλων σε 

συγκεκριμένα θέματα. Ως εκ τούτου, το ζήτημα της απόδοσης των υπαλλήλων 

προκύπτει ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στο νέο περιβάλλον του SCM (Dowdell 2003). 

Οι νέες ευθύνες που αναπτύσσονται στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον 

επιβάλλουν νέες ικανότητες, που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
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  ΓΓννώώσσηη  ττωωνν  ννέέωωνν  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν        

Ο κεντρικός ρόλος των νέων τεχνολογιών, και κατά βάση της 

πληροφορικής, στο αποτελεσματικό SCM διερευνήθηκε παραπάνω. 

Είναι ευνόητη η ανάγκη για υπαλλήλους που όχι μόνο γνωρίζουν να 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένα συστήματα και τεχνολογικά εργαλεία, 

αλλά που έχουν ευρεία γνώση της ΙΤ, ώστε αφενός να μπορούν να την 

αξιοποιούν στο έπακρο και αφετέρου να διαθέτουν μια συνολική 

κατανόηση της σύνθετης δομής και λειτουργίας της σύγχρονης 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς    

Σήμερα εμφανίζεται πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη να γνωρίζουν οι 

υπάλληλοι πώς θα έχουν πρόσβαση στην αναγκαία πληροφορία, πώς θα 

την επεξεργαστούν ώστε να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα 

της εργασίας τους και πώς θα μοιραστούν ή θα διαχύσουν αυτή την 

πληροφορία όπου αλλού είναι απαραίτητο.    

  ΙΙκκααννόόττηηττεεςς  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήήςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  &&  σσυυννεερργγαασσίίααςς  

Καθώς η συνεργασία αναδεικνύεται σήμερα ως πρωταρχική έννοια-

προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιβάλλεται 

η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των κρίκων της αλυσίδας. Οι 

υπάλληλοι αφενός πρέπει να μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις νέες 

τεχνολογίες επικοινωνίας και συνεργασίας (π.χ. online discussion 

forums) και αφετέρου να αναπτύξουν ικανότητες όπως η δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης, η αποτελεσματική διαχείριση  των συγκρούσεων 

και η σύσταση ομάδων (Tracey, Smith-Doerflein 2001).  

  ΕΕυυεελλιιξξίίαα,,  ππρροοσσααρρμμοοσσττιικκόόττηητταα  σσεε  ννέέαα  δδεεδδοομμέένναα    

Το ρευστό περιβάλλον απαιτεί από τους υπαλλήλους όλων των επιπέδων 

να μπορούν να λειτουργούν υπό καθεστώς αβεβαιότητας και κάτω από 
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οποιεσδήποτε νέες συνθήκες, προσαρμοζόμενοι γρήγορα στα νέα 

δεδομένα.   

Η σημαντικότερη ίσως ικανότητα που πρέπει να αναπτύξουν τα 

σύγχρονα στελέχη είναι η ικανότητα να μαθαίνουν συνεχώς. Από την πλευρά 

των επιχειρήσεων αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση και η διαχείριση της 

γνώσης πρέπει να λάβει κεντρική θέση στη λειτουργία τους – δεν αρκεί η 

αποσπασματική εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η 

εκπαίδευση πρέπει να έχει ως στόχο να διδάξει στους υπαλλήλους να θεωρούν 

τις πράξεις τους και γενικότερα να σκέπτονται σε ένα ευρύτατο επίπεδο, που 

εκτείνεται από το στενό πλαίσιο του τμήματος στο οποίο απασχολούνται στα 

υπόλοιπα τμήματα-λειτουργίες της επιχείρησης αλλά και έξω από αυτήν, σε 

όλους τους συνεργαζόμενους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας.    

Στο πλαίσιο της σύγχρονης μορφής του SCM, με την κύρια έμφαση 

στην ολοκλήρωση του δικτύου, προέκυψαν νέες ειδικότητες στο χώρο, μεταξύ 

των οποίων η πλέον ενδιαφέρουσα φαίνεται να είναι εκείνη των supply-chain 

integrators10. Πρόκειται για στελέχη που αναλαμβάνουν το συντονισμό και 

την ευθυγράμμιση των διάφορων διαδικασιών του SCM μεταξύ των μελών 

του εφοδιαστικού δικτύου, καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται από το 

καθετοποιημένο στο συνεργατικό μοντέλο και στην ανάθεση λειτουργιών σε 

εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing). Καθώς τα διάφορα στάδια από τα 

οποία περνά ένα προϊόν, από τον αρχικό σχεδιασμό του μέχρι να καταλήξει 

στον τελικό καταναλωτή, διεκπεραιώνονται από διαφορετικές επιχειρήσεις, ο 

supply-chain integrator ευθύνεται για την εξασφάλιση μιας ομαλής συνέχειας 

των διαδικασιών από τις οποίες διέρχεται το  προϊόν, ώστε αυτό να προκύψει 

έτσι όπως το αντιλαμβάνεται και επιθυμεί η επιχείρηση. Το ‘συρραπτικό’ έργο 

του supply-chain integrator, καθώς και όλων όσων εργάζονται στην 

                                                 
10 Ο όρος αναφέρεται από τους Parker,  Anderson (2002) στην έρευνά τους σχετικά με τη 
στρατηγική SCM μεγάλων εταιριών όπως η Hewlett-Packard.  
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ευαίσθητη περιοχή μεταξύ της επιχείρησης και των συνεργατών της, είναι 

μέγιστης σημασίας και απαιτεί, εκτός των τεχνικών γνώσεων, ιδιαίτερες 

αναλυτικές, συνθετικές, επικοινωνιακές και διαμεσολαβητικές ικανότητες.   

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το θέμα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων 

έχει σημαντικές επιδράσεις στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Συγκεκριμένα, ο ανθρώπινος παράγοντας θεωρείται ικανός να προσδώσει 

σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν 

ενδιαφέροντες συσχετισμοί μεταξύ της εκπαίδευσης των υπαλλήλων, της 

υποστήριξης των SCM πρακτικών από τα διοικητικά και υπαλληλικά  στελέχη 

και των εμποδίων υλοποίησης (όπως έλλειψη στρατηγικής, ασαφείς στόχοι 

κ.ά.)11.    

 

11..33    ΣΣχχέέσσηη   ee--SSCCMM  κκαα ιι   ee--bbuuss iinneessss

                                                

    

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολυάριθμες και ενδιαφέρουσες 

προσεγγίσεις για το θέμα της σχέσης e-business και e-SCM και ειδικότερα για 

την επίδραση του πρώτου στο δεύτερο, χωρίς να αποκλείονται και αναφορές 

στη συμβολή του e-SCM στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Το e-business και η 

εξέλιξή του αναφέρονται ως δυνάμεις που καθορίζουν την εξέλιξη του SCM. 

Συγκεκριμένα, η μεταφορά των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο 

Διαδίκτυο στο πλαίσιο του e-business, δημιούργησε νέα δεδομένα όσον 

αφορά τον ανταγωνισμό και νέες απαιτήσεις, έτσι ώστε οι παραδοσιακές 

πρακτικές που αφορούσαν την εφοδιαστική αλυσίδα να αποδεικνύονται 

ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του e-SCM (Anderson, Lee 2000,  

Reese 2001 και Chen 2003). Σύμφωνα με μια παρόμοια προσέγγιση, το e-

commerce οδηγεί στη δημιουργία νέων, πιο κερδοφόρων supply chain 

networks (Nagurney et al. 2002). Για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στο 

 
11 Για μια πρόσφατη ποσοτική ανάλυση της σχέσης μεταξύ παραγόντων HRM και SCM 
πρακτικών, βλ. Gowen, Tallon 2003.   
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σύνθετο περιβάλλον του e-business και να αναπτυχθούν, το SCM εξελίσσεται, 

“ηλεκτρονικοποιείται” περισσότερο και επεκτείνεται. Ειδικά στα θέματα της 

ταχύτητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των σχέσεων, της 

συνεργασίας και του συντονισμού, τα νέα δεδομένα που αναπτύχθηκαν στο 

νέο περιβάλλον του e-business, είχαν ισχυρό αντίκτυπο στη διαχείριση των 

σχέσεων στα πλαίσια του SCM (Golicic et al. 2002). Το παρακάτω σχήμα (1.3) 

επιχειρεί να απεικονίσει τη σχέση μεταξύ e-business και e-SCM.   

 

 

  

                        εφαρμογές-πλατφόρμες           παγκόσμια δίκτυα   

             επιχειρηματικά μοντέλα              συνεργασία  
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παγκόσμιος ανταγωνισμός πληροφορία 

επικέντρωση στον πελάτη   ταχύτητα  
αλλαγή 

 
Σχήμα 1.3: Σχέση μεταξύ e-business και e-SCM 

  

Αφενός, στο πλαίσιο του e-business αναπτύσσονται εφαρμογές, 

πλατφόρμες και επιχειρηματικά μοντέλα που εξυπηρετούν τους στόχους της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Αφετέρου, το σύγχρονο ηλεκτρονικό SCM συμβάλει, 

μέσω καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών, στην υλοποίηση των στόχων του 

e-business (Manthou et al. 2002). Όπως φαίνεται στο σχήμα, το ρευστό 

περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν προσδιορίζεται από ισχυρά 

φαινόμενα και τάσεις, μεταξύ των οποίων ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η 

ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνολογία, η κυριαρχία της πληροφορίας, η 

επικέντρωση στον πελάτη, η συνεργασία και, φυσικά, η διαρκής αλλαγή. Εν 

τέλει, μολονότι το e-business είναι ως έννοια και ως πράξη ευρύτερο από το 
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πεδίο της εφοδιαστικής αλυσίδας  (ουσιαστικά το e-SCM υπάγεται στο e-

business), φαίνεται ότι τα δύο αλληλοσυμπληρώνονται για να βοηθήσουν την 

επιχείρηση να αναπτυχθεί σε ένα όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό, 

απαιτητικό και απρόβλεπτο περιβάλλον.        
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Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2   
 

ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  σσυυννεερργγαασσιιώώνν  ––  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  
 
 
 

Η διεπιχειρησιακή συνεργασία έχει αναδειχτεί ως πρωταρχική έννοια του 

σύγχρονου Supply Chain Management, όντας το στοιχείο που έχει μεταβάλει, 

διευρύνει και επεκτείνει τη σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαχείρισή 

της. Με την έννοια της διεπιχειρησιακής συνεργασίας συνδέεται στενά η 

ανάπτυξη εικονικών επιχειρήσεων και δικτύων, η διοίκηση των οποίων – σε 

επίπεδο στρατηγικό αλλά και λειτουργικό – απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος 

της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων 

σχετίζεται με τη συνεργασία και αφορά όλες τις πλευρές της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας, από την κοινή χρήση και διαχείριση της πληροφορίας, τις 

τεχνολογίες που εφαρμόζονται ώστε να διευκολύνουν και να 

βελτιστοποιήσουν τη συνεργασία και την ολοκλήρωση, μέχρι την καλλιέργεια 

εμπιστοσύνης και τη διαχείριση των πολύπλοκων σχέσεων στα πλαίσια των 

διάφορων μοντέλων συνεργασίας και δικτύωσης. Ένα άλλο θέμα που 

συγκεντρώνει ενδιαφέρον είναι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, λειτουργίες 

και διαδικασίες, για τις οποίες συνεργάζονται οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 

SCM. Εξειδικευμένες τεχνολογίες και εργαλεία αναπτύσσονται συνεχώς για 

την από κοινού διεκπεραίωση καθεμιάς από τις επιχειρησιακές λειτουργίες 

όπως ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, η ανάπτυξη προϊόντων, η πρόβλεψη της 

ζήτησης, η διαχείριση αποθεμάτων, ο ανεφοδιασμός κ.ά.    

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία είναι μια έννοια έμφυτη του 

Supply Chain Management, εφόσον αυτό αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, 

δηλαδή ένα σύνολο επιχειρήσεων που συνδέονται και αλληλεπιδρούν. Το 

καινούριο στοιχείο που οδήγησε στην άνθηση της μελέτης της συνεργασίας 

και στην ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας από τα μέσα της δεκαετίας του 

 25



90 και εξής (Skjoett-Larsen et al. 2003), έγκειται στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των σχέσεων και σε μια σαφώς ευρύτερη, στρατηγική προσέγγισή 

τους με κύρια σημεία την προνοητικότητα (proactive) , την κοινή χρήση της 

πληροφορίας και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Ως 

προς το τελευταίο αυτό στοιχείο, καθώς οι επιχειρήσεις τα προηγούμενα 

χρόνια έδωσαν περισσότερο βάρος στη διαχείριση των σχέσεων με τον 

πελάτη, πλέον πολλές από αυτές δίνουν εξίσου έμφαση στις σχέσεις με τους 

προμηθευτές (IDC 2003). Η διαχείριση των σχέσεων με τους ‘άνωθεν’ 

συνεταίρους (upstream partners) είναι το αντικείμενο του Supplier 

Relationship Management, εν αντιθέσει με το Customer Relationship 

Management που αφορά τις σχέσεις με τους πελάτες.  

Σχηματικά, η κατεύθυνση των σχέσεων μέσα στην αλυσίδα αξίας 

δίνεται αμέσως παρακάτω (σχήμα 2.1):  
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Σχήμα 2.1: Ροή των σχέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα  

Οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα αξίας διακρίνονται 

σε οριζόντιες και κάθετες: οι πρώτες αναπτύσσονται π.χ. μεταξύ προμηθευτών 

ή μεταξύ παραγωγών και είναι γνωστές ως συμμαχίες (alliances), ενώ οι 

δεύτερες αφορούν προμηθευτές και αγοραστές και ονομάζονται συνεργασίες 
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(partnerships) (Gattorna, Walters 1996). Στην παρούσα μελέτη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας αντικείμενο ενδιαφέροντος αποτελούν οι κάθετες 

σχέσεις, ανοδικές και καθοδικές, που εξελίσσονται με γνώμονα την 

ολοκλήρωση του εφοδιαστικού δικτύου και απώτερο στόχο την από κοινού 

δημιουργία αξίας.    

 

22..11    ΣΣυυννεερργγααττ ιικκέέςς   δδιιααδδ ιι κκαασσίί εεςς       

Για την καλύτερη κατανόηση και οργάνωση της συνεργασίας στο 

πλαίσιο του SCM, προϋποτίθεται η γνώση των συγκεκριμένων επιχειρηματικών 

διαδικασιών (business processes), οι οποίες ορίζονται ως “δομημένα και 

μετρήσιμα σύνολα δραστηριοτήτων, σχεδιασμένα να παράγουν ένα 

συγκεκριμένο output για έναν συγκεκριμένο πελάτη ή αγορά” (Davenport 

1993). Στενή σχέση με το πώς ορίζονται οι επιχειρηματικές διαδικασίες έχει το 

ερώτημα ποιες είναι οι διαδικασίες που αναγνωρίζονται σε μια εφοδιαστική 

αλυσίδα και επάνω στις οποίες αναπτύσσεται η συνεργασία. Η διεθνής 

βιβλιογραφία έχει απαριθμήσει διάφορες ‘supply chain processes’, ορισμένες 

από τις οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1. Σύμφωνα, ωστόσο, με τους 

Cooper et al. (1997) και Lambert et al. (1998), το SCM περικλείει όλες τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες, καθώς “οι επιχειρηματικές διαδικασίες γίνονται 

supply chain business processes, διαπερνώντας ενδο- και δια-επιχειρησιακά 

όρια”, ενώ το νέο στοιχείο είναι η επικέντρωση κάθε διαδικασίας στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη και η οργάνωση της επιχείρησης 

γύρω από τις διαδικασίες (Cooper et al. 1997). Επιπλέον, σύμφωνα με τον 

ορισμό του Global Supply Chain Forum (1998), “Το SCM είναι η ολοκλήρωση 

βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών…”.     

Αξίζει να σημειωθεί η συμβολή των δύο φορέων, του Supply-Chain 

Council (SCC) και της Voluntary Inter-industry Commerce Standards (VICS) 

Association στον καθορισμό της έννοιας και του περιεχομένου των 
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business/supply chain διαδικασιών. Το SCC, ένας παγκόσμιος, ανεξάρτητος 

και μη-κερδοσκοπικός συνεταιρισμός, δημιούργησε το Supply Chain 

Operations Reference-model (SCOR) (The Supply-Chain Council 2003), ως το 

πρότυπο όλων των βιομηχανιών για το SCM και παρουσίασε σχηματικά τις 

supply chain διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ προμηθευτών και πελατών: από την καταχώρηση της 

παραγγελίας μέχρι την πληρωμή των τιμολογίων, όλες τις φυσικές-υλικές 

συναλλαγές: από τους προμηθευτές των προμηθευτών μέχρι τους πελάτες των 

πελατών, όλες τις αλληλεπιδράσεις στο επίπεδο της αγοράς: από την 

κατανόηση της συνολικής ζήτησης μέχρι την εκπλήρωση κάθε παραγγελίας 

(http://www.supply-chain.org).  

Η εταιρεία VICS εργάζεται, από το 1986, για τον καθορισμό 

βιομηχανικών και εμπορικών προτύπων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της 

αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας (http://www.vics.org). Μία από 

τις επιτροπές της VICS, η Collaborative Planning, Forecasting and 

Replenishment Committee, δημιούργησε ένα σύνολο επιχειρηματικών 

διαδικασιών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες σε μια 

εφοδιαστική αλυσίδα για να συνεργαστούν επάνω σε διάφορες λειτουργίες 

(www.cpfr.com).   

Στον πίνακα 2.1 επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των supply-

chain διαδικασιών που έχουν αναφερθεί από διάφορες πηγές και 

συναντώνται συχνότερα στη βιβλιογραφία.   
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Πίνακας 2.1: Διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας (επιλογή από διάφορες πηγές)  

Πηγές Cooper et al. VICS  
(CPFR model) 

SCC  
(SCOR model)12 

 
 
 
 
 
 
SUPPLY 
CHAIN 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

• Customer  
   Relationship 
   Management  
• Customer 
   Service  
   Management 
• Demand  
   Management 
• Order   
   Fulfillment   
• Manufacturing  
   Flow    
   Management 
• Procurement 
• Product   
   Development &  
   Commercialization 
• Returns   

• Auction /reverse 
   auction 
• Request for quotation
   (RFQ) 
• Request for proposal 
   (RFP) 
• Purchase order  
   release 
• Collaborative 
   planning, forecast 
   & replenishment  
   (CPFR) 
• Vendor managed  
   inventory (VMI) 
• Transportation, 
   shipment tracking 
• Demand forecasting 
• Promotion  
   management 
• Buyer / supplier   
   aggregation 

• Plan
  -Plan the 
   Supply Chain 
  -Plan ‘Source’ 
  -Plan ‘Make’ 
  -Plan ‘Deliver’ 
• Source  
   -Stocked products 
   -MTO products 
   -ETO products 
• Make 
   -Make-to-Stock 
   -Make-to-Order 
   -Engineer-to-
Order  
• Deliver  
   -Stocked products 
   -MTO products 
   -ETO products 
   -Retail products  
• Returns 
   -Return ‘Source’ 
   -Return ‘Deliver’ 

 

   

ΗΗ  σσηημμαασσίίαα  ττωωνν  ssuuppppllyy  cchhaaiinn  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν

                                                

    

Πολύς λόγος γίνεται για τον καθορισμό, σχεδιασμό, επανασχεδιασμό 

και την προτυποποίηση των supply chain διαδικασιών, ως προϋποθέσεις για 

τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, οι supply chain  

διαδικασίες πρέπει να χαρτογραφηθούν ώστε να γίνει κατανοητή η όλη 

εφοδιαστική αλυσίδα και να υλοποιηθούν επιτυχή σχέδια βελτίωσής της 

(Hutchins 2002). Από πληροφοριακής πλευράς, η προτυποποίηση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών δύναται να εξαλείψει τις ασυνέχειες στα 

δεδομένα και να ενοποιήσει διαφορετικές πηγές πληροφορίας (Kane 2003). 

Επιπλέον, ο σχεδιασμός νέων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (DSS) 

στις επιχειρήσεις προαπαιτεί τον επανασχεδιασμό των supply chain 

 
12 www.supply-chain.org , Rudberg et al. 2002 και  Singh 2003
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διαδικασιών (Ayers 2000). Η επικέντρωση στις διαδικασίες, όχι μόνο στο 

πλαίσιο του SCM, αλλά και γενικότερα στον επιχειρηματικό χώρο, αποσκοπεί 

στην αύξηση της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων, επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα κοστολογικά οφέλη (Brown, Ross 2003). Είναι φανερό ότι οι 

διαδικασίες αποτελούν πλέον τη βάση επάνω στην οποία κτίζεται η 

εφοδιαστική αλυσίδα και αναπτύσσεται η συνεργασία μεταξύ των μελών της. 

Έτσι λοιπόν γίνεται λόγος για process-oriented structures (Kovács, Paganelli 

2003), process-based μοντέλα ανάλυσης και διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Chan, Qi 2003) και process chains (Bause et al. 2002).    

  

ΠΠοοιιεεςς  εείίννααιι  ττεελλιικκάά  οοιι  ccoollllaabboorraattiivvee  pprroocceesssseess;;    

Από τις πολυάριθμες επιχειρηματικές διαδικασίες που αναφέρονται 

στη διεθνή βιβλιογραφία, προκύπτει το ερώτημα ποιες είναι οι λεγόμενες 

συνεργατικές διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεδομένου ότι οι διάφοροι 

συγγραφείς αναφέρονται σε διαδικασίες όπως:  collaborative product 

development * collaborative planning, forecasting & replenishment * 

collaborative manufacturing * collaborative order fulfillment *  collaborative 

transportation management  κ.ά., και εφόσον οι διαδικασίες διαπερνούν την 

εφοδιαστική αλυσίδα σε όλο το μήκος της ανεξαρτήτως οργανωσιακών και 

λειτουργικών ορίων (Anastasiades, Skarpetis 2001), η συνεργασία αφορά όλα 

τα στάδια και τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αποτέλεσμα 

όλες οι διαδικασίες να είναι πλέον – εν δυνάμει – συνεργατικές.       

 

22..22    ΒΒαασσιικκέέςς   wweebb--bbaasseedd  ττεεχχννοολλοογγ ίί εεςς   οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς     

Στο τμήμα αυτό θα μελετηθεί το τεχνολογικό τμήμα της ολοκλήρωσης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα γίνει, δηλαδή, μια επισκόπηση των 

κυριότερων web-based τεχνολογιών μέσω των οποίων υλοποιείται η 

ολοκλήρωση ενός εφοδιαστικού δικτύου.  
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Η διατύπωση των Gunasekaran, Ngai (2003), ότι ‘η πληροφορική 

τεχνολογία λειτουργεί ως το νευρικό σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας’ δεν 

αποτελεί σε κανένα βαθμό υπερβολή. Τροποποιώντας την εν λόγω φράση, θα 

λέγαμε ότι η πληροφορία αποτελεί το νευρικό σύστημα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και, συνεπώς, η πληροφορική τεχνολογία είναι το κλειδί για την 

ολοκλήρωσή της.   

  

CCoo ll ll aabb oorr aa tt ii vvee   PP ll aannnn iinngg ,,   FFoorr eecc aass tt ii nngg   aa nndd   RRee pp ll eenn ii ss hhmmee nn tt   

Η πολλά υποσχόμενη ‘ανακάλυψη’ στον τομέα της συνεργασίας και 

της ολοκλήρωσης στο πλαίσιο του SCM είναι το CPFR, που αναφέρθηκε στην 

αρχή του κεφαλαίου σε σχέση με το θέμα των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Όπως δηλώνει και η ονομασία του, πρόκειται για συνεργατικό σχεδιασμό, 

προβλέψεις και ανεφοδιασμό, που αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας, την αύξηση των πωλήσεων και τη μείωση των 

αποθεμάτων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω της ολοκλήρωσης 

των διαδικασιών από την πλευρά της ζήτησης και την πλευρά της προσφοράς 

(http://www.cpfr.com). Μετά από την καθιέρωση πρακτικών όπως VMI 

(Vendor Managed Inventory), ECR (Efficient Consumer Response) και CRP 

(Continuous Replenishment Process), η ιδέα της ολοκλήρωσης θεμελιώνεται 

και εξελίσσεται ακόμη περισσότερο με το CPFR, σε συνδυασμό με τις 

τεχνολογίες XML και το Διαδίκτυο. 

Αντικαθιστώντας το παραδοσιακό EDI, το CPFR χρησιμοποιείται για 

την ανταλλαγή επιλεγμένης πληροφορίας σε ένα διαμοιρασμένο (shared) 

Web server, με στόχο να παρέχει αξιόπιστες μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις της 

ζήτησης στην εφοδιαστική αλυσίδα (Fliedner 2003). Τα βήματα που συνιστούν 

τη μεθοδολογία του CPFR αναλύονται ως εξής: 
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1. Σύναψη συμφωνίας – Καθορίζονται οι στόχοι της συνεργασίας, οι 

απαιτήσεις σε πόρους (υλικό, λογισμικό, κ.ά.) και οι διαστάσεις της 

εμπιστοσύνης. 

2. Επιχειρηματικός σχεδιασμός από κοινού 

3. Παραγωγή των προβλέψεων της ζήτησης (με χρήση δεδομένων από 

POS) 

4. Διαμοιρασμός (sharing) των προβλέψεων – Οι προβλέψεις παραγγελιών 

και πωλήσεων στέλνονται ηλεκτρονικά σε έναν dedicated server, ο οποίος 

εξετάζει αντίστοιχα ζεύγη προβλέψεων, ώστε να προκύψει ομόφωνη 

πρόβλεψη. 

5.  Ανεφοδιασμός των αποθεμάτων (εφόσον συμφωνούν οι προβλέψεις)                  

Σχετικά με το καθαρά τεχνολογικό πλαίσιο του CPFR, η έρευνα των 

Industry Directions και Syncra Systems13  έδειξε ότι η ανοιχτή, web-enabled 

φύση του CPFR επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ήδη 

υπάρχουσες υποδομές τους σε WMS, ERP, MRP και CRM συστήματα, γεγονός 

που έχει μεγάλη σημασία από άποψη κόστους. Μια επιτυχημένη 

πρωτοβουλία CPFR πρέπει να στηρίζεται σε διαλειτουργικά και ανοιχτά  

προϊόντα επικοινωνίας που επιτρέπουν την ανάπτυξη σε περιβάλλοντα 

συνεργασίας ‘πολλών-προς-πολλούς’. Οι οδηγίες της VICS (2002) είναι 

σαφείς: συνιστάται η χρήση XML και αντικειμενοστραφών μεθοδολογιών για 

τα πρότυπα, ενώ τονίζεται ότι δε χρειάζεται οι επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν 

τις υπάρχουσες τεχνολογίες τους· για παράδειγμα, μηνύματα συγκεκριμένα 

για τη συνεργασία στο πλαίσιο του CPRF, που βασίζονται σε XML, 

λειτουργούν συμπληρωματικά με προϋπάρχουσες τεχνολογίες EDI για τη 

μεταφορά δεδομένων.   

                                                 
13 Διεξάχθηκε το χειμώνα 1999-2000, ερωτήθηκαν 120 επιχειρήσεις διάφορων κλάδων.    
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Μια από τις διαστάσεις της ολοκλήρωσης που επιτυγχάνεται με την 

εφαρμογή του CPFR σχετίζεται άμεσα με το δυναμικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον και τις διαρκείς αλλαγές που υφίσταται: μεταβολές στη ζήτηση ή 

στις πολιτικές των επιχειρήσεων αντιμετωπίζονται τάχιστα με την άμεση 

προσαρμογή προβλέψεων και σχεδιασμών, ελαχιστοποιώντας έτσι τις 

επιζήμιες επιπτώσεις για τα μέλη της αλυσίδας (Industry Directions 2000). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Peterson (2003): ‘ένα αναμενόμενο όφελος 

της στενής συνεργασίας θα πρέπει να είναι η ευελιξία και η από κοινού 

αντίδραση στις εκπλήξεις’.   

  

EEnn tt ee rr pp rr ii ss ee   AApppp ll ii ccaa tt ii oonn   II nn tt eegg rraa tt ii oonn     

Η καθαρά τεχνολογική άποψη της ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως, παρόλη τη συνεχή εξέλιξη της 

πληροφορικής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Μια από τις 

πρόσφατες, πλέον ενδιαφέρουσες προσπάθειες επίλυσης του τεχνολογικού 

μέρους της ολοκλήρωσης αποτελεί η ονομαζόμενη Ολοκλήρωση 

Επιχειρηματικών Εφαρμογών (Enterprise Application Integration ή EAI). 

Πρόκειται για μια πλατφόρμα ενσωμάτωσης διαφορετικών τεχνολογιών που 

βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε τεχνολογίες XML – τεχνολογίες ικανές να 

εξασφαλίσουν ένα ενιαίο πρότυπο δεδομένων για την από κοινού χρήση της 

πληροφορίας, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής της. Σκοπός του ΕΑΙ 

είναι να ενοποιήσει ενδο- και δια-επιχειρησιακά συστήματα, να ενσωματώσει 

δεδομένα, αντικείμενα και διαδικασίες, εξασφαλίζοντας μια ευέλικτη και 

εύχρηστη επιχειρηματική υποδομή (Irani et al. 2003).  

Το ερώτημα που αρχικά προκύπτει αφορά την αναγκαιότητα 

συστημάτων ολοκλήρωσης, δεδομένης της ύπαρξης του Διαδικτύου. Η 

απάντηση είναι προφανής: το Internet δεν έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης 

όλων των πληροφοριακών συστημάτων (Linthicum 2000). Εξάλλου,  ένας από 
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τους λόγους που ώθησαν στην ανάπτυξη του ΕΑΙ είναι και η συχνή αποτυχία 

των ERP συστημάτων να συνεργαστούν με άλλα συστήματα και να 

προσφέρουν ευέλικτες και ολοκληρωμένες λύσεις στο εφοδιαστικό δίκτυο 

(Irani et al. 2003, Erasala et al. 2003).  

 Όσον αφορά το ερώτημα ‘ποια συστήματα έρχεται να ενοποιήσει το 

ΕΑΙ’, οι Irani et al. (2003) προτείνουν το παρακάτω πλαίσιο (σχήμα 2.2), 

υποστηρίζοντας ότι το ΕΑΙ δύναται να ολοκληρώσει τα εσωτερικά συστήματα 

(πακεταρισμένα, όπως τα ERP και προσαρμοσμένα, όπως τα κληρονομικά 

συστήματα-legacy systems) μιας επιχείρησης, καθώς και τα συστήματα 

περισσότερων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διεπιχειρηματικής συνεργασίας. 

Στην τελευταία περίπτωση διακρίνουν το επίπεδο συνεργασίας σε δύο 

υποκατηγορίες: την εκτεταμένη επιχείρηση, όπου η ολοκλήρωση είναι πιο 

χαλαρή και την εικονική επιχείρηση όπου οι απαιτήσεις για συμπαγείς 

ολοκληρωμένες διαδικασίες είναι πολύ υψηλές. Η τρίτη περίπτωση του 

μοντέλου των Irani et al. αναφέρεται ως υβριδική καθώς αφορά την 

ολοκλήρωση εφαρμογών B2C με άλλα εξωτερικά συστήματα συνεργατών (π.χ. 

ηλεκτρονικά καταστήματα που συνεργάζονται με τράπεζες).        

                                                         EEE NNN TTT EEE RRR PPP RRR III SSS EEE    AAA PPP PPP LLL III CCC AAA TTT III OOO NNN    III NNN TTT EEE GGG RRR AAA TTT III OOO NNN    

  

  

  

  

    

 
 
 
 

 
 
Σχήμα 2. 2: Το πλαίσιο της ολοκλήρωσης 
επιχειρηματικών εφαρμογών (ΕΑΙ) 
(Πηγή: Irani et al. 2003) 

 
 

Διεπιχειρησιακή 
Ολοκλήρωση 
Εφαρμογών 

                                              - Εκτεταμένη επιχείρηση: 
                                                Εφοδιαστική αλυσίδα 
                                              - Εικονική επιχείρηση: 
                                                 e-procurement   
 

 
Ενδο-επιχειρησιακή 

Ολοκλήρωση 
Εφαρμογών 

   - Πακέτα συστημάτων
   - Custom εφαρμογές 

 
Ενδο-επιχειρησιακή 

Ολοκλήρωση 
Εφαρμογών 

   - Πακέτα συστημάτων
   - Custom εφαρμογές 

Υβριδική 
Ολοκλήρωση  
Εφαρμογών 

    - B2C:  
      E-services 
      E-stores  
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     Σε σχέση και με το παραπάνω ζήτημα, η Gold-Bernstein (1999) 

προτείνει μια ευρύτερη ταξινόμηση των διάφορων ΕΑΙ συστημάτων ανάλογα 

με το επίπεδο της ολοκλήρωσης που υλοποιούν:  

 Ολοκλήρωση πλατφόρμων – παρέχει συνδεσιμότητα ανάμεσα σε 

ετερογενή λειτουργικά συστήματα, υλικό (hardware) και πλατφόρμες 

εφαρμογών 

 Ολοκλήρωση δεδομένων – περιλαμβάνει πύλες βάσεων δεδομένων, 

εργαλεία για εξαγωγή, μετατροπή και μεταφορά δεδομένων και 

διαχείριση μεταδεδομένων. 

 Ολοκλήρωση συστατικών – παρέχει πρόσβαση σε σχεσιακές και μη 

βάσεις δεδομένων (Application services, application adapters, 

υπηρεσίες middleware).  

 Ολοκλήρωση εφαρμογών – Παρέχουν ολοκλήρωση σε πραγματικό 

χρόνο (ολοκλήρωση γεγονότων, δρομολόγηση, προσαρμοσμένες 

εφαρμογές, κ.ά.)  

 Ολοκλήρωση διαδικασιών (προσδιορισμός, παρακολούθηση και 

αλλαγή διαδικασιών) 

 Ολοκλήρωση Business-to-Business – Παρέχει ολοκλήρωση μεταξύ 

προμηθευτών, συνεργατών και καταναλωτών (τεχνολογίες όπως EDI, 

UML, Supply Chain Integration, κ.ά.)   

 

EE  ––  hhuubbss  

Οι ηλεκτρονικοί κόμβοι αποτελούν μια ακόμη ενδιαφέρουσα web-

based τεχνολογία ολοκλήρωσης, σε επίπεδο Business-to-Business, με μεγάλες 

προοπτικές εξέλιξης. Πρόκειται για “internet-based διαμεσολαβητές που 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κάθετες βιομηχανικές δομές ή 

συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες, φιλοξενούν ηλεκτρονικές αγορές 

και χρησιμοποιούν διάφορους μηχανισμούς μεσολάβησης σε any-to-any 
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συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων” (Zeng, Pathak, 2003). Υπάρχουν διάφορα 

είδη e-hubs που ταξινομούνται ανάλογα με τον επιχειρηματικό κλάδο όπου 

απευθύνονται ή το είδος των λειτουργιών που υποστηρίζουν. Σύμφωνα με το 

τελευταίο κριτήριο, ο Hajibashi (2001) αναγνωρίζει τις εξής κατηγορίες e-

hubs:  

Πίνακας 2.2: Κατηγορίες e-hubs (προσαρμογή από Hajibashi 2001) 

OOnnee--ttoo--mmaannyy  
mmaarrkkeettppllaacceess    

Ιδιωτικές συναλλαγές μεταξύ ενός αγοραστή και 
πολλών πωλητών.  

AAggggrreeggaattoorr  hhuubbss  Πολλοί προμηθευτές τοποθετούν το περιεχόμενο των 
καταλόγων τους προς ενημέρωση των αγοραστών. 

BBrrookkeerr  hhuubbss  Αντιστοίχηση πωλητών και αγοραστών βάσει της 
τιμής των προϊόντων, μέσω προσφορών.  

CCoollllaabboorraattiioonn  hhuubbss      Πωλητές και αγοραστές μοιράζονται πληροφορίες 
και συνεργάζονται.   

TTrraannssllaattoorr  hhuubbss  Πέρα από τη συνεργασία, παρέχουν τη δυνατότητα 
ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών εφαρμογών.  

TTrruuee  ee--mmaarrkkeettppllaacceess    Απελευθερωμένο ηλεκτρονικό many-to-many 
εμπόριο. Προϋπόθεση: κοινά ενδο- και δια-
επιχειρησιακά τεχνολογικά πρότυπα   

 
Μια σειρά κριτηρίων για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων e-

hubs παρέχουν επίσης οι Kathawala et al. (2002). Μεταξύ άλλων, αναφέρουν 

τα εξής: το αντικείμενο αγοραπωλησίας (κατασκευαστικά ή λειτουργικά 

inputs)  η φύση της διαδικασίας της προμήθειας (συστηματική ή 

περιπτωσιακή)  η μεταχείριση πωλητών-αγοραστών (ουδέτερη ή μονομερής) 

 το είδος των υπηρεσιών που προσφέρονται (βασικές ή προστιθέμενης αξίας).   

Οι Zeng, Pathak  (2003) θεωρούν ότι τα e-hubs, προκειμένου να 

επιτύχουν πληρέστερα την Β2Β ολοκλήρωση, συνδυάζονται με τεχνολογίες 

όπως ERP, CRM και SCM. Τα μέλη του εφοδιαστικού δικτύου απαλλάσσονται 

από την ανάγκη απόκτησης επιπλέον λογισμικού, συστημάτων κλπ., καθώς το 

e-hub ενσωματώνει τις παραπάνω τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, οι παραπάνω 

συγγραφείς αναγνωρίζουν διάφορα σημεία που μειώνουν γενικά τη 

δυνατότητα του e-hub να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση, αλλά προτείνουν ένα 
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πλαίσιο σύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων e-hubs ώστε να επιτευχθεί η 

ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Την εκμετάλλευση του e-hub για την αυτοματοποίηση και συνεργατική 

διεκπεραίωση του SCM – σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης – τονίζουν 

οι McKelvie, Simmonds (2001), που βλέπουν στο e-hub ένα σύνολο 

τεχνολογιών ικανών να  παρέχουν πλήρη ολοκλήρωση κατά μήκος της 

εκτεταμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. Το e-hub δεν λειτουργεί απλά ως μια 

αποθήκη πληροφορίας για αγορές και πωλήσεις˙ έχει δυναμικό χαρακτήρα 

και την ικανότητα να αναγνωρίζει ποιες δραστηριότητες πρέπει να 

διεκπεραιωθούν ανά πάσα στιγμή και ταυτόχρονα να παρακολουθεί σε 

πραγματικό χρόνο όλες τις πράξεις και συναλλαγές στο πλαίσιο της αλυσίδας. 

Οι δυνατότητες του e-hub δε σταματούν εδώ: ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με λειτουργίες όπως ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασμούς, CPFR, CRM, εξόρυξη δεδομένων κ.ά., προσδίδουν στο e-

hub εξέχουσα θέση στις τεχνολογίες ολοκλήρωσης του εφοδιαστικού δικτύου.  
    

  
22..33  ΠΠλληηρροοφφοορρίίαα   ––   σσυυννεερργγαασσίίαα   ––  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη   σσττηηνν   εεκκττεεττααμμέέννηη   εεππ ιιχχεε ίίρρηησσηη       
 

Ο ρόλος της πληροφορίας στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων, 

εκτός από πρωτεύων, είναι και πολυδιάστατος. Η κοινή χρήση πληροφοριών, 

και μάλιστα κρίσιμων, μεταξύ των επιχειρήσεων που απαρτίζουν ένα 

εφοδιαστικό δίκτυο αποδεικνύεται ότι μειώνει δραματικά τα αποθέματα και 

φέρει βελτιώσεις της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας (Rubiano 

Ovalle, Crespo Marquez 2003). Ο Lee (2000) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “σε 

μια ιδανική εφοδιαστική αλυσίδα, όλη η πληροφορία θα ήταν διαφανής κατά 

μήκος της αλυσίδας” και θεωρεί την πληροφορία μία εκ των τριών βασικών 

διαστάσεων της ολοκλήρωσης. Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις έγκειται στο 

να εξαλείψουν το πληροφοριακό χάσμα, να διαχειριστούν και να 

διαμοιραστούν την πληροφορία έτσι ώστε να επιτύχουν ουσιαστική και 
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αποδοτική συνεργασία· ο στόχος αυτός αποδεικνύεται ακόμη δυσκολότερος 

στα σύνθετα και πολυεπίπεδα σύγχρονα εφοδιαστικά δίκτυα.  

Όταν γίνεται λόγος για την πληροφορία και τη διαχείρισή της, πρέπει 

καταρχήν να προσδιοριστεί τι  είδους είναι αυτή η πληροφορία. Οι Rubiano 

Ovalle, Crespo Marquez (2003) διακρίνουν τρεις κατηγορίες πληροφορίας: 

πληροφορία για το προϊόν, πληροφορία για τη ζήτηση και τις συναλλαγές και 

πληροφορία για τα αποθέματα. Ο Lee (2000) αναφέρει την πληροφορία για 

τη ζήτηση, την κατάσταση του αποθέματος, τα χρονοδιαγράμματα 

παραγωγής, τα σχέδια προώθησης, τις προβλέψεις ζήτησης και τα 

χρονοδιαγράμματα αποστολής των εμπορευμάτων. Στο παρόν κείμενο η 

έννοια της πληροφορίας θεωρείται στην πλήρη ευρύτητά της, 

περιλαμβάνοντας όλα τα πιθανά είδη πληροφορίας που μπορεί να 

ενδιαφέρουν την εφοδιαστική αλυσίδα.    

Η έννοια της ολοκλήρωσης (integration) εμπεριέχει όχι μόνο την online 

σύνδεση όλων των επιχειρήσεων – κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά 

και στοιχεία όπως την ομαλή ροή των διάφορων λειτουργιών και την ύπαρξη 

τεχνολογιών ικανών να διαχειρίζονται τους διαφορετικούς επιχειρηματικούς 

κανόνες (business rules) που διακρίνουν τα συστήματα της κάθε επιχείρησης. 

Εντούτοις, η ολοκλήρωση δεν αφορά μόνο τα πολύπλοκα συστήματα των 

επιχειρήσεων, αλλά και τις εφαρμογές χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου, όπως 

το fax και το e-mail. Η επιτυχία της ολοκλήρωσης του εφοδιαστικού δικτύου 

έγκειται στο να επιτευχθεί η αποδοτική μεταφορά σύνθετων επιχειρηματικών 

εγγράφων μεταξύ των back-end συστημάτων των επιχειρήσεων, ενώ 

παράλληλα να υπάρχει συντονισμός ως προς τις αλλαγές στις επιχειρηματικές 

διαδικασίες και στην τεχνολογία κάθε μέλους του δικτύου (Smelzer 2001).  

Συνδέοντας τις έννοιες της πληροφορίας και της ολοκλήρωσης, ο Lee (2000) 

υποστηρίζει ότι η ολοκλήρωση της πληροφορίας (information integration) 
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αποτελεί τη βάση για την ευρύτερη ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ξεκινώντας από την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικών με τη ζήτηση, οι 

συνέταιροι στην αλυσίδα προχωρούν στην ανταλλαγή γνώσης, που 

προϋποθέτει μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης και αποφέρει πολύ σημαντικά 

πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που την επιτυγχάνουν.            

  

22..33..11  ΣΣττάάδδ ιιαα   οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς   κκαα ιι   οο   ρρόόλλοοςς   ττωωνν   ΠΠλληηρροοφφοορριιαακκώώνν   ΣΣυυσσττηημμάάττωωνν   

Ο ρόλος της πληροφορικής τεχνολογίας (ΙΤ) στην ολοκλήρωση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πολυδιάστατος και διαφέρει σε κάθε στάδιο της 

ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με τον Earl (1989), η συμβολή της πληροφορικής 

τεχνολογίας στην αλυσίδα αξίας κατηγοριοποιείται ως εξής:  

 Αυτοματοποίηση / βελτίωση της φυσικής πλευράς κάθε δραστηριότητας 

 Φυσική σύνδεση των δραστηριοτήτων αξίας  

 Διευκόλυνση της υλοποίησης-υποστήριξης-διαχείρισης δραστηριοτήτων 

αξίας 

 Βελτιστοποίηση ή προσαρμογή της σύνδεσης των δραστηριοτήτων αξίας  

Οι  Kim, Narasimhan (2002) επεκτείνουν αυτή την κατηγοριοποίηση 

στην εφοδιαστική αλυσίδα και αναγνωρίζουν 12 Πληροφοριακά Συστήματα 

που χρησιμοποιούνται στο SCM. Σύμφωνα με το μοντέλο τους, τα παραπάνω 

Π.Σ. εντάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Π.Σ. για λειτουργίες logistics, 

Π.Σ. για διαχείριση της δημιουργίας αξίας και Π.Σ. για υποστήριξη 

υποδομής. Ανάλογα με το στάδιο της ολοκλήρωσης στο οποίο βρίσκεται μια 

επιχείρηση, χρησιμοποιεί σε ανάλογο βαθμό τις τρεις κατηγορίες Π.Σ. Όσον 

αφορά δε τα στάδια της ολοκλήρωσης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η 

βιβλιογραφία συγκλίνει στα εξής: λειτουργική ολοκλήρωση → εσωτερική 

ολοκλήρωση →  εξωτερική ολοκλήρωση. Η εξωτερική ολοκλήρωση (external 

integration) είναι αυτή που ενδιαφέρει στο τμήμα αυτό της παρούσας μελέτης 
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και αφορά την ολοκλήρωση με τους συνεργάτες, ανοδικά και καθοδικά, στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Τα αποτελέσματα των  Kim, Narasimhan για το στάδιο 

της εξωτερικής ολοκλήρωσης, δείχνουν ότι τα Π.Σ. για λειτουργίες logistics 

(επιλογή τοποθεσίας εργοστασίων/αποθηκών, επεξεργασία παραγγελιών, 

διαχείριση πόρων, διαχείριση μεταφορών και διανομών, σύστημα 

προβλέψεων) είναι εκείνα που ωφελούν περισσότερο την επιχείρηση στο 

στάδιο αυτό. Τα συμπεράσματα των προαναφερθέντων συγγραφέων 

προτείνουν μια συγκεκριμένη σειρά για τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής  

τεχνολογίας που οδηγεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εφοδιαστικού 

δικτύου.   

 

22..33..22    ΕΕππιι λλεεγγμμέένναα   θθέέμμαατταα   σσχχεεττ ιι κκάά   μμεε   ττηη   σσυυννεερργγαασσίίαα   κκαα ιι   ττηηνν   οολλοοκκλλήήρρωωσσηη   

Μια αξιοσημείωτη τάση, όσον αφορά την ολοκλήρωση των 

εφοδιαστικών αλυσίδων και δικτύων, είναι η προσπάθεια αύξησης της 

ολοκλήρωσης μέσω του περιορισμού του εύρους και του μήκους της αλυσίδας. 

Οι ‘μικρότερες’ και  ‘στενότερες’ αλυσίδες αυξάνουν το βαθμό της 

ολοκλήρωσης, επιφέροντας ευνοϊκά αποτελέσματα όπως  καλύτερη ροή της 

πληροφορίας, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, χαμηλότερα κόστη, μείωση του 

φαινομένου ‘bullwhip’ κ.ά. Στόχος είναι οι ευκίνητες (agile) και λιτές (lean) 

αλυσίδες και δίκτυα με λιγότερα επίπεδα και επιχειρήσεις-μέλη, ο 

περιορισμός των οποίων όμως απαιτεί και ιδιαίτερη διαχείριση (Hertz 2001). 

Ο Christopher (2000) διαχωρίζει τους δύο όρους και υποστηρίζει ότι συχνά η 

‘λιτότητα’ οδήγησε σε καθόλου ευκίνητες αλυσίδες.       

Ένα ενδιαφέρον σημείο στη μελέτη της ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας αποτελούν οι διαφορές μεταξύ μεγάλων και μικρών-μεσαίων 

επιχειρήσεων και το πώς οι διαφορές αυτές επιδρούν στην ολοκλήρωση. 

Πράγματι, μια εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από πολυάριθμες 
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επιχειρήσεις με ανόμοια μεγέθη και το γεγονός αυτό, αν και φυσιολογικό, 

προκαλεί συγκεκριμένες δυσκολίες στην ολοκλήρωση της αλυσίδας. Ο 

Smelzer (2001) αναφέρεται στο μοντέλο που εμφανίστηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με το οποίο η συνδεσιμότητα μεταξύ μεγάλων 

επιχειρήσεων βασίζεται στην ηλεκτρονική τεχνολογία (EDI, XML, κ.ά.), ενώ οι 

μικρές επιχειρήσεις βασίζονται στη χρήση χάρτινων εγγράφων. Ταυτόχρονα, 

συγκεκριμένες διαφορές εντοπίζονται ως προς το βαθμό τυποποίησης των 

διαδικασιών, τους στόχους και τα σημεία έμφασης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Και το κυριότερο, ίσως, σημείο: η οικονομική δυνατότητα 

των μεγάλων επιχειρήσεων τους επιτρέπει να εφαρμόσουν πολυδάπανα 

συστήματα διασύνδεσης και ολοκλήρωσης, το κόστος των οποίων είναι 

απαγορευτικό για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Εκτός αυτού, οι μικρές 

επιχειρήσεις προτιμούν να επενδύουν στην ανάπτυξη του marketing, παρά 

στην ανάπτυξη νέων συστημάτων. Το χάσμα μεταξύ των ανισομεγεθών 

επιχειρήσεων πρέπει με κάποιο τρόπο να γεφυρωθεί, καθώς η εφοδιαστική 

αλυσίδα πρέπει να εξασφαλίσει πλήρη διασύνδεση ώστε να λειτουργεί 

αποδοτικά και αποτελεσματικά. Αυτό που συμβαίνει στην πράξη, σύμφωνα 

πάντα με τον Smelzer, είναι ότι η σύνδεση μεγάλων με μικρές επιχειρήσεις 

αφορά μόνο την επιφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και δεν αποτελεί 

ολοκλήρωση.  

Ένα σύνηθες πρόβλημα που προκύπτει από τη συνεργασία μεταξύ των 

μελών ενός εφοδιαστικού δικτύου – και γενικότερα μεταξύ επιχειρήσεων – 

είναι το λεγόμενο bullwhip effect. Το φαινόμενο αυτό αφορά τη διαστρέβλωση 

της πληροφορίας σχετικά με τα ζήτηση, καθώς αυτή η πληροφορία 

μεταδίδεται ανοδικά στην αλυσίδα (Lee et al. 1997). Συγκεκριμένα, για να 

προβλέψει η επιχείρηση τη ζήτηση για κάποιο προϊόν και να σχεδιάσει την 

παραγωγή της, βασίζεται κατά κύριο λόγο στις παραγγελίες των 
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μεταπωλητών/λιανοπωλητών. Καθώς η πληροφορία κινείται ανοδικά από 

τους πωλητές στους κατασκευαστές, στους προμηθευτές και στους 

προμηθευτές των προμηθευτών, οι διαφορές των προβλέψεων μεταξύ των 

εταίρων οξύνονται. Το φαινόμενο, που ονομάζεται και ‘ενίσχυση ζήτησης’ 

(demand amplification), εμφανίζεται όταν κάθε κόμβος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας λαμβάνει τοπικά τις αποφάσεις σχετικά με τον ανεφοδιασμό (Dooley 

2002). Η κοινή χρήση των πληροφοριών και η ολοκλήρωση συντελούν στη 

δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου: οι upstream εταίροι έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα της ζήτησης των downstream εταίρων, ενώ στην 

πλήρη ολοκλήρωση όλοι οι εταίροι μοιράζονται μια κοινή και ενιαία πηγή 

δεδομένων ζήτησης, κοινές μεθόδους πρόβλεψης και πρακτικές αγοράς. 

Σύμφωνα με τους Rubiano Ovalle, Crespo Marquez (2003) και το μοντέλο 

πλήρους συνεργασίας που μελετούν, το φαινόμενο του bullwhip μετριάζεται 

κυρίως από την ταχύτερη μετάδοση της πρόβλεψης της ζήτησης κατά μήκος 

της αλυσίδας και στη συνέχεια από τη μείωση της αβεβαιότητας.  

  

22..44  ΕΕμμππιισσττοοσσύύννηη     

Πέραν από την τεχνολογική, πληροφοριακή και οργανωσιακή 

διάσταση, η ανθρώπινη διάσταση της συνεργασίας έχει μεγάλη σημασία, 

αλλά και πολυπλοκότητα, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εξαιρετικά 

σημαντικός σε πολλά επίπεδα του SCM και της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας γενικότερα. Η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας προϋποθέτει μια ομαδική προσέγγιση που διεισδύει σε όλα τα 

επίπεδα όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων (Tracey, Smith-Doerflein 

2001).  

Η εφοδιαστική αλυσίδα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων. 

Αυτοί βρίσκονται στη βάση, αλλά και στην κορυφή, οποιουδήποτε 

συστήματος και διαδικασίας, άμεσα ή έμμεσα. Οι συμμετέχοντες σε μια 
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εφοδιαστική αλυσίδα καλούνται να συντονιστούν, να συνεργαστούν 

αρμονικά και αποδοτικά και να διαχειριστούν σωστά τις ενδεχόμενες 

συγκρούσεις. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν, αλλά και έχουν ως συνέπεια,  

ένα θετικό κλίμα συνεργασίας και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 

Καθώς η συνεργασία αφορά διαδικασίες όπως την έκφραση προσδοκιών, την 

ανάληψη υποχρεώσεων/δεσμεύσεων, τη διεκπεραίωση και την 

παρακολούθησή τους, μέσα από τέτοιες διαδικασίες γεννιέται η εμπιστοσύνη 

(Kumar 2001). Η καλλιέργεια εμπιστοσύνης είναι πραγματική πρόκληση στο 

εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, όπου τα νέα 

μοντέλα απαιτούν από τους εμπλεκόμενους να παραμερίσουν την 

ανταγωνιστική νοοτροπία του χθες και να  θέσουν κοινούς στόχους με τους 

μέχρι πρότινος ‘αντιπάλους’ τους. Ποια είναι όμως η πρακτική ουσία και αξία 

της εμπιστοσύνης που μπορεί να προσδώσει απτά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα; Είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί 

ο ρόλος της τεχνολογίας σε σχέση με ένα καθαρά ανθρώπινο στοιχείο, όπως 

είναι η εμπιστοσύνη. Μελετώντας προηγούμενη βιβλιογραφία στο θέμα της 

εμπιστοσύνης στη σχέση πωλητή-αγοραστή, οι Agarwal, Shankar (2003) 

αναγνωρίζουν τις εξής διαστάσεις της εμπιστοσύνης:  

- συνεργασία με σκοπό την ελαχιστοποίηση της ασυμμετρίας της   

πληροφορίας 

-    βελτίωση της διαπροσωπικής συμπεριφοράς  

-    ελαχιστοποίηση της απάτης  

-    προώθηση της απλοποίησης των online συναλλαγών  

 Σύμφωνα με τους ίδιους, η καλλιέργεια εμπιστοσύνης στην 

ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα, που λειτουργεί σε αβέβαιο περιβάλλον, 

συντελεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της ευελιξίας της. 

Προτείνονται διάφορα μοντέλα βάσει των οποίων επιτυγχάνονται 
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βελτιωμένες σχέσεις και αναπτύσσεται η on-line εμπιστοσύνη. Την ικανότητα 

της εμπιστοσύνης να μειώσει το κόστος συναλλαγών ταχύτερα από όσο το 

επιτυγχάνει η τεχνολογία, επισημαίνουν οι  Welty, Becerra-Fernandez (2001), 

ενώ τονίζουν το ρόλο της δέσμευσης – μιας συμφωνίας μεταξύ ενός πελάτη 

και ενός διεκπεραιωτή, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων ικανοποίησης 

και εντός προκαθορισμένου χρόνου. Ειδικές τεχνολογίες (λογισμικό) 

διάδρασης χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των δεσμεύσεων και 

επιτυγχάνουν χαμηλότερα κόστη και μεγαλύτερες ταχύτητες συναλλαγών, 

αυξημένη ακρίβεια και περιορισμό των σφαλμάτων. Η εμπιστοσύνη 

γεννιέται, ακόμη και από μηδενική βάση, μέσα από τη συνεχή 

αλληλεπίδραση πελάτη-προμηθευτή και την αυξανόμενη ικανοποίηση του 

πελάτη.  

Σε ακόμη βαθύτερο επίπεδο, η μοντελοποίηση της εμπιστοσύνης 

προσεγγίζεται και από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου 

αναπτύσσονται ειδικοί αλγόριθμοι ικανοί να ‘κατασκευάζουν’ εμπιστοσύνη 

μετρώντας την αξιοπιστία διαφόρων πρακτόρων (Birk 2000). Εδώ γίνεται 

πλέον λόγος για εμπιστοσύνη μεταξύ αυτόνομων συστημάτων, θέμα το οποίο 

βρίσκεται εκτός του πεδίου της παρούσας μελέτης.  

Την εμπιστοσύνη (trust) ορίζουν οι  Kidd et al. (2003) ως την απόλυτη 

πίστη σε ένα άτομο, διαχωρίζοντάς την από τον όρο confidence που δηλώνει 

ότι το άτομο θα πράξει όπως ακριβώς είπε. Κατ’ αυτούς, η εμπιστοσύνη 

μεταξύ εταιριών είναι πιο πολύπλοκη από την απλή αντίληψη της 

αξιοπιστίας των ατόμων της άλλης εταιρίας. Προϋποθέτει την αμοιβαία 

κατανόηση των οργανωσιακών συστημάτων της κάθε εταιρίας και καθώς η 

μια εταιρία γνωρίζει τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση της άλλης, 

μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τους συνεταίρους της ως άτομα. Για το λόγο 

αυτό η συνεργασία και η εμπιστοσύνη αναπτύσσονται πιο γρήγορα μεταξύ 
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εταιρειών που δρουν στον ίδιο κλάδο. Επίσης αναγκαία προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη εμπιστοσύνης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης αλλά 

και η διάχυσή τους ακόμα και στους κατώτερους υπαλλήλους, καθώς εκείνοι 

είναι κυρίως υπεύθυνοι για την ποιότητα των παραγόμενων 

προϊόντων/υπηρεσιών. Εδώ έγκειται, σύμφωνα με τους παραπάνω 

συγγραφείς, η δυσκολία για τα διευθυντικά στελέχη σε μια εφοδιαστική 

αλυσίδα: αναλαμβάνουν να γεφυρώσουν διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα 

μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να εμφυτεύσουν 

τις βάσεις της συνεργασίας και στους κατώτερους υπαλλήλους.  

Η ύπαρξη εμπιστοσύνης και, κατ’ επέκταση, καλού κλίματος 

συνεργασίας, δεν εξαλείφει τις περιπτώσεις συγκρούσεων και 

αντικρουόμενων συμφερόντων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Ακόμη και 

συνεργαζόμενες, οι διάφορες εταιρίες που απαρτίζουν ένα εφοδιαστικό 

δίκτυο παραμένουν ξεχωριστές, διαφορετικές οντότητες και η ύπαρξη 

συγκρούσεων μεταξύ τους δύναται να κλονίσει την εμπιστοσύνη. Έτσι, η 

ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων αναφέρεται συχνά ως ένα απαραίτητο 

προσόν των στελεχών του SCM (McIvor, McHugh 2000 και Tracey, Smith-

Doerflein 2001)14. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αντιμετώπιση των συγκρούσεων 

έχει δύο κύριες όψεις, εξίσου σημαντικές: η πρώτη αναφέρεται στην επίλυση 

των συγκρούσεων ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία και η ολοκλήρωση, ενώ η 

δεύτερη αφορά την επίλυση των συγκρούσεων μέσα στο πλαίσιο μιας ήδη 

εγκατεστημένης συνεργασίας.  

          

 

 

 

                                                 
14 Επίσης, βλ. Parker, Anderson 2002 για το ρόλο του supply-chain integrator που 
αναφέρθηκε στο 1  κεφάλαιο.  ο
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22..55  ΣΣύύγγχχρροονναα   εεφφοοδδ ιιαασσττ ιι κκάά   δδίί κκττυυαα   

Ο όρος εφοδιαστική ‘αλυσίδα’ δεν επαρκεί για να περιγράψει το 

εκτεταμένο, περίπλοκο πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις και η 

αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων που συνεργάζονται για να προσφέρουν 

αξία στον καταναλωτή. Εφοδιαστικό δίκτυο (supply network), εκτεταμένη 

επιχείρηση (extended enterprise), εικονική15 εταιρεία (virtual corporation), είναι 

πλέον οι όροι που αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας 

από μια σειριακά οργανωμένη δομή, σε ένα πολυδιάστατο και δυναμικά 

διαμορφωμένο σύνολο επιχειρήσεων που συνδέονται με τις πλέον σύγχρονες 

τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας. Η Hertz (2001) αναφέρεται 

στα λεγόμενα Supply Chain Networks, ως δίκτυα που εκτείνονται σε όλο το 

μήκος μιας εμπορικής αλυσίδας, από την πρώτη ύλη ως τον τελικό 

καταναλωτή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ‘η αλυσίδα είναι εμπεδωμένη στο 

δίκτυο’. Περιλαμβάνουν δε και άλλες διαστάσεις εκτός των φυσικών, 

χρηματικών και πληροφοριακών ροών, όπως η κοινωνική, τεχνολογική, 

νομική και διοικητική διάσταση. Οι σχέσεις στα εφοδιαστικά δίκτυα είναι 

σύνθετες, κινούνται σε πολλαπλά επίπεδα και επαναπροσδιορίζονται 

γρήγορα και με ευελιξία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν 

στη διεθνή αγορά. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα δίκτυα λείπουν οι 

αυστηρές δομές που στηρίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς τα μέλη των 

εικονικών δικτύων συγκεντρώνονται ή διαλύονται ανάλογα με τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες (Webster 2002). Παρακάτω απεικονίζεται η εξέλιξη 

της δομής της εφοδιαστικής αλυσίδας σε εφοδιαστικό δίκτυο (σχήμα 2.3).  

 

 
                                                 
15 Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν γίνεται λόγος για εικονικά δίκτυα, αλυσίδες, επιχειρήσεις κλπ, 
εννοείται ότ τά είναι βα μένα στην ροφορία nformation-based, βλ. Christopher 
2000). Ο βαθμός χρήσης, δηλαδή, της πληροφορικής τεχνολογίας για την κοινή χρήση 
δεδομένων καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την εικονικότητα ή μη ενός συστήματος. Στο επόμενο 
κεφ ί διεξοδικά η έννοια της εικονικότητας.    

ι αυ σισ πλη  (i

άλαιο θα αναλυθε

 
 
 
 
 
Πρ: Προμηθευτής  
Ε: Εστιακή επιχείρηση 
Π: Πελάτης  
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Σχήμα 2.3: Η εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολύπλοκο εφοδιαστικό δίκτυο 
(Πηγή: Kemppainen,  Vepsäläinen 2003) 

 

Τα θέματα που απασχολούν την έρευνα για τα εφοδιαστικά δίκτυα 

περιλαμβάνουν τη δομή και διευθέτηση του δικτύου, την τοπολογία, τη 

δυναμική, την οργάνωση, την αποτελεσματικότητα, τις επιδόσεις, κ.ά. Αμέσως 

παρακάτω γίνεται αναφορά στα είδη των εφοδιαστικών δικτύων και στα 

κριτήρια με τα οποία αυτά διακρίνονται.  

 

22..55..11    ΘΘέέμμαατταα   σσχχεεττ ιι κκάά   μμεε   τταα   μμοοννττέέλλαα   εεφφοοδδιιαασσττ ιι κκώώνν   δδιι κκττύύωωνν

                                                

  

Οι Lamming et al. (2000) επιχειρούν μια ταξινόμηση των ποικίλων 

μοντέλων εφοδιαστικών δικτύων και διαπιστώνουν ότι οι διάφοροι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια με βάση τα οποία 

διακρίνουν τα δίκτυα. Στη συνέχεια προτείνουν, μετά από έρευνα, τη δική 

τους κατηγοριοποίηση δικτύων, σύμφωνα με την οποία διακρίνουν δύο 

μεγάλες κατηγορίες εφοδιαστικών δικτύων με βάση το είδος του προϊόντος16: 

καινοτόμο-μοναδικό προϊόν και λειτουργικό προϊόν. Η διαφορά έγκειται στο 

ότι τα εφοδιαστικά δίκτυα που αφορούν καινοτόμα-μοναδικά προϊόντα 
 

16 Οι Lamming et al. θεωρούν το κριτήριο του προϊόντος ορθότερο από εκείνο του κλάδου, 
καθώς τα εφοδιαστικά δίκτυα εκτείνονται συνήθως σε περισσότερους βιομηχανικούς 
κλάδους.  
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εστιάζουν στην ταχύτητα και την ευελιξία ώστε να τοποθετήσουν το προϊόν  

στην αγορά το ταχύτερο, ενώ τα δίκτυα που αφορούν λειτουργικά προϊόντα 

επικεντρώνονται περισσότερο στο κόστος και την ποιότητα. Η ουσία αυτής 

της διαφοράς εντοπίζεται στη διαφορετική ζήτηση που έχουν τα μεν από τα 

δε προϊόντα (Fischer 1997). Οι δύο κατηγορίες δικτύων διαφέρουν ως προς τη 

δομή αλλά και τη διοίκησή τους. Μια κεντρική διαφορά συναντάται στην 

κοινή χρήση της πληροφορίας και της γνώσης: η έρευνα έδειξε ότι για τα 

καινοτόμα-μοναδικά προϊόντα υπάρχει μεγάλος βαθμός μυστικότητας όσον 

αφορά πληροφορίες κόστους και τεχνολογίας, ενώ στα λειτουργικά προϊόντα, 

που χαρακτηρίζονται και από ωριμότητα, η ανταλλαγή γνώσης και 

πληροφορίας ήταν ευρεία. Όσον αφορά τη δομή, τα δίκτυα για σύνθετα 

προϊόντα εμφανίζουν μεγαλύτερη ευρύτητα ανοδικά (ύπαρξη πολυάριθμων 

προμηθευτών), σε σχέση με τα δίκτυα για λιγότερο σύνθετα προϊόντα. Το 

εύρος και η πολυπλοκότητα των εφοδιαστικών δικτύων σύνθετων προϊόντων 

συνεπάγεται τη δυσκολότερη διαχείριση της πληροφορίας, επομένως και τις 

υψηλότερες δαπάνες για ΙΤ με σκοπό το συντονισμό όλων των μονάδων.  

Ο Christopher (2000), αναφερόμενος στο μοντέλο της ευκίνητης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, περιγράφει τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου 

εφοδιαστικού δικτύου. Πρόκειται για ‘εκτεταμένες επιχειρήσεις’, εικονικές 

εφοδιαστικές αλυσίδες βασισμένες στην πληροφορία, ευαίσθητες στην αγορά 

(market sensitive), καθοδηγούμενες από τη ζήτηση, που έχουν ολοκληρωμένες 

διαδικασίες και διαχειρίζονται τις βασικές τους ικανότητες ενώ αναθέτουν σε 

τρίτους (outsourcing) τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Οι συνέταιροι 

συνδέονται μεταξύ τους σε δίκτυα, σχηματίζοντας ‘συνομοσπονδίες’ και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των δικτύων κρίνεται από την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των ενδο-δικτυακών σχέσεων ώστε να αξιοποιούνται οι ιδιαίτερες 

ικανότητες του κάθε μέλους αποδίδοντας βιώσιμο πλεονέκτημα. Ο 
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συγγραφέας προτείνει υβριδικές στρατηγικές που εναλλάσσουν ευκινησία και 

λιτότητα, ανάλογα με τη χρονική περίοδο και το μίγμα προϊόντων και 

αγορών που διαχειρίζονται οι εταιρίες.     

Η Webster (2002) περιγράφει διεξοδικά το λεγόμενο εφοδιαστικό 

σύστημα στο οποίο η δομή παίζει κεντρικό ρόλο, καθώς επηρεάζει την όλη 

απόδοση του συστήματος και των επιμέρους κόμβων του. Συγκεκριμένα, όταν 

η αρχιτεκτονική του συστήματος αποτελείται από επιχειρήσεις που 

συνδέονται χαλαρά και σε προσωρινή βάση, τότε πρόκειται για εφοδιαστικά 

δίκτυα, ή αλλιώς εικονικές επιχειρήσεις, τα λεγόμενα ευκίνητα συστήματα. Τα 

δίκτυα αυτά χαρακτηρίζονται από ευέλικτα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια και 

οριζόντιο outsourcing. Η Webster υιοθετεί το κριτήριο του είδους του 

προϊόντος για τη δομή του εφοδιαστικού δικτύου, αλλά το διαφοροποιεί σε 

κάποιο βαθμό από τους Lamming et al. (2000). Διακρίνει μεταξύ 

εμπορευμάτων (commodity products) και προϊόντων προσαρμοσμένων σε 

κάθε πελάτη (customer-specific)˙ τα πρώτα αποτελούν αντικείμενο 

‘προμήθειας από καταλόγους’ των προμηθευτών, ενώ τα δεύτερα προκύπτουν 

από κάποιου είδους υπεργολαβία (subcontracting). Ένας δεύτερος, εξίσου 

σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της δομής του δικτύου είναι η φύση  

της ζήτησης και στο σημείο αυτό η Webster, όπως και οι Lamming et al., 

ενστερνίζονται τις απόψεις του Fisher. Άλλοι παράγοντες που καθορίζουν τη 

δομή του εφοδιαστικού δικτύου είναι οι διάφοροι μεσάζοντες 

(intermediaries), που αναφέρονται σε ενδιάμεσες λειτουργίες όπως η διανομή. 

Συγκεκριμένα, η σύγχρονη τάση για απo-διαμεσολάβηση (disintermediation), 

που προέρχεται από τη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας και τη 

διεκπεραίωση λειτουργιών μέσω του διαδικτύου, καθώς και η παράλληλη 

εμφάνιση και καθιέρωση των ηλεκτρονικών ‘μεσιτικών’ υπηρεσιών, οδηγούν 
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τα δίκτυα σε ευέλικτες δομές με επιχειρήσεις που συνδέονται για να 

εκμεταλλευτούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες.   

Οι Cooper et al. (1997) επίσης αναγνωρίζουν παράγοντες που 

συνδέονται με το προϊόν και επηρεάζουν τη δομή του εφοδιαστικού δικτύου. 

Στοιχεία όπως η συνθετότητα του προϊόντος (από πόσα συστατικά ή 

εξαρτήματα αποτελείται), ο αριθμός των διαθέσιμων προμηθευτών, η 

διαθεσιμότητα πρώτων υλών κ.ά., καθορίζουν το μήκος της αλυσίδας και τον 

αριθμό των προμηθευτών και πελατών σε κάθε επίπεδο. Το σημείο όπου οι 

παραπάνω συγγραφείς διαφοροποιούνται από άλλους αναλυτές είναι όταν 

υποστηρίζουν πως οι εταιρίες πρέπει να επιλέξουν το επίπεδο συνεργασίας με 

συγκεκριμένα μέλη της αλυσίδας, καθώς δε θα πρέπει όλοι οι κρίκοι κατά 

μήκος της αλυσίδας να  συντονίζονται στενά και να ολοκληρώνονται, αλλά 

να υφίστανται διαχείριση ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες.   

Προσεγγίζοντας βαθύτερα τη μοντελοποίηση των εφοδιαστικών 

δικτύων, οι Sheather, Hanna (1999) τροφοδοτούν τη μελέτη τους από την 

ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Το μοντέλο τους λαμβάνει υπόψη ότι τα 

μέλη του εφοδιαστικού δικτύου εμπλέκονται σε πολλαπλές ταυτόχρονες 

συναλλαγές, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα χαοτικό δίκτυο γεμάτο από 

κόμβους και συμπλέγματα που διατρέχουν πολλαπλούς βιομηχανικούς 

κλάδους, μοντέλο που καθόλου δε θυμίζει το τακτοποιημένο σχήμα των 

Kemppainen, Vepsäläinen που παρατέθηκε πιο πάνω. Σύμφωνα με τη δομική 

ανάλυση των δικτύων, αναγνωρίζονται πέντε τύποι δικτύων οι οποίοι 

παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα (2.4).  
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Ισοδυναμία 
(Equivalence) 

Συνοχή 
(Cohesion) 

 

 

 

                                                        

 

 

                                    

Σχήμα 2.4: Τύποι εφοδιαστικών δικτύων  
(Προσαρμογή από Sheather, Hanna 1999) 

 

Από το μοντέλο της μεσολάβησης ως το μοντέλο της συνοχής, το επίπεδο 

των συναλλαγών και ο βαθμός της ολοκλήρωσης αυξάνονται από την έλλειψη 

οργάνωσης και τις χαμηλές συναλλαγές μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση και το 

υψηλό επίπεδο συναλλαγών. Τα πιο συνηθισμένα μοντέλα, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Sheather, Hanna, είναι οι τρεις ενδιάμεσοι 

τύποι δικτύων, της ισοδυναμίας, της διάκρισης και της εμβέλειας.     
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Μεσολάβηση 
(Brokerage) 

Εμβέλεια 
(Range) 

Διάκριση 
(Prominence)

Ο εκτεταμένος λόγος που γίνεται σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα 

και τα οφέλη που οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αποκομίζουν, δε θα είχε 

νόημα εάν δεν μπορούσε να ‘αποδειχθεί’ η αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα μιας τέτοιας δομής. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί 

συστήματα παρακολούθησης και μέτρησης της επίδοσης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που 

προϋποθέτει καταρχήν την ανάλυση της αλυσίδας, δηλαδή την αποτύπωση 

της δομής και των σχέσεων που διέπουν το εφοδιαστικό δίκτυο. Τονίζεται και 

πάλι ότι το βάρος (πρέπει να) δίνεται στη συνολική απόδοση της αλυσίδας, 
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καθώς αυτός είναι ο σκοπός της και όχι η επιμέρους κερδοφορία κάποιων 

‘κρίκων’ της.  Στο σημείο αυτό οι Chan, Qi (2003) διαπιστώνουν ότι εκεί 

βρίσκεται μια σημαντική αδυναμία των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης 

(Performance Measurement Systems): η έλλειψη συνολικής θεώρησης της 

αλυσίδας και  επέκτασης των συστημάτων σε όλο το μήκος της.  

Οι παραπάνω συγγραφείς υιοθετούν ένα μοντέλο ανάλυσης της 

αλυσίδας που βασίζεται στις διαδικασίες. Διαχωρίζουν τη θέση τους από τα 

παραδοσιακά PMS – τα οποία εστιάζουν στα αποτελέσματα (κυρίως 

οικονομικά) –  και στρέφονται στον πυρήνα  της απόδοσης της αλυσίδας που 

είναι οι διαδικασίες˙ αυτές γίνονται αντικείμενο ανάλυσης και μέτρησης. 

Σύμφωνα με το μοντέλο των  Chan, Qi, οι διαδικασίες αναλύονται σε 

δραστηριότητες17, οι οποίες τελικά αποτιμούνται. Έτσι, το πρόβλημα της 

μέτρησης της απόδοσης ανάγεται τελικά σε πρόβλημα αναγνώρισης και 

ανάλυσης των διαδικασιών18, γεγονός που έρχεται να αναδείξει ακόμη μια 

φορά τη σημασία και τον πολλαπλό ρόλο των διαδικασιών στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Εξετάζοντας τους δείκτες (metrics), διαφαίνονται διάφορες όψεις 

της επίδοσης μιας διαδικασίας/δραστηριότητας, που εξαρτώνται και από τον 

εκάστοτε ενδιαφερόμενο φορέα: σε άλλα στοιχεία δίνουν βάρος οι πελάτες, σε 

άλλα οι προμηθευτές, σε διαφορετικά οι παραγωγοί. Τα διευθυντικά στελέχη 

αντιμετωπίζουν, λοιπόν, το πρόβλημα της επιλογής των μέτρων, κριτηρίων, 

δεικτών που θα χρησιμοποιήσουν. Οι συγγραφείς περιγράφουν μια σειρά 

metrics (μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα: κόστος, χρόνος, 

αποτελεσματικότητα, διαθεσιμότητα, ευελιξία, παραγωγικότητα, αποτέλεσμα) 

που χρησιμεύουν ως πεδίο αναφοράς αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης.  

                                                 
17 Οι Chan & Qi προτείνουν μια σαφή σειρά βημάτων για την ανάλυση των διαδικασιών.  
18 Από την ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και, κατ’ επέκταση των διαδικασιών, 
ξεκινούν και οι περισσότεροι συγγραφείς (βλ. Bullinger et al. 2002 και Beamon, Ware 1998) 
που πραγματεύονται το θέμα της μέτρησης της επίδοσης.  
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Οι Bullinger et al. (2002) χρησιμοποιούν το μοντέλο SCOR, που 

περιγράφηκε παραπάνω στο παρόν κεφάλαιο, καθώς και το μοντέλο 

Prozesskettenmodel (μοντέλο αλυσίδας διαδικασιών) των Kuhn et al. (1997), 

για να αναλύσουν το εφοδιαστικό δίκτυο. Δίνουν βάρος σε δείκτες και 

metrics που εκτείνονται σε όλες τις επιχειρήσεις του δικτύου (cross-enterprise 

metrics) και επιπλέον δίνουν εξίσου μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση και 

ερμηνεία των μετρήσεων. Το στάδιο αυτό της αξιοποίησης των μετρήσεων 

σκοπεί, μεταξύ άλλων, στον εντοπισμό των εμποδίων βελτιστοποίησης, στην 

αναγνώριση περιθωρίων βελτίωσης και την ανεύρεση πιθανών ευκαιριών.  

Το γεγονός της έλλειψης μέτρων επίδοσης που καλύπτουν το σύνολο 

της αλυσίδας επισημαίνουν και οι Lambert, Pohlen (2001). Αντίθετα, τα 

υφιστάμενα metrics εστιάζουν κυρίως σε εσωτερικές λειτουργίες logistics και 

αδυνατούν να εκτιμήσουν το πόσο καλά διεκπεραιώνονται οι βασικές 

επιχειρηματικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης συμβολής των 

μέτρων επίδοσης στο εφοδιαστικό δίκτυο, αναφέρονται και οι αλλαγές 

συμπεριφορών, καθώς τα metrics λειτουργούν και ως κίνητρα βελτίωσης με 

τις επιβραβεύσεις ή/και κυρώσεις που ενεργοποιούν· αρκεί να κινούνται 

πάντα με γνώμονα τη συνολική στρατηγική της αλυσίδας. Οι συγγραφείς 

προτείνουν ένα πλαίσιο ευθυγράμμισης της επίδοσης που κινείται από 

σύνδεσμο σε σύνδεσμο19, από την αρχική πηγή ως το τελικό σημείο 

κατανάλωσης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους 

(shareholder value) στο σύνολο της αλυσίδας αλλά και για κάθε κρίκο 

ξεχωριστά. Διαφοροποιούμενοι από την αμιγώς process-based προσέγγιση, 

ξεκινούν και αυτοί από την αποτύπωση της αλυσίδας αλλά με έμφαση στην 

αναγνώριση των βασικών διασυνδέσεων, για την ανάλυση των οποίων 

εφαρμόζουν CRM και SRM διαδικασίες.          

                                                 
19 Ως σύνδεσμος (link) νοείται ένα ζεύγος προμηθευτή-πελάτη.  
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Οι Gunasekaran et al. (2001) αναγνωρίζουν μια ακόμη αδυναμία των 

υπαρχόντων metrics της επίδοσης των εφοδιαστικών δικτύων: δεν 

διαχωρίζουν μεταξύ στρατηγικού, τακτικού και λειτουργικού επιπέδου. 

Ταυτόχρονα, συμφωνούν ότι χρειάζεται ένας συνδυασμός οικονομικών και 

μη-οικονομικών metrics, επομένως προτείνουν ένα πλαίσιο για τη μέτρηση 

της επίδοσης που κινείται σε δύο άξονες: το επίπεδο (στρατηγικό, τακτικό, 

λειτουργικό) και το κριτήριο ‘οικονομικό/μη-οικονομικό’. Συνεχίζοντας, 

δομούν τα metrics σε σχέση με τους τέσσερις μεγάλους συνδέσμους της 

εφοδιαστικής αλυσίδας: σχεδιασμός, προμήθεια, παραγωγή, διανομή.   

 Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συμφωνία σχετικά 

με τα οικονομικά και μη-οικονομικά metrics. Οι Chan, Qi θεωρούν τα καθαρά 

οικονομικά κριτήρια μη κατάλληλα για τη μέτρηση της επίδοσης του 

εφοδιαστικού δικτύου, καθώς τονίζουν την ανταγωνιστική πλευρά της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, που στρέφεται στην αύξηση του κέρδους 

του ενός εις βάρους του άλλου. Οι Lambert, Pohlen δεν απορρίπτουν τα 

οικονομικά κριτήρια, αλλά εντάσσουν στο μοντέλο τους και μέτρα μη-

οικονομικά, καθώς και αυτά καταλήγουν τελικά σε οικονομικά 

αποτελέσματα. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, οι Bullinger et al. επισημαίνουν 

ότι κάθε metric πρέπει να θεωρείται σε σχέση με τα άλλα και οι στόχοι των 

επιδόσεων οφείλουν να τίθενται από κοινού, στο πλαίσιο των κοινών 

στρατηγικών στόχων. Την ανάγκη σύνδεσης των μετρήσεων της απόδοσης με 

τη στρατηγική τονίζει και ο Holmberg (2000), που επισημαίνει ότι η έλλειψη 

αυτής της σύνδεσης οδηγεί στην ανάπτυξη πολλών μεμονωμένων μετρήσεων 

που εμποδίζουν την ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ως σύνολο.  

Ανεξάρτητα από το μοντέλο που υιοθετεί ο κάθε συγγραφέας σχετικά 

με τη μέτρηση της επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, το σημείο σύγκλισης 
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στη σχετική βιβλιογραφία αφορά α) την ανάγκη για μέτρα που εκτιμούν τη 

συνολική απόδοση ολόκληρου του δικτύου και β) τη σύνδεση των μέτρων 

επίδοσης με τη στρατηγική και τους στόχους της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

22..77  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννεεςς   εεφφοοδδ ιιαασσττ ιικκέέςς   ααλλυυσσίίδδεεςς   σσττηηνν   ππρράάξξηη   ––   ππααρρααδδεε ίί γγμμαατταα     

Ακολουθούν παραδείγματα περιπτώσεων εφοδιαστικών αλυσίδων από 

διάφορους τομείς και σε διάφορες χώρες, που αφορούν διαφορετικές 

διαστάσεις του Supply Chain Management και αναδεικνύουν την πρακτική 

σημασία θεμάτων που μελετήθηκαν στο παρόν κεφάλαιο. Κύριος σκοπός 

είναι να τονιστούν τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από τις διαφόρων ειδών 

βελτιώσεις που εφαρμόζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα   

  

  ΑΑνναασσχχεεδδιιαασσμμόόςς  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήήςς  εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  ––  ΜΜ..  ΒΒρρεεττααννίίαα      

Η παρακάτω πρωτοβουλία ανασχεδιασμού, βελτίωσης και 

ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας αφορά ένα δίκτυο επιχειρήσεων 

στον τομέα της κατασκευής κατοικιών στη Μ. Βρετανία. Η εταιρεία που 

περιγράφουν οι Childerhouse et al. (2003) και η οποία ξεκίνησε το σχέδιο 

βελτίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η εταιρεία κατασκευής ειδών 

εξαερισμού WWC. Στο πρόγραμμα Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών 

Διαδικασιών (Business Process Reengineering) έλαβαν μέρος συνολικά 9 

εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας. H WWC αντιμετώπιζε μια σειρά 

προβλημάτων που σχετίζονταν με την έλλειψη ολοκλήρωσης και διαφάνειας 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως: αναποτελεσματική διαχείριση της ροής των 

υλικών και της πληροφορίας και ακατάλληλες ποσότητες αποθεμάτων. Τέτοια 

προβλήματα και η βαθύτερη ανάγκη για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 

ήταν οι παράγοντες που ώθησαν την WWC στην αναδιαμόρφωση της 

εφοδιαστικής της αλυσίδας.  
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Η στρατηγική που σχεδιάστηκε για την επίτευξη των στόχων δομήθηκε 

σε τρία επίπεδα:  

 Στρατηγικό: Βελτίωση ανταγωνιστικότητας, ομαλή ροή υλικών  

 Τακτικό: Διασύνδεση με πελάτες και προμηθευτές, βελτιωμένη ροή 

πληροφορίας, ομαλοποίηση παραγγελιών  

 Λειτουργικό: Συγχρονισμός παραγγελιών, μικρές παραγγελίες, συχνές 

διανομές, ελάχιστο απόθεμα ασφαλείας  

Η υλοποίηση του ανασχεδιασμού ολοκληρώθηκε σε τέσσερα στάδια, ως 

εξής (πίνακας 2.3): 

Πίνακας 2.3: Στάδια ανασχεδιασμού κατασκευαστικής εφοδιαστικής αλυσίδας 
(Προσαρμογή από Childerhouse et al. 2003)  

ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1 JIT 

παραγωγή 
Αναδιοργάνωση των 
μεταποιητικών 
λειτουργιών με Just-
In-Time μεθόδους 

Μείωση χρόνου και 
κόστους παραγωγής  
Διαπίστωση κακής 
διαχείρισης αποθεμάτων  

2 Ολοκλήρωση 
με 
προμηθευτές 

Βελτίωση επικοινωνίας 
με προμηθευτές  
Ανάπτυξη σχέσεων που 
ωφελούν όλους  

Αξιόπιστα προϊόντα 
Έγκαιρες, συχνές 
διανομές  
Άμεση ανταπόκριση 
προμηθευτών   

3 JIT  
προμήθειες 

Αναδιοργάνωση των 
προμηθειών με 
ελαχιστοποίηση των 
αποθεμάτων  

Μείωση αριθμού 
προμηθευτών 
Μείωση χρόνου 
προμηθειών 
Μείωση κόστους 
αποθεμάτων 

4 Ολοκλήρωση 
με πελάτες 

Διεπιχειρησιακοί 
σύνδεσμοι με έμφαση 
στο marketing για: 
Μελέτη των σημερινών 
αναγκών του πελάτη  
Πρόβλεψη-πρόληψη των 
αλλαγών στη ζήτηση  

Κατανόηση αναγκών 
πελατών 
Βελτίωση εξυπηρέτησης 
πελατών 
Ταχύτερη ανταπόκριση 
στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών  
 

 
 

Πέραν των παραπάνω αποτελεσμάτων, οι θετικές επιπτώσεις στη 

γενικότερη λειτουργία και επίδοση της WWC αλλά και ολόκληρης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας που μελετήθηκε, συνίστανται στην αύξηση του 

περιθωρίου κέρδους, την αύξηση του ετήσιου όγκου εργασιών, τη μείωση 

διάρκειας του συνολικού κύκλου ζωής, κ.ά.  
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  ΗΗ  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  σσεε  μμιιαα  εεφφοοδδιιαασσττιικκήή  ααλλυυσσίίδδαα  ττρροοφφίίμμωωνν  ––  ΔΔααννίίαα

                                                

    

Οι μεγάλες αλλαγές στο εξωτερικό-ανταγωνιστικό περιβάλλον του 

κλάδου  τροφίμων, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, προκάλεσαν έντονες αλλαγές 

στη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγής πατάτας στη Δανία. Οι 

Rademakers, McKnight (1998) περιγράφουν την αναδόμηση των σχέσεων και 

την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας 

ώστε να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει αποδοτικά στα νέα δεδομένα.   

Η είσοδος πολυεθνικών εταιρειών (π.χ. αλυσίδες γρήγορου φαγητού, 

λιανοπωλητές τροφίμων), η παγκοσμιοποίηση των αγορών και οι αλλαγές 

στις απαιτήσεις των πελατών ήταν οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην 

έντονη συγκέντρωση της αγοράς20 πατάτας στη Δανία, γεγονός που είχε 

σημαντικές συνέπειες στην εφοδιαστική αλυσίδα (το σχήμα 2.5 απεικονίζει τα 

μέλη της αλυσίδας). 

 

  

 

 

 

 

Σχήμα 2.5: Η εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής πατάτας στη Δανία 

 
ΕΜΠΟΡΟΙ 
ΣΠΟΡΩΝ 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΠΑΤΑΤΑΣ 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΣΠΟΡΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑ 

ΠΑΤΑΤΑΣ 

 
ΕΜΠΟΡΟΙ 
ΠΑΤΑΤΑΣ 

ΛΙΑΝΟ-
ΠΩΛΗΤΕΣ 

ΕΣΤΙΑΤΟ-
ΡΙΑ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΠΩΛΗΣΗ 

ΕΣΤΙΑΤΟ-
ΡΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩ-
ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
R&D 

(Προσαρμογή από Rademakers, McKnight 1998) 
 

Καθώς μειώθηκε (λόγω των εξαγορών, συγχωνεύσεων κλπ.) ο αριθμός 

των επεξεργαστών πατάτας και των εμπόρων σπόρου, οι σχέσεις των δύο 

συσφίχθηκαν, οδηγώντας σε ιδιαίτερα αυξημένης ποιότητας ποικιλίες 

πατάτας, γεγονός που είχε ευνοϊκές συνέπειες για αμφότερους. Οι 

επεξεργαστές πατάτας κατόρθωσαν επίσης να αναπτύξουν μακροχρόνιες 

σχέσεις με λιανοπωλητές και αλυσίδες εστιατορίων, καθώς και οριζόντιες 

 
20 Η συγκέντρωση πήρε τη μορφή εξαγορών, συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών.  
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σχέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την καλύτερη ικανοποίηση των πελατών 

τους. Μέσω της ανάπτυξης ευέλικτων συνεργασιών, οι επιχειρήσεις στην 

εφοδιαστική αλυσίδα της πατάτας κατόρθωσαν να έχουν πρόσβαση σε 

υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, να αναπτύξουν τον όγκο παραγωγής τους και 

να κερδίσουν σημαντικούς πελάτες, σημειώνοντας επιτυχία σε εθνικό αλλά 

και διεθνές επίπεδο.  

  

  ΑΑννααδδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ππααγγκκόόσσμμιιοουυ  εεφφοοδδιιαασσττιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  ––  ηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  HHPP  

Οι Hammel et al. (2002) περιγράφουν πώς η πολυεθνική εταιρεία 

τεχνολογίας Hewlett-Packard αναδιοργάνωσε την παγκόσμια εφοδιαστική 

αλυσίδα για ένα από τα προϊόντα της, συγκεκριμένα για τους επαν-εγγραφείς 

CD (CD re-writer). O ιδιαίτερα έντονος ανταγωνισμός ήταν που ώθησε την 

εταιρεία στην αναθεώρηση του εφοδιαστικού δικτύου της καθώς οι 

ανταγωνιστές στην αγορά του προϊόντος αυξήθηκαν δραματικά τα τελευταία 

χρόνια, με τις τιμές των CD-RW να πέφτουν ανά μήνα. Διαπιστώνοντας ότι η 

υφιστάμενη εφοδιαστική αλυσίδα ήταν πεπαλαιωμένη για τα δεδομένα του 

ανταγωνισμού, η HP ανέπτυξε το 1998 ένα καινούριο επιχειρηματικό μοντέλο 

με έμφαση στην επικερδή διαχείριση των αποθεμάτων παγκόσμια.   

Το βασικότερο πρόβλημα εντοπιζόταν στους εκτεταμένους κύκλους 

ζωής της αλυσίδας, καθώς χρειάζονταν 126 ολόκληρες ημέρες από την 

παραγγελία ώστε να φτάσει το προϊόν στους μεταπωλητές· το απορρέον 

κόστος μιας τέτοιας διάρκειας καθιστούσε το προϊόν μη ανταγωνιστικό. 

Επιπλέον, σημειώνονταν ελλείψεις ενός μοντέλου σε κάποια σημεία και 

υπερεπάρκεια ενός άλλου ενώ δεν ζητούταν πολύ. Μετά από αναγνώριση των 

βασικών οδηγών κόστους στην υπάρχουσα εφοδιαστική αλυσίδα, 

αναπτύχθηκαν αρκετά μοντέλα εφοδιαστικών δικτύων με διαφορετική 

διαμόρφωση. Το μοντέλο που τελικά επικράτησε περιλάμβανε ένα παγκόσμιο 

κέντρο διανομής – που αντικατέστησε τα 3 που υπήρχαν έως τότε – με έδρα 
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την Ασία, από όπου και αποστέλλονται τα CD-RW σε όλο τον κόσμο. Το 

εφοδιαστικό δίκτυο απεικονίζεται ως εξής (σχήμα 2.6):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΣΙΑ & 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 

Η.Π.Α. 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Λ.ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΜΕΞΙΚΟ ΜΕΞΙΚΟ

Η.Π.Α.

Σχήμα 2.6: Το παγκόσμιο εφοδιαστικό δίκτυο της HP 
(Πηγή: Hammel et al. 2002) 

Το νέο μοντέλο αποδείχθηκε αποτελεσματικό και ευέλικτο, χωρίς να 

παραγνωρίζεται και η δυσκολία υλοποίησής του που αφορούσε θέματα 

συμφωνίας με τους προμηθευτές και συντονισμού της παγκόσμιας 

προσπάθειας. Οι πρακτικές CPFR και VMI που υλοποίησε η HP με τους 

συνεταίρους της συνέβαλαν επίσης στην επιτυχία του νέου μοντέλου. Τα  

έμπρακτα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μειωμένο κόστος προερχόμενο από 

τα αποθέματα, μειωμένο κόστος παραγωγής, κ.ά., οδηγώντας έτσι στη μείωση 

του κύκλου ζωής από 126 σε μόλις 8 ημέρες, καθώς και στην εξοικονόμηση 50 

εκατ. δολαρίων ετησίως για την HP.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3  
  

ΤΤοο  εειικκοοννιικκόό  δδίίκκττυυοο  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ee--SSCCMM  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3   
ΤΤοο  εειικκοοννιικκόό  δδίίκκττυυοο  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ee--SSCCMM  
 
 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε λόγος για τη δομή των σύγχρονων 

εφοδιαστικών δικτύων, για τα λεγόμενα εικονικά δίκτυα που στηρίζονται στις 

τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για να 

συνεργαστούν οι επιχειρήσεις όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά και να 

ανταποκριθούν άμεσα στις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

πελατών τους. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί τη βιβλιογραφία αφορά 

τη διοίκηση των εν λόγω δικτύων, όπου εντάσσονται πολλαπλά θέματα 

management: διαχείριση των σχέσεων, των ανθρώπινων και υλικών πόρων, 

της πληροφορίας, κ.ά. Για να προσεγγιστούν όμως τα πολύπλευρα θέματα 

που σχετίζονται με τις εικονικές μορφές οργάνωσης, απαιτείται 

προηγουμένως η αποσαφήνιση της έννοιας της εικονικότητας που 

χρησιμοποιείται εκτεταμένα στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται επιλεγμένα μοντέλα αρχιτεκτονικής της εικονικής 

επιχείρησης, που εστιάζουν σε θέματα δομής της πληροφορίας, της 

οργάνωσης, και των διαδικασιών ώστε να επιτευχθεί η σύνθεση και 

λειτουργία των εικονικών σχηματισμών. Όσον αφορά τη διαχείριση των 

εικονικών δικτύων, οι αρχές του lifecycle management και του Partner 

Relationship Management (PRM) συνδυάζονται για να εξασφαλίσουν μια 

δομημένη προσέγγιση και διαχείριση της ζωής ενός εικονικού σχηματισμού. 

Τα παραδείγματα που παρατίθενται αναδεικνύουν συγκεκριμένες πλευρές 

της σύγχρονης ‘εικονικής’ επιχειρηματικής δράσης.  
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33..11    ΤΤοο   εε ιικκοονν ιικκόό   ππεερρ ιιββάάλλλλοονν   κκαα ιι   οο ιι   εεππιιππττώώσσεε ιι ςς   ττοουυ

                                                

    

Ξεκινώντας, ο όρος ‘εικονικό’, που χρησιμοποιήθηκε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, πρέπει στο σημείο αυτό να προσδιοριστεί πιο 

συγκεκριμένα – όσο αυτό είναι δυνατό, δεδομένων των ποικίλων απόψεων 

που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία σχετικά με την ‘εικονικότητα’ και τη 

διάκριση μεταξύ εικονικών επιχειρήσεων (enterprises, organizations), 

εταιρειών (companies), συνεταιρισμών (corporations), δικτύων (networks)21. 

Σύμφωνα με τους Goldman, Nagel (1993), μια εικονική εταιρεία προκύπτει 

όταν πόροι επιλέγονται από διάφορες εταιρείες και συντίθενται σε μια 

ανεξάρτητη ηλεκτρονική επιχειρηματική οντότητα για τη γρήγορη 

δημιουργία ενός προϊόντος. Ομοίως, οι  Hardwick et al. (1996) ορίζουν την 

εικονική επιχείρηση ως το αποτέλεσμα του συνδυασμού των ειδικοτήτων 

πολλών εταιρειών με σκοπό να δημιουργηθεί ένα προϊόν. Αμφότεροι οι 

συγγραφείς τονίζουν την προσωρινή φύση των εικονικών σχηματισμών που 

υφίστανται για όσο χρόνο υπάρχει μια επιχειρηματική ευκαιρία και κατόπιν 

διαλύονται. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται οι Christie, Levary  (1998) που 

χαρακτηρίζουν τις εικονικές εταιρείες ως διαρκώς εξελισσόμενα δίκτυα 

ανεξάρτητων εταιρειών που συνδέονται για να μοιραστούν ικανότητες, 

κόστη, αγορές και δεδομένα.  

Ενδιαφέρουσα είναι η σχετική παρατήρηση των Jägers et al. (1998) που 

τονίζουν ότι κάθε εικονική επιχείρηση είναι ένα δίκτυο, δεν ισχύει όμως και 

το αντίστροφο. Συγκεκριμένα, η εικονική επιχείρηση είναι η πλέον ακραία 

μορφή επιχείρησης-δικτύου, με χαρακτηριστικά το χαμηλό επίπεδο ελέγχου 

και την υψηλή αβεβαιότητα. Οι παραπάνω αναφέρουν μια σειρά 

γνωρισμάτων των εικονικών επιχειρήσεων: υπέρβαση των ορίων της 

επιχείρησης  συμπληρωματικότητα των βασικών ικανοτήτων και μοίρασμα 

 
21 Για μια εκτεταμένη αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Saabeel et al. 2002.  
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των πόρων  γεωγραφική διασπορά  συμμετέχοντες που μεταβάλλονται  

ισότητα συμμετεχόντων  ηλεκτρονική επικοινωνία, ενώ δεν θεωρούν την 

προσωρινότητα ως χαρακτηριστικό των εικονικών σχηματισμών, με την 

έννοια ότι μια εικονική εταιρεία δεν έχει απαραιτήτως μια προκαθορισμένη 

διάρκεια ζωής· υπάρχει για όσο διάστημα εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες σε 

αυτή.   

Πάνω στο θέμα αυτό, οι  Camarinha-Matos et al. (1998) διακρίνουν δύο 

περιπτώσεις: από τη μια πλευρά οι συμμαχίες που δημιουργούνται βάσει μιας 

μοναδικής επιχειρηματικής ευκαιρίας και διαλύονται μετά από την 

εκμετάλλευσή της και από την άλλη οι μακροπρόθεσμες συμμαχίες που 

διαρκούν για αόριστο ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο,  οι Jansen et al. (1999) ξεχωρίζουν το σταθερό από το δυναμικό 

μοντέλο εικονικού οργανισμού, βάσει 5 κριτηρίων: διάρκεια συνεργασίας, 

όρια, ευκαιριακός χαρακτήρας, στήριξη στις τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών και ύπαρξη βασικών συνεταίρων. Το σταθερό μοντέλο αφορά 

μόνιμη συνεργασία, έχει σαφώς καθορισμένα όρια και εμφανείς βασικούς 

συνεταίρους ενώ το δυναμικό πρόκειται για προσωρινή συνεργασία, τα όριά 

του είναι ασαφή και δεν υπάρχουν προεξέχοντες συνεταίροι. Οι Katzy, Löh 

(2003) συνδέουν το χρονικό ορίζοντα της συνεργασίας με την τοπολογία του 

εικονικού δικτύου. Διακρίνουν τρεις τοπολογίες:  

► εφοδιαστική αλυσίδα: επικεντρώνεται στις διαδικασίες – αφορά 

μακροχρόνιες συνεργασίες  

► τοπολογία αστέρα: υπάρχει ένας κεντρικό πυρήνας – το δίκτυο 

ανασχηματίζεται συχνά     

► τοπολογία στη βάση ισοτιμίας: επικεντρώνεται στα projects, βασίζεται 

σε προσωπικές/κοινωνικές σχέσεις – δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο 

υπόδειγμα χρονικού ορίζοντα.            
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  Συμπεραίνεται λοιπόν ότι τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

ιδιαίτερα το εικονικό περιβάλλον και διαφοροποιούν το management των 

εικονικών δικτύων είναι: 

α) η δόμηση των σχέσεων στη βάση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών 

β) η ρευστή, δυναμική – συνήθως προσωρινή – φύση των σχέσεων, καθώς 

αναπτύσσονται για να εκμεταλλευτούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες 

γ) η συνεισφορά πόρων (υλικών και άυλων) εκ μέρους όλων των 

εμπλεκόμενων σε έναν εικονικό σχηματισμό. 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αναγνωρίζονται ποικίλα χαρακτηριστικά ή 

διαστάσεις της εικονικότητας που διαμορφώνουν συγκεκριμένες συνθήκες για 

τις επιχειρήσεις, τη δομή τους, τη λειτουργία τους και τον τρόπο που 

συνεταιρίζονται. Ο Skyrme (1998) αναφέρει τρεις διαστάσεις της 

εικονικότητας που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τις οδηγούν στην 

προσαρμογή της στρατηγικής τους:  

 Χώρος: διασπορά δραστηριοτήτων και ανθρώπινων πόρων, τηλε-

εργασία, άλλα και συγκέντρωση πρώην διασπασμένων λειτουργιών  

 Χρόνος: σε συνδυασμό με τη χωρική διάσταση (παγκοσμιοποίηση), 

αξιοποίηση των διαφορετικών χρονικών ζωνών για εκτέλεση 

λειτουργιών όλο το 24ωρο  

 Δομή: ευέλικτες δομές (δίκτυα) με χαρακτήρα προσωρινό (virtual 

teams) ή πιο σταθερό (virtual organizations) 

Οι μορφές που μπορεί να λάβει η εικονικότητα κυμαίνονται από 

εικονικά προϊόντα και υπηρεσίες, σε τηλε-εργασία, εικονικά γραφεία, 

εικονικές ομάδες (διασκορπισμένες ομάδες εργασίας που συν-εργάζονται 

ηλεκτρονικά), εικονικούς οργανισμούς, εικονικές κοινότητες (newsgroups, 
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discussion lists κ.ά.), εικονικά εργαστήρια έρευνας, μέχρι και εικονικά 

εργοστάσια. Ένας διαδεδομένος ορισμός της εικονικότητας είναι εκείνος των 

Venkatraman, Henderson (1996): “εικονικότητα είναι η δυνατότητα της 

επιχείρησης να αποκτά και να συντονίζει κρίσιμες ικανότητες … για να 

παρέχει διαφοροποιημένη, ανώτερη αξία στην αγορά”. Το θέμα των 

ικανοτήτων (competencies) συναντάται πολύ συχνά στη σχετική 

βιβλιογραφία και υπάρχει στους περισσότερους ορισμούς της εικονικής 

εταιρείας: οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συνενώνουν τις βασικές τους 

ικανότητες (core competencies) – με την έννοια των βασικών 

διαδικασιών/λειτουργιών τους – και επιτυγχάνουν το προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα: αυξημένη αξία για τον πελάτη και, κατ’ επέκταση, (βιώσιμο) 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.   

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο όρος εικονικό δίκτυο για να 

προσδιορίσει την πλέον προηγμένη μορφή εφοδιαστικού δικτύου, που 

βασίζεται κατεξοχήν στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, είναι 

ευέλικτη και δυναμική, χαρακτηρίζεται από  γεωγραφική διασπορά και από 

κοινή συνεισφορά ικανοτήτων, πόρων και γνώσης. Οι όροι εικονική 

επιχείρηση, εικονική εταιρεία και εικονικό δίκτυο θα χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά.     

     

33..11..11  ΕΕιι κκοονν ιι κκόό   ππεερρ ιιββάάλλλλοονν   κκαα ιι   ααννθθρρώώππιιννοο ιι   ππόόρροοιι   

Το περιβάλλον του εικονικού δικτύου, έτσι όπως διαμορφώνεται 

σήμερα, έχει – όπως θα φανεί και παρακάτω – συγκεκριμένες συνέπειες σε 

πολλαπλά επίπεδα: στο management (στρατηγικό και λειτουργικό), τη 

λειτουργία, τις σχέσεις, τους πόρους του δικτύου, κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το θέμα των ανθρώπινων πόρων και οι τρόποι με τους οποίους 

το εικονικό περιβάλλον επηρεάζει τη διαχείρισή τους αλλά και τη γενικότερη 

θεώρησή τους. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εικονικότητας, όπως 

 65



προαναφέρθηκε, είναι η γεωγραφική διασπορά, που συνεπάγεται και νέες 

μορφές εργασίας και συνεργασίας (τηλε-εργασία, εικονικές ομάδες εργασίας, 

κ.ά.). Εύλογο είναι η διαχείριση της εργασίας, με τις νέες αυτές μορφές της, να 

απαιτεί αλλαγές από την παραδοσιακή της μορφή. Οι εργαζόμενοι στο 

εικονικό δίκτυο αντιμετωπίζουν πλέον νέες μορφές επικοινωνίας και 

συνεργασίας· το πιο απλό παράδειγμα: η προσωπική επαφή έχει 

αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική επικοινωνία. Οι Fritz,  Manheim (1998) 

εντοπίζουν πέντε περιοχές που συνδέονται με τις νέες, εικονικές  μορφές 

εργασίας και χρήζουν ειδικής διαχείρισης: άνθρωποι, σχέσεις, εργασία, γνώση 

και τεχνολογία. Οι ανθρώπινοι πόροι χρειάζεται να κατέχουν ή να 

αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες για να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στο εικονικό περιβάλλον: αυτονομία και λήψη αποφάσεων 

βάσει προσωπικής κρίσης (βλ. και Malhotra 1997), συνεργασία με ανθρώπους 

εντελώς διαφορετικής νοοτροπίας και κουλτούρας, αποτελεσματική 

διαχείριση του χρόνου, ικανότητες αυτο-επίβλεψης, είναι μερικές από αυτές. 

Επιπλέον, τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος της εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ 

των εργαζομένων (βλ. και Ishaya, Macaulay 1999), καθώς και η ανάγκη 

κοινής κατανόησης των προτύπων της επικοινωνίας. Ο συντονισμός των 

εργασιών, όταν αυτές διεκπεραιώνονται σε απομακρυσμένους φυσικούς 

χώρους, αποτελεί ακόμη μια δυσκολία για τους managers. Τέλος, η διαχείριση 

της γνώσης που προέρχεται από τους διεσπαρμένους χωρικά εργαζόμενους 

είναι κρίσιμης σημασίας για το εικονικό δίκτυο, που βασίζεται κατεξοχήν 

στην πληροφορία και τη γνώση. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα 

ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι managers των σύγχρονων 

εικονικών δικτύων.             
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33..22    ΑΑρρχχ ιι ττεεκκττοονν ιι κκέέςς   εε ιι κκοονν ιι κκώώνν   δδιι κκττύύωωνν

                                                

  

Περιγράφηκαν παραπάνω τα χαρακτηριστικά των εικονικών 

επιχειρηματικών οντοτήτων ώστε να γίνει κατανοητή η μορφή τους. 

Προχωρώντας όμως στην ουσία της εικονικής εταιρείας, διαπιστώνεται η 

πολυπλοκότητα του μηχανισμού λειτουργίας της, καθώς προϋποθέτει το 

συντονισμό των διαδικασιών όλων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η 

βάση, συνεπώς, για το σχηματισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της 

εικονικής επιχείρησης είναι η αρχιτεκτονική της που περιλαμβάνει δύο 

βασικές διαστάσεις: την πληροφορία και τις διαδικασίες που πρέπει να 

ολοκληρωθούν ώστε οι πολλές επιχειρήσεις να λειτουργούν ως μία.  

Εφόσον σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η αρχιτεκτονική της εικονικής 

επιχείρησης, η διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των μελών της αποτελεί 

αντικείμενο του Partner Relationship Management (PRM), το οποίο 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: τον κύκλο ζωής των 

συνεταίρων (partner lifecycle management), τη διαχείριση του προγράμματος 

marketing, την παρακολούθηση της επίδοσης των συνεταίρων, τη διαχείριση 

δεδομένων και γνώσης κ.ά. Η κύρια ιδέα στη βάση του PRM είναι η ενίσχυση 

των συνεταίρων με τη δυνατότητα που τους παρέχεται να έχουν ίση 

πρόσβαση στα εσωτερικά δεδομένα της επιχείρησης. Πρόκειται για την 

έννοια της εκτεταμένης επιχείρησης που προκύπτει καθώς οι συνεταίροι 

θεωρείται ότι πρέπει να βρίσκονται και ‘εντός’ και ‘εκτός’ της επιχείρησης 

(Schmeltzer 1999). Πρέπει να σημειωθεί ότι το PRM δεν συνίσταται απλώς σε 

κάποιο πακέτο λογισμικού ή την εγκατάσταση ενός συστήματος˙ πάνω απ’ 

όλα αποτελεί μια ολόκληρη στρατηγική της επιχείρησης με σκοπό να 

μεγιστοποιηθεί η αξία των σχέσεων με τους συνεταίρους22.   

 
22 Για περιγραφή των στοιχείων που περιλαμβάνουν τα σύγχρονα συστήματα PRM, βλ. 
Comergent Technologies, Inc. (2002) 
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Έχουν προταθεί και αναπτύσσονται συνεχώς μοντέλα και πλαίσια 

σύνθεσης και διαχείρισης των εικονικών δικτύων με διαφορετικές 

αρχιτεκτονικές και προσεγγίσεις. Η έρευνα επάνω στα θέματα εικονικών 

οντοτήτων γνωρίζει παγκόσμια άνθηση και χρηματοδοτείται από 

πολυάριθμα εθνικά και διακρατικά προγράμματα. Σκοπός αυτής της 

ενότητας είναι να παρουσιάσει μερικά από τα μοντέλα που παρουσιάζουν 

αυξημένο ενδιαφέρον και προσεγγίζουν την αρχιτεκτονική της εικονικής 

επιχείρησης από διαφορετικές πλευρές.  

 

11..  IInntteeggrraatteedd  ee--PPRRMM  mmooddeell    

Οι Vlachopoulou, Manthou (2003) προτείνουν μια ολοκληρωμένη λύση 

e-PRM που προσεγγίζει τη διαχείριση του εικονικού δικτύου από μια e-

business θεώρηση. Η βασική αρχιτεκτονική του μοντέλου απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήμα (3.1): 
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Σχήμα 3.1: Αρχιτεκτονική e-PRM για εικονικούς συνεργάτες  
(Προσαρμογή από Vlachopoulou, Manthou 2003) 
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Τα βασικά στοιχεία του μοντέλου είναι οι εξής 3 υπομονάδες: η 

πλατφόρμα ολοκλήρωσης, η αποθήκη δεδομένων των συνεταίρων και η 

διαχείριση της γνώσης.  

Η πλατφόρμα ολοκλήρωσης δομείται σε τέσσερα επίπεδα: Τεχνολογικό 

(τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών): καθορισμός των προτύπων, 

των μηχανισμών επικοινωνίας και των θεμάτων ασφάλειας  Δεδομένα 

εφαρμογών: εργαλεία και μέθοδοι για την ολοκλήρωση των δεδομένων μεταξύ 

των συνεταίρων  Διασύνδεση εφαρμογών: εργαλεία και μέθοδοι για την 

ολοκλήρωση των εφαρμογών μεταξύ των συνεταίρων  Επιχειρηματικό: 

κανονισμοί οργάνωσης και συνεργασίας – μοντελοποίηση κοινών 

διαδικασιών. Η πλατφόρμα ολοκλήρωσης του e-PRM μοντέλου είναι το 

σημείο που πραγματικά ενώνει τα μέλη του εικονικού δικτύου και 

εξασφαλίζει το ενιαίο πρόσωπό του, καθιστώντας το ικανό να λειτουργεί σαν 

μια ολότητα.  

Όσον αφορά την αποθήκη δεδομένων, εξασφαλίζει τη συγκέντρωση 

δεδομένων από πολλαπλές διαφορετικές πηγές και παράγει τα λεγόμενα data 

marts (συλλογές δεδομένων), που χρησιμεύουν ως συστήματα στήριξης 

αποφάσεων για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η αποθήκη 

δεδομένων είναι σε στενή αλληλεξάρτηση με την υπομονάδα της διαχείρισης 

γνώσης, καθώς της παρέχει την πρώτη ύλη για την παραγωγή πολύτιμης 

πληροφορίας σχετικά με τις συνεργατικές διαδικασίες και τη γενικότερη 

λειτουργία του δικτύου. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα,  η διαχείριση των σχέσεων στο εικονικό 

περιβάλλον βασίζεται κατεξοχήν στην παραγωγή γνώσης που αξιοποιείται 

για τη βελτιστοποίηση των σχέσεων και, κατ’ επέκταση, της λειτουργίας της 

εικονικής επιχείρησης. Έτσι, ο συνδυασμός των στοιχείων PRM και KM 

(Knowledge Management) στο εν λόγω μοντέλο, υποστηριζόμενος από τις 
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νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, επιτρέπει το σχηματισμό 

και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συνεργασιών (e-partnerships), 

επιτρέποντάς τους να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο εικονικό 

περιβάλλον.   

 

22..  CCrroossssffllooww  aarrcchhiitteeccttuurree    

Η αρχιτεκτονική CrossFlow (http://www.crossflow.org), όπως 

περιγράφεται από τους Hoffner et al. (2000),  αφορά την εγκατάσταση 

επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ δύο επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθεί 

μια εικονική επιχείρηση που θα αναπτύξει κοινές επιχειρηματικές 

διαδικασίες. Βασικά χαρακτηριστικά της  αρχιτεκτονικής είναι τα εξής: 

βασίζεται στον κύκλο ζωής της σχέσης  καλύπτει όλες τις πλευρές της 

διασύνδεσης των δύο επιχειρήσεων: τεχνική, εννοιολογική, κλπ.  υποστηρίζει 

την αυτονομία της κάθε επιχείρησης  βασίζεται σε ελαφριά και ολιγοδάπανη 

υποδομή  στήνεται γύρω από ένα συμβόλαιο.  

Ο κύκλος ζωής της σχέσης συνοψίζεται ως εξής: αναζήτηση και εύρεση 

του κατάλληλου συνεταίρου  ανταλλαγή πληροφορίας σχετικά με το τι 

ζητά και προσφέρει ο κάθε εταίρος   διαπραγματεύσεις  σύναψη αρχικού 

συμβολαίου που καθορίζει την κοινή επιχειρηματική διαδικασία  

διαμόρφωση των απαιτούμενων πόρων και σύνδεση των πόρων των δύο 

εταίρων  εκπλήρωση του συμβολαίου (παροχή & κατανάλωση υπηρεσίας) 

και ταυτόχρονη παρακολούθησή του  λήξη του συμβολαίου.  

Το μοντέλο βασίζεται σε μια διεπιχειρησιακή διαμόρφωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως παριστάνεται στο παρακάτω σχήμα (3.2):  
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Σχήμα 3.2: Αρχιτεκτονική Crossflow  
(Προσαρμογή από Hoffner et al. 2000) 

 

Το σχήμα 3.2 απεικονίζει τη σχέση, σε πολλαπλά επίπεδα, των δύο 

συνεταίρων που συνιστούν το εικονικό δίκτυο, παρουσιάζοντας τον τρόπο με 

τον οποίο μια επιχειρηματική διαδικασία περνά τα όρια των επιχειρήσεων 

και γίνεται διεπιχειρησιακή (cross-enterprise), κατά την παροχή/ 

κατανάλωση της βασικής υπηρεσίας. Με τον όρο ‘αρχή’ (authority) νοείται η 

οντότητα που θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με σκοπό και κατάληξη τη 

σύναψη του συμβολαίου. Όσον αφορά τη διαχείριση της επιχειρηματικής 

διαδικασίας, οι συνεταίροι καλούνται να αντιμετωπίσουν το διαφορετικό 

management της ίδιας διαδικασίας από τη μια επιχείρηση στην άλλη, σε 

πολλαπλά επίπεδα. Στο επίπεδο των διοικητικών υπηρεσιών 

περιλαμβάνονται εκείνες οι υπηρεσίες που συνοδεύουν την βασική υπηρεσία, 

όπως οι λογιστικοί έλεγχοι (auditing) κλπ. Τέλος, η όλη σχέση υποστηρίζεται 

από μια κατανεμημένη πλατφόρμα (CORBA, Java ή MQ Series).  

Στη βάση της αρχιτεκτονικής CrossFlow βρίσκονται δύο κύρια 

στοιχεία:  

 Οι τεχνολογίες workflow (ροής εργασίας): η έννοια της ροής εργασίας 

χρησιμεύει για τη μοντελοποίηση της σειράς των εργασιών που 
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συνιστούν μια επιχειρηματική διαδικασία. Τα Συστήματα Διαχείρισης 

Ροής Εργασίας (Workflow Management Systems) των συνεταίρων 

διασυνδέονται με σκοπό να διασυνδεθούν τελικά οι επιχειρηματικές 

διαδικασίες της εικονικής επιχείρησης. 

 Η δημιουργία μιας ‘κλειστής’ ή ‘κάθετης’ ηλεκτρονικής αγοράς, όπου τα 

ενδιαφερόμενα μέρη αναζητούν και προσφέρουν συμβόλαια. Η αγορά 

αυτή λειτουργεί ως ηλεκτρονικός τόπος συγκέντρωσης των μελλοντικών 

συνεταίρων  

  

33..  PPrrooddNNeett    

Ένα από τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής ProdNet 

(http://www.uninova.pt/~prodnet) είναι ότι λαμβάνει υπόψη τη διττή 

ανάγκη της επιχείρησης αφενός να συνεργαστεί και να μοιραστεί πόρους και 

ικανότητες με τους συνεταίρους της και αφετέρου να διατηρήσει την 

εσωτερική της ακεραιότητα. Συνεπώς, η δομή που προτείνει το πρόγραμμα 

ProdNet βασίζεται σε δύο βασικές υπομονάδες: την εσωτερική και τη 

συνεργατική. Η πρώτη αναπαριστά το αυτόνομο τμήμα της επιχείρησης, με 

τα εσωτερικά της συστήματα, διαδικασίες και δραστηριότητες, ενώ η δεύτερη 

περιλαμβάνει οτιδήποτε αφορά τη διασύνδεση της επιχείρησης με το 

υπόλοιπο δίκτυο. Οι  Camarinha-Matos  et al. (1998) αναφέρουν 

χαρακτηριστικά ότι ‘το δομικό τμήμα συνεργασίας λειτουργεί ως buffer για 

την είσοδο/έξοδο πληροφορίας μεταξύ της επιχείρησης και του δικτύου’. Το 

παρακάτω σχήμα (3.3) αποδίδει τη δομή του εικονικού δικτύου, καθώς και τη 

δομή ενός κόμβου (μιας επιχείρησης) του δικτύου. Όπως φαίνεται και από το 

σχήμα, το δομικό τμήμα της συνεργασίας περιλαμβάνει άλλα δύο δομικά 

τμήματα: τη διασύνδεση χαρτογράφησης (που συνδέει την υπομονάδα 

συνεργασίας με την εσωτερική) και τη διασύνδεση υποδομής δικτύου (που 

συνδέει το δομικό τμήμα συνεργασίας με τα υπόλοιπα του δικτύου). 
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Σχήμα 3.3: Μοντέλο ProdNet 
(Προσαρμογή από Camarinha-Matos  et al. 1998) 

 

Στην πλέον προηγμένη μορφή του, το στρώμα συνεργασίας 

διαχωρίζεται σε τρία συστατικά (βλ. σχήμα 3.4): το βασικό στρώμα 

συνεργασίας (CCL: Core Cooperation Layer), τις λειτουργίες διαχείρισης της 

επιχείρησης (EMF: Enterprise Management Functionalities) και  τις 

λειτουργίες διαχείρισης της εικονικής επιχείρησης  (Virtual Enterprise 

Management Functionalities).  
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Σχήμα 3.4: Το στρώμα συνεργασίας PRODNET 
(Προσαρμογή από Camarinha-Matos , Pantoja-Lima 2001) 

 

Σημαντικό ρόλο στην πληροφοριακή υποδομή και τη γενικότερη 

λειτουργία του εικονικού δικτύου διαδραματίζει η οντότητα που καλείται 

‘συντονιστής δικτύου’ και είναι ένας κόμβος (επιχείρηση) που λειτουργεί 

ρυθμιστικά, καταχωρώντας, μεταξύ άλλων, τα νέα μέλη του δικτύου και 
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υποστηρίζοντάς τα στην εγκατάσταση του πλαισίου συνεργασίας που 

περιγράφηκε παραπάνω. Σε πληροφοριακό επίπεδο επίσης, η δομή κάθε 

κόμβου υποστηρίζει υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με το δίκτυο – κάτι 

τέτοιο επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής αρχιτεκτονικής 

διαχείρισης πληροφορίας PEER. Η αρχιτεκτονική βασίζεται στα λεγόμενα 

‘σχήματα’ (schemas): τοπικό (δεδομένα που αποθηκεύονται εσωτερικά-

τοπικά), ολοκληρωμένο (ενιαία εικόνα τοπικής και απομακρυσμένης 

πληροφορίας), εισαγωγής (πληροφορία διαθέσιμη σε εξωτερικούς κόμβους) 

και εξαγωγής (πληροφορία προσβάσιμη από εξωτερικούς κόμβους).  

 

44..  AARRDDIINN    

Οι Chalmeta, Grangel (2003) περιγράφουν την αρχιτεκτονική ARDIN 

που αφορά το σχεδιασμό και τη διαχείριση της εικονικής επιχείρησης. Στην 

αρχική της μορφή  η αρχιτεκτονική αφορά μία επιχείρηση, ενώ οι συγγραφείς 

περιγράφουν πώς πρέπει να εξελιχθεί το μοντέλο για να υποστηρίξει τη 

σύγχρονη εικονική επιχείρηση. Πέντε διαστάσεις συνθέτουν το μοντέλο 

ARDIN:  

 Μεθοδολογία για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικονικής 

εταιρείας βάσει του κύκλου ζωής της.  

 Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού συστήματος που 

υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων στη διάρκεια του σχεδιασμού της 

επιχείρησης. 

 Τυποποίηση της υλοποίησης της εικονικής εταιρείας βάσει μοντέλων 

– τεχνολογική υποδομή.  

 Αναγνώριση εργαλείων για την υποστήριξη του σχεδιασμού, της 

υλοποίησης και του ελέγχου της εικονικής εταιρείας, ανάπτυξη 

συστήματος μέτρησης της επίδοσης. 
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 Εφαρμογή του change management για το μετασχηματισμό των 

πόρων της επιχείρησης σε ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης.  

Το προτεινόμενο μοντέλο ARDIN προσεγγίζει την ολοκλήρωση της 

εικονικής επιχείρησης σε τρία βασικά επίπεδα: στο επίπεδο της επιχείρησης, 

στο επίπεδο των διαδικασιών και στο τεχνολογικό επίπεδο. Τα κύρια σημεία 

της αρχιτεκτονικής σε καθένα από τα τρία επίπεδα περιγράφονται αμέσως 

παρακάτω: 

Επίπεδο επιχείρησης   

 Καθορισμός του εννοιολογικού πλαισίου σε επίπεδο μεμονωμένης 

επιχείρησης και σε επίπεδο εικονικής επιχείρησης: αναζήτηση 

συνεταίρων, διαπραγματεύσεις, αποστολή και στρατηγική της 

εικονικής επιχείρησης, κ.ά. 

 Χαρτογράφηση των διεπιχειρησιακών διαδικασιών μέσω ανάλυσης 

της παρούσας κατάστασης και των αναγκών για νέες διαδικασίες  

 Καθορισμός απαιτούμενων αλλαγών στην τεχνολογία, την 

κουλτούρα και το management ώστε να προκύψει η εικονική 

επιχείρηση 

Επίπεδο διαδικασιών 

 Στο μοντέλο παρουσιάζονται οι διάφορες δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας, καθώς και το 

τεχνολογικό πλαίσιο, ο μηχανισμός της ροής εργασιών και τα θέματα 

διαχείρισης της γνώσης, στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 

των διαδικασιών.   

Επίπεδο τεχνολογίας 

 Η τεχνολογική υποδομή υποστηρίζει την ‘έξυπνη’ ολοκλήρωση της 

εικονικής επιχείρησης. Η ολοκλήρωση αφορά οργανωμένα δεδομένα 

(που αντλούνται από συστήματα όπως ERP και πληροφοριακά 

συστήματα management) αλλά και μη οργανωμένα δεδομένα 
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(προέρχονται από πηγές όπως διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

αυτοματοποίηση γραφείου κ.ά.). Συνεπώς, τεχνολογίες όπως 

αποθήκες δεδομένων περιλαμβάνονται στο μοντέλο. (Στο σχήμα 3.5 

παρουσιάζεται το εσωτερικό τεχνολογικό πλαίσιο μιας επιχείρησης-

μέλους του εικονικού δικτύου)   

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.5: Τεχνολογικό πλαίσιο ARDIN  
(Προσαρμογή από Chalmeta, Grangel 2003) 

 

 Όσον αφορά την επικοινωνία, λαμβάνεται υπόψη το διαδίκτυο (με 

τη μορφή διαδικτυακής πύλης και τεχνολογίες όπως HTML, JAVA, 

XML) ως άμεσο κανάλι επαφής με τους τελικούς καταναλωτές. 

Επιπλέον, υποστηρίζεται η εγκατάσταση ενός extranet ως ασφαλές 

μέσο διασύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων στην εικονική επιχείρηση.   

 Διαχείριση και ανταλλαγή της γνώσης που αφορά υπαλλήλους 

(Employee Knowledge Management), άλλες εταιρείες (Business ΚΜ) 

και πελάτες (Customer ΚΜ).  

Σύμφωνα με το top-down πλαίσιο ολοκλήρωσης της εικονικής 

επιχείρησης που παρουσιάζεται στη συνέχεια (σχήμα 3.6), ξεκινούμε από τον 

παράλληλο σχεδιασμό της στρατηγικής αφενός των επιχειρήσεων ξεχωριστά 

και αφετέρου της εικονικής επιχείρησης ως σύνολο. Ακολουθεί η επεξεργασία 

των επιχειρηματικών διαδικασιών, στα δύο επίπεδα όπως και παραπάνω, και 

εφόσον στηθούν οι νέες διαδικασίες προχωρούμε στην υλοποίηση της 

εικονικής επιχείρησης.    
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Σχήμα 3.6: Πρόγραμμα ολοκλήρωσης εικονικής επιχείρησης στο πλαίσιο του ARDIN 
(Προσαρμογή από Chalmeta, Grangel 2003) 

 

55..  VVEEGGAA

                                                

    

Το μοντέλο VEGA αποτελεί μια πλατφόρμα συνεργασίας για εικονικές 

επιχειρήσεις που βασίζεται στο Διαδίκτυο και απευθύνεται – αρχικά – σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Το μοντέλο δομείται σε τέσσερα επίπεδα: το 

επιχειρηματικό επίπεδο, το επίπεδο διαδικασιών, το επίπεδο υπηρεσιών και 

το επίπεδο υποδομής (Suter 1999). Το ανώτερο επίπεδο, το επιχειρηματικό, 

αφορά το στρατηγικό πλαίσιο της εικονικής επιχείρησης και περιλαμβάνει 

θέματα οργάνωσης και συντονισμού μεταξύ των συνεταίρων. Το αμέσως 

επόμενο επίπεδο προσδιορίζει τις συνεργατικές διαδικασίες, ενώ στο επίπεδο 

υπηρεσιών καθορίζονται τα μέσα υποστήριξης των διαδικασιών του 

προηγούμενου επιπέδου. Τέλος, στο κατώτερο επίπεδο βρίσκονται οι 

υποδομές σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που θα 

υλοποιήσουν την εικονική επιχείρηση23. Ο Suter (1999) θεωρεί το επίπεδο των 

υπηρεσιών ως το κύριο στοιχείο του μοντέλου, καθώς αυτό υποστηρίζει όλες 

 
23 Για αναλυτική περιγραφή της ολοκληρωμένης πλατφόρμας VEGA, βλ. Junge et al. (1997) 
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τις κοινές διαδικασίες που αποτελούν την ουσία της εικονικής επιχείρησης. Η 

αρχιτεκτονική των υπηρεσιών απεικονίζεται ως εξής (σχήμα 3.7): 

 
 

 ΟΜΑΔΕΣ 
PROJECTS 
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κοινή αποθήκη 
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(ηλεκτρονικό εμπόριο) 

 

 

Σχήμα 3.7: Αρχιτεκτονική VEGA – επίπεδο υπηρεσιών  
(Πηγή: Suter 1999) 

 

Στη βάση των υπηρεσιών βρίσκεται η ονομαζόμενη επιχειρηματική 

κοινότητα VEGA που συγκεντρώνει τους πιθανούς μελλοντικούς συνεταίρους 

και αντιστοιχεί την προσφορά με τη ζήτηση. Στη συνέχεια, το μεσαίο επίπεδο 

θέτει τη βάση για συνεργασία καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 

διαρκή μεταφορά πληροφορίας και γνώσης – οριζόντια και κάθετα. Στο 

ανώτερο επίπεδο, τέλος, αναπτύσσονται τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν οι 

προσωρινές ομάδες που αναλαμβάνουν τα διάφορα διεπιχειρησιακά projects. 

Τα βέλη στο σχήμα συμβολίζουν τον κύκλο της γνώσης που αναπαράγει  

συνεχώς και μεταφέρει γνώση στο εικονικό δίκτυο, παρέχοντας πληροφορίες 

στις ομάδες των projects, αλλά και αντλώντας ταυτόχρονα γνώση από αυτές.  

 

66..  VViirrttuuaall  CCoorrppoorraattiioonn  &&  NNeett  BBrrookkeerr    

Πιο πέρα από την ‘κλασική’ έννοια και μορφή της εικονικής 

επιχείρησης, οι Franke , Hickmann (1999) περιγράφουν μια διαφορετική 

μορφή εικονικού δικτύου, συνδυάζοντάς την με την έννοια και λειτουργία 

του Net-Broker, ενός ‘μεσίτη’ που κατέχει κεντρική θέση στο μοντέλο. 
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Πρόκειται για τον εικονικό ιστό (virtual web), μια ‘δεξαμενή’ με ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις που, σε ένα πρώτο επίπεδο, συμφωνούν να συνεργαστούν. Από 

το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών προκύπτουν εικονικές εταιρείες (virtual 

corporations) που λειτουργούν για να εκμεταλλευτούν μια επιχειρηματική 

ευκαιρία. Ο ρόλος του Net-Broker συνίσταται στο σχηματισμό και τη 

συντήρηση του εικονικού ιστού και στη δημιουργία των εικονικών εταιρειών. 

Η εικονική εταιρεία, όπως έχει ήδη περιγραφεί παραπάνω, είναι ένα 

δυναμικό, ευέλικτο δίκτυο με την έννοια ότι οι συνεταίροι βρίσκονται σε 

συνεχή αναδιαμόρφωση, ανάλογα με το εξωτερικό περιβάλλον· αντίθετα, ο 

εικονικός ιστός είναι μια πιο σταθερή, μακροπρόθεσμη δομή. Το επόμενο 

σχήμα (3.8) παρουσιάζει το πλαίσιο λειτουργίας του Net-Broker και το 

σύνολο των διαδικασιών για το σχηματισμό μιας εικονικής εταιρείας.  
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Σχήμα 3.8: Λειτουργικό πλαίσιο του Net-Broker  
(Προσαρμογή από Franke , Hickmann 1999) 

Ο ρόλος του Net-Broker αναδεικνύεται κεντρικός στο μοντέλο, καθώς 

αυτός είναι υπεύθυνος για την ανεύρεση, την επιλογή και τη συγκέντρωση 

των απαιτούμενων ικανοτήτων από διάφορες επιχειρήσεις του εικονικού 

ιστού, ώστε να δημιουργηθεί η εικονική εταιρεία και να ικανοποιηθεί η 
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ανάγκη της αγοράς ή η δεδομένη κάθε φορά επιχειρηματική ευκαιρία. Το 

μοντέλο του Net-Broker και της εικονικής εταιρείας είναι πιο γενικό από όσα 

προηγήθηκαν, δεν καθορίζει συγκεκριμένα την πλατφόρμα και τα διάφορα 

επίπεδα συνεργασίας, ούτε τις τεχνολογίες υλοποίησης του μοντέλου. 

Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέμα της εικονικής επιχείρησης, 

πολλές από τις διαστάσεις της οποίας εξαρτώνται άμεσα από τον Net-Broker. 

Αξίζει να σημειωθεί, σε αυτό το σημείο, ότι αφότου δημιουργηθεί η εικονική 

εταιρεία, τα συντονιστικά καθήκοντα του Net-Broker αναλαμβάνει ένας ή 

περισσότεροι ‘αρχηγοί’ από τις επιχειρήσεις που αποτελούν την εικονική 

εταιρεία.            

 

  33..33    LL ii ffeeccyycc llee  mmaannaaggeemmeenntt   ττοουυ   εε ιι κκοονν ιι κκοούύ   δδιι κκττύύοουυ     

Είδαμε παραπάνω ότι το Partner Lifecycle Management 

περιλαμβάνεται στο PRM και αφορά τη διαχείριση του κύκλου ζωής των 

συνεταίρων που, στην περίπτωση που μελετάται, αποτελούν το εικονικό 

δίκτυο. Πριν αναλυθούν τα στοιχεία που συνθέτουν το Partner Lifecycle 

Management, αξίζει να γίνει σύντομη αναφορά στην έννοια του κύκλου ζωής 

που συναντάται συνεχώς στην ορολογία της σύγχρονης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Γίνεται λόγος για τον κύκλο ζωής προϊόντων, αγορών, 

επιχειρήσεων, συστημάτων, συμβολαίων, πελατών, συνεταίρων, κ.ά. Η ιδέα 

ότι οντότητες, συστήματα, αντικείμενα, και διαδικασίες έχουν ένα 

συγκεκριμένο κύκλο ζωής, εδράζεται στη σύγχρονη θεώρηση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στην 

επιχειρηματική πραγματικότητα: τίποτα δε διαρκεί εσαεί και όλα περνούν 

από φάσεις εισαγωγής, ανάπτυξης, ωρίμανσης και παρακμής. Κάτι τέτοιο, 

φυσικά, ίσχυε πάντα˙ σήμερα όμως το δυναμικό και ταχύτατα μεταβαλλόμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον έχει συρρικνώσει τους κύκλους ζωής όλων των 

προαναφερθέντων στοιχείων. Το γεγονός αυτό γεννά την ανάγκη να 
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λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής και το management να προσαρμόζεται στο 

πλαίσιό του. 

Οι Hoffner et al. (2000) περιγράφουν τον κύκλο ζωής μιας ‘κλασικής’ 

επιχειρηματικής σχέσης (business lifecycle) ως “τα στάδια από όπου περνούν 

δύο επιχειρήσεις για να εγκαταστήσουν, να θεσπίσουν, να διατηρήσουν και 

να διαχειριστούν την επιθυμητή επιχειρηματική σχέση μεταξύ τους”, ενώ 

αναγνωρίζουν τις εξής φάσεις του κύκλου ζωής: έναρξη, σύναψη συμβολαίου, 

θεσμοθέτηση και μετα-θεσμοθέτηση.   

Όσον αφορά την περίπτωση της εικονικής επιχείρησης, ο Goranson 

(1999) αναγνωρίζει πέντε μεγάλες κατηγορίες-φάσεις του κύκλου ζωής της, με 

βάση τις διαδικασίες και τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε 

φάση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την αναγνώριση της ευκαιρίας, την 

αναγνώριση των συνεταίρων, το σχηματισμό της εικονικής εταιρείας, τη 

λειτουργία της και την αναδιαμόρφωση ή τη διάλυσή της. Κάθε κατηγορία 

αναλύεται σε επιμέρους υπο-φάσεις, όπως στο επόμενο σχήμα (3.9): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
-ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΟ 
MARKETING 
-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
-ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Ε.Ε.  

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
-ΕΠΙΛΟΓΗ 
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 
-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ- 
 ΠΟΙΗΣΗ 
-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ 
-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ε. 
-ΜΕΤΡΑ 
 ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
-ΣΧΕΣΕΙΣ 
 ΠΕΛΑΤΩΝ 
-ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
/ΔΙΑΛΥΣΗ Ε.Ε 

-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
 ΑΝΑΓΚΗΣ 
-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΗ 
-ΣΧΕΔΙΟ 
 ΔΙΑΛΥΣΗΣ 

-ΣΧΕΔΙΟ 
 ΔΙΑΛΥΣΗΣ      

Σχήμα 3.9: Κύκλος ζωής της εικονικής επιχείρησης   
Προσαρμογή από Goranson (1999) 

 

Όπως φαίνεται σχηματικά, ο κύκλος ζωής ξεκινά με τον εντοπισμό μιας 

επιχειρηματικής ευκαιρίας την οποία επιθυμούν να εκμεταλλευτούν οι 
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επιχειρήσεις, οπότε και περνούν στην αναζήτηση των μελλοντικών 

συνεταίρων. Ακολουθεί η φάση του σχηματισμού της εικονικής εταιρείας, που 

είναι η πλέον απαιτητική σε διαδικασίες, με το σχεδιασμό στρατηγικών, τον 

καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών, κ.ά. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στη φάση αυτή περιλαμβάνεται και σχέδιο διάλυσης της 

εικονικής εταιρείας, καθώς – όπως έχει προαναφερθεί συχνά – ο χρονικός 

ορίζοντας της εταιρείας καθορίζεται από τη διάρκεια της επιχειρηματικής 

ευκαιρίας. Στη συνέχεια η εικονική εταιρεία λειτουργεί για όσο διάστημα 

εξυπηρετεί το στόχο της και κατόπιν διαλύεται ή μετασχηματίζεται ώστε να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.    

Παρόμοιες φάσεις του κύκλου ζωής ενός εικονικού δικτύου 

παραθέτουν και οι Folinas et al. (2001):  

Πίνακας 3.1: Κύκλος ζωής εικονικού δικτύου (Folinas et al. 2001) 

ΈΈννααρρξξηη    αρχικές συμφωνίες – σχεδιασμός - έρευνα αγοράς - αναζήτηση 
συνεταίρων 

ΣΣύύννθθεεσσηη    επιλογή συνεταίρων – διαπραγμάτευση - διαχείριση συμβολαίων - 
ανάθεση ρόλων & ευθυνών - υπηρεσίες στήριξης αποφάσεων – 
σχηματισμός - καθορισμός ροής εργασιών 

ΕΕκκππλλήήρρωωσσηη    work order management - services/content/processes and financial 
exchange interactions - διαλειτουργικότητα μεταξύ προτύπων – 
συντονισμός - policy enforcing - έλεγχος διαδικασιών - ασφάλεια 

ΑΑπποοττίίμμηησσηη    εξέταση/έλεγχος - quality conformance – παρακολούθηση - μετρήσεις 

ΣΣυυννττήήρρηησσηη    χειρισμός γεγονότων και προβλημάτων - τροποποίηση 

ΔΔιιάάλλυυσσηη    περάτωση του εικονικού δικτύου 
 

Τα στάδια αυτά του κύκλου ζωής ισχύουν είτε πρόκειται για εικονικό 

δίκτυο με προκαθορισμένη διάρκεια ζωής (που συντίθεται βάσει μιας 

συγκεκριμένης επιχειρηματικής ευκαιρίας) είτε για έναν πιο σταθερό/ 

μακροπρόθεσμο σχηματισμό. Οι  Folinas et al. (2001) θεωρούν ότι πρέπει να 

υπάρχει μια επικεφαλής οντότητα που αναλαμβάνει τη διαχείριση των 

παραπάνω σταδίων και εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των μελών του δικτύου 

και την επιτυχία του.  

 82



Οι Eversheim et al. (1998) υποστηρίζουν ότι υπάρχει στενή σχέση 

μεταξύ του κύκλου ζωής της εικονικής επιχείρησης και του κύκλου ζωής των 

προϊόντων της: εάν ο κύκλος ζωής της επιχείρησης είναι μικρότερος από 

εκείνον κάποιου προϊόντος, αυτό σημαίνει ότι δε θα μπορεί να υποστηρίξει τη 

διατήρηση εκείνου του προϊόντος. Συνεπώς, γίνεται λόγος για ολοκλήρωση 

των δύο κύκλων ζωής.   

Ένα βασικό ζήτημα  που σχετίζεται άμεσα με το life-cycle management 

του εικονικού δικτύου είναι το ποιος αναλαμβάνει το συντονισμό του καθ’ 

όλη τη διάρκεια ζωής του.  Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις καλούνται να 

καθορίσουν το μοντέλο διοίκησης του δικτύου. Οι  Vlachopoulou, Manthou 

(2003) αναγνωρίζουν τρία γενικά μοντέλα αναφορικά με το ρόλο του ηγέτη 

σε μια εικονική συμμαχία:  

 Ο μεγαλύτερος από τους συνεταίρους αναλαμβάνει το ρόλο του 

ηγέτη και ευθύνεται για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του 

δικτύου.  

 Το δίκτυο διευθύνεται από μια διοικητική επιτροπή που 

αποτελείται από τους διευθύνοντες συμβούλους των 

συνεργαζόμενων εταιρειών (πολλαπλή ηγεσία). 

 Ένα ουδέτερο άτομο (net-broker) αναλαμβάνει να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον συνεργασίας, βασισμένο στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη.     

 
33..44    ΟΟιι   εε ιικκοονν ιικκέέςς   εεππ ιιχχεε ιιρρήήσσεε ιι ςς   σσττηηνν   ππρράάξξηη   ––  ΠΠααρρααδδεε ίί γγμμαατταα   

Η πραγματικότητα των εικονικών μορφών οργάνωσης των 

επιχειρήσεων είναι σε μεγάλο βαθμό ρευστή, καθώς οι υπάρχουσες 

επιχειρήσεις αναδιοργανώνονται και προσαρμόζονται στα νέα μοντέλα, ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες με σκοπό να αποτελέσουν οι ίδιες μοντέλα 
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εικονικής ολοκλήρωσης. Οι διάφορες περιπτώσεις θα μπορούσαν να 

διακριθούν καταρχήν με βάση το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται: αφενός 

οι εικονικές εταιρείες που προκύπτουν μέσα από τα αναρίθμητα σχετικά 

projects που υλοποιούνται παγκοσμίως και αφετέρου οι εταιρείες που 

δημιουργούνται ή αναδιαμορφώνονται στο πλαίσιο της αγοράς. Ένα άλλο 

σημαντικό ζήτημα αφορά την ίδια την ύπαρξη ή μη ‘εικονικότητας’. Ποιες 

είναι οι πραγματικά εικονικές εταιρείες; Υφίστανται σαφώς καθορισμένα όρια 

μεταξύ εικονικών οργανισμών, ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων, 

εκτεταμένων επιχειρήσεων κλπ; Ο όγκος της βιβλιογραφίας που ασχολείται 

με τα ανωτέρω αποδεικνύει ότι τα θέματα αυτά βρίσκονται υπό συνεχή 

διερεύνηση και ανάπτυξη. Οι  Potocan, Dabic (2002) αναφέρουν μια σειρά 

γνωστών εταιρειών, εντάσσοντάς τις σε πέντε διαφορετικά μοντέλα εικονικών 

οργανισμών – στον παρακάτω πίνακα (3.2) επιχειρείται η σύνθεση των 

μοντέλων. 

Πίνακας 3.2: Μοντέλα εικονικών οργανισμών (Προσαρμογή από Potocan, Dabic 2002) 

ΜΜοοννττέέλλοο  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά    ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα    
Shared partnership Προκύπτει από υφιστάμενες 

σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων 
Από κοινού χρήση πόρων για 
ανάπτυξη προϊόντων / 
διαδικασιών 

Microsoft – Lego 
IBM – Sun – HP (Java) 

Πυρήνας / δορυφόροι Επιχείρηση-πυρήνας 
απευθύνεται σε επιχειρήσεις-
δορυφόρους για στρατηγικές 
ικανότητες/γνώσεις  

Chrysler/Daimler Benz - 
Pliva  

Εικονική αλυσίδα αξίας Συντονισμός δραστηριοτήτων 
μεταξύ επιχειρήσεων διεθνώς 
για ικανοποίηση τελικού πελάτη  

IBM 
Wal-mart 
Benetton 

Ολοκληρωμένη εταιρεία Κάθετη ολοκλήρωση 
Παγκόσμιες στρατηγικές σχέσεις 
Ομάδες επιχειρήσεων εκτελούν 
σχετικές διαδικασίες   

BASF – Bayer – Dupont – 
Ticona  

Ηλεκτρονική αγορά Κεντρικός ρόλος τεχνολογίας 
Δημιουργία αγοράς μεταξύ 
εικονικών στρατηγικών 
συνεταίρων 

Amazon.com  
Royal Bank of Scotland 
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Μια διαφορετική ταξινόμηση εικονικών οργανισμών, βασισμένη στην 

τυπολογία τους, επιχειρούν οι Bultje, van Wijk (1998) στον πίνακα 3.3.  

Πίνακας 3.3: Τυπολογία εικονικών οργανισμών (Προσαρμογή από Bultje, van Wijk 1998) 

ΜΜοοννττέέλλοο  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά    ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα    
Σταθερός εικονικός 
οργανισμός 

Συνήθως μεγάλες εταιρείες 
Μόνιμες σχέσεις  
Όχι ευκαιριακός χαρακτήρας 

Nike 
ING 
Airbus 

Δυναμικός  εικονικός 
οργανισμός 

Συνήθως μικρότερες εταιρείες 
Δίκτυα με προσωρινή -
ευκαιριακή φύση 
Ισοτιμία συνεταίρων 

TMG 
Prolion 

Web-company  Δυναμική φύση, ασαφή όρια  
Πλήρως βασισμένη στην 
Πληροφορική Τεχνολογία  

Amazon.com  

 

Τα παρακάτω παραδείγματα επιλέχτηκαν ώστε να αναδεικνύουν 

διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις της εικονικής εταιρείας. 

 

11..  ΗΗ  εειικκοοννιικκήή  εεττααιιρρεείίαα  VVIIRRTTEECC  ––  ΒΒρρααζζιιλλίίαα    

Οι Bremer et al. (2001) περιγράφουν την περίπτωση της εικονικής 

οργάνωσης VIRTEC η οποία προέκυψε από το ομώνυμο βραζιλιάνικο project  

(http://www.virtec.com.br) που εμπλέκει εννέα μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

υψηλής τεχνολογίας. Όσον αφορά την έννοια της εικονικής οργάνωσης 

(Virtual Organization), θεωρείται ως ένα σταθερό δίκτυο επιχειρήσεων που 

διαμοιράζονται πληροφορίες σχετικά με την αγορά και συνδέονται στη βάση 

των σπουδαιότερων ικανοτήτων τους. Η συνεργασία αυτή, η υπάρχουσα 

δομή και η προηγούμενη εμπειρία τους, δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα 

να σχηματίσουν άμεσα εικονικές εταιρείες (Virtual Enterprises) μόλις 

παρουσιαστεί μια επιχειρηματική ευκαιρία, ώστε να την εκμεταλλευτούν.  

Οι εννέα επιχειρήσεις της VIRTEC δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως 

ηλεκτρονική, μεταλλουργία, μηχανική, εφαρμοσμένο λογισμικό, εξαγωγικές 

υπηρεσίες, κ.ά. Η όλη σύλληψη της VIRTEC βασίζεται στο πλαίσιο GVB 
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(Global Virtual Business), ένα πλαίσιο για τη διαχείριση του κύκλου ζωής της 

εικονικής οργάνωσης, που συνίσταται στα εξής στοιχεία:  

 Εικονική επιχείρηση (Virtual Enterprise) 

 Εικονική βιομηχανική δέσμη (Virtual Industry Cluster) 

 Εικονικός επιχειρηματικός μεσίτης (Virtual Enterprise Broker) 

Η εικονική βιομηχανική δέσμη αναφέρεται σε ένα σύνολο 

επιχειρήσεων από διαφορετικές βιομηχανίες που σκοπό έχουν να 

αξιοποιήσουν τους πόρους τους ώστε να εκμεταλλευτούν νέες αγορές και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ο εικονικός επιχειρηματικός μεσίτης δρα, όπως 

είναι αναμενόμενο, ως διαμεσολαβητής ώστε μέσω των υπηρεσιών που 

παρέχουν οι VICs να προκύψουν εικονικές επιχειρήσεις. Εκτός από τον 

εικονικό μεσίτη υπάρχει στο μοντέλο και μια ηγετική επιχείρηση που 

αναλαμβάνει την επίλυση ενδεχόμενων συγκρούσεων.    

Η δραστηριότητα της VIRTEC κατέδειξε στην πράξη τη λειτουργία του 

πλαισίου GVB και την κεντρική θέση που κατέχει ο εικονικός μεσίτης, στην 

παρούσα περίπτωση το ερευνητικό ινστιτούτο NUMA, μέσα στην εικονική 

οργάνωση. Μία λοιπόν από τις εννέα επιχειρήσεις που αποτελούν την 

εικονική δέσμη εντόπισε, ή μάλλον δημιούργησε, μια επιχειρηματική 

ευκαιρία, σχετιζόμενη με μια ικανότητά της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Χ που 

ασχολείται με την παραγωγή πολυμερικών ελαστικών ξεκίνησε την 

κατασκευή ενός εργαλείου, του οποίου όμως ένα στοιχείο δεν ήταν συμφέρον 

να κατασκευάσει η ίδια. Απευθυνόμενη λοιπόν στις υπόλοιπες εταιρείες της 

δέσμης, κατόρθωσε να εντοπίσει την ικανότητα που της έλειπε στην εταιρεία 

Υ, η οποία και ανέλαβε να παράγει το στοιχείο. Έτσι οι δυο εταιρείες 

δημιούργησαν μια εικονική επιχείρηση (VE) που παράγει ένα προϊόν 

ανταγωνιστικό, ώστε να εξάγεται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Όσον αφορά 

το ρόλο του NUMA ως εικονικού μεσίτη, αποδείχτηκε θεμελιώδης, καθώς 
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συνέβαλε πολλαπλά στο συντονισμό των δύο επιχειρήσεων ώστε να 

αναπτύξουν μια επιτυχημένη συνεργασία.         

Η περίπτωση αυτή είναι ένα μόνο παράδειγμα από τις πολλές 

εικονικές επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της VIRTEC και 

παράγουν διάφορα προϊόντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο της VIRTEC 

αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στο μοντέλο του Net-Broker που περιγράφηκε 

παραπάνω στο κεφάλαιο.  Συγκεκριμένα, ο εικονικός μεσίτης ως προς τις 

λειτουργίες που επιτελεί αντιστοιχεί στον Net-Broker, ενώ η εικονική 

οργάνωση της VIRTEC παραπέμπει στον εικονικό ιστό του μοντέλου του Net-

Broker.  

 

22..  ΤΤοο  εειικκοοννιικκόό  φφυυττώώρριιοο  GGaarrddeenn..ccoomm  ––  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..    

Το παράδειγμα της εταιρείας Garden.com παρατίθεται ως μια 

πραγματική περίπτωση εταιρείας που ξεκίνησε το 1996 με τη φιλοδοξία να 

αποτελέσει το μεγαλύτερο παγκόσμιο εικονικό φυτώριο, αλλά κατέληξε σε 

αποτυχία. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η περίπτωση αυτή διαφέρει από 

εκείνη της VIRTEC που περιγράφηκε παραπάνω, καθώς η Garden.com δεν 

προέκυψε μέσα από κάποιο project αλλά αποτελεί καθαρά εμπορική 

πρωτοβουλία. Υπάρχει επίσης διαφορά στο εικονικό μοντέλο των δύο 

επιχειρήσεων: η Garden.com εντάσσεται σε πιο σταθερά, μακροχρόνια 

πρότυπα εικονικών εταιρειών και δεν έχει τον κατεξοχήν δυναμικό-

ευκαιριακό χαρακτήρα της VIRTEC. 

  Η Garden.com, όπως περιγράφεται από τους Johnson et al. (2002), 

ξεκίνησε την παρουσία της ως ένα online φυτώριο: τα προϊόντα της 

περιλάμβαναν από σπόρους, άνθη και φυτά, μέχρι έπιπλα κήπου, αξεσουάρ 

και εργαλεία. Η Garden.com φρόντισε να εξασφαλίσει μια δυναμική 
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παρουσία στο Internet με ένα φιλικό προς το χρήστη website24, με πολλαπλές 

δυνατότητες: πραγματοποίηση online αγορών, παροχή πληροφοριών για τα 

προϊόντα και τις σχετικές δραστηριότητες (κηπουρική, κ.ά.), 24ωρη online 

επικοινωνία με ειδικούς, κ.ά. Η πολιτική της εταιρείας ήταν καθαρά πελατο-

κεντρική με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση, μέσω ποικιλίας προϊόντων, 

άμεσης επικοινωνίας και αξιοπιστίας στη διανομή. 

Όσον αφορά την εικονική εφοδιαστική αλυσίδα της  Garden.com, 

περιλάμβανε  περισσότερους από 60 προμηθευτές, ένα δίκτυο που παρείχε τη 

δυνατότητα στην εταιρεία να προσφέρει την ευρύτερη γκάμα προϊόντων από 

κάθε άλλο λιανικό κανάλι. Στόχος της εταιρείας ήταν να συγκεντρώσει τους 

καλύτερους παραγωγούς παγκόσμια, ώστε να προσφέρει υψηλής ποιότητας 

προϊόντα. Πολλοί από τους προμηθευτές της  Garden.com ήταν μικροί 

παραγωγοί, στους οποίους απαγορευόταν να πουλήσουν σε άλλο website. Η 

λειτουργία του εικονικού αυτού δικτύου ήταν απλή και – στην αρχή – πολύ 

αποτελεσματική: τα προϊόντα πωλούνταν σε λιανική τιμή, ενώ μεταφέρονταν 

άμεσα απευθείας από τους προμηθευτές. Έτσι, η Garden.com διατηρούσε 

ελάχιστο απόθεμα – μόνο για κάποια προϊόντα σχετικά με τα αξεσουάρ 

κήπου κλπ. Το επόμενο σχήμα (3.9) επιχειρεί να απεικονίσει το εικονικό 

δίκτυο της Garden.com.  

 

 

 

 

 

 
Garden.com

Website – Online Market 

Πελάτες
 

Extranet 

Προμη-
θευτές 

e-commerce 

              ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
              ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Σχήμα 3.10: Το εικονικό δίκτυο της Garden.com 
 

                                                 
24 Καθώς η Garden.com λειτουργούσε ως πραγματικά εικονική επιχείρηση, το website αυτό 
αποτελούσε την αποκλειστική αγορά της, το μοναδικό σημείο επαφής με τους πελάτες της.     
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Το μοντέλο αυτό εικονικής αποθήκης που υλοποιήθηκε σε συνεργασία 

με την Federal Express, παρείχε πλήρη διαφάνεια σε όλα τα μέλη του δικτύου. 

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ήταν οι προμηθευτές που αντιστάθηκαν στο νέο αυτό 

σύστημα, καθώς δεν επιθυμούσαν να εκτοπίσουν τα δικά τους υπάρχοντα 

συστήματα – έτσι βασίζονταν στη χειροκίνητη διαχείριση της πληροφορίας. 

Από το σημείο εκείνο και από σφάλματα στην επικοινωνία μεταξύ της Garden 

και των προμηθευτών της ξεκίνησε η αναστροφή της επιτυχημένης αρχικής 

πορείας της. Αδυναμία ικανοποίησης των παραγγελιών, αθρόες επιστροφές 

χρημάτων στους – δυσαρεστημένους πλέον – πελάτες, δημιούργησαν ένα 

κλίμα μη αναστρέψιμο για την Garden.com. Το Σεπτέμβριο του 2000 είχε ήδη 

μειώσει το προσωπικό της κατά 40%, ενώ δύο μήνες μετά ξεκινούσε την 

εκκαθάρισή της, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες συγχώνευσης ή 

εξαγοράς (Sandoval 2000).   

Η Garden.com είχε καταφέρει να εκμεταλλευτεί μια μεγάλη 

επιχειρηματική ευκαιρία: την άνθηση της ενασχόλησης με την κηπουρική στις 

Η.Π.Α. και, ειδικότερα, την άνθηση του online εμπορίου ειδών κήπου.  Ο 

ανταγωνισμός, ωστόσο, από μεγάλους λιανοπωλητές ήταν έντονος. Για να τον 

αντιμετωπίσει, η Garden.com αξιοποίησε πολλές δυνατότητες του e-

marketing, όπως την έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού, τακτικά newsletters 

και e-mails στα ηλεκτρονικά μέλη. Η Garden είχε πιστέψει στην αξιοποίηση 

του Διαδικτύου ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των 

παραδοσιακών λιανοπωλητών. Ανέθεσε, έτσι, τη φυσική διαχείριση των 

προϊόντων στους συνεργάτες της και επικεντρώθηκε στον πλέον επικερδή 

πόρο, την πληροφορία. Εντούτοις, η εικονική της αλυσίδα, όπως και πολλών 

άλλων εταιρειών, αποδείχθηκε ανεπαρκής ώστε να ανταποκριθεί στις υψηλές 

απαιτήσεις τους εικονικού περιβάλλοντος.   
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33..  ΗΗ  εεξξέέλλιιξξηη  εεννόόςς  εειικκοοννιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  σσττηηνν  ααυυττοοκκιιννηηττοοββιιοομμηηχχααννίίαα  ––  ΓΓεερρμμααννίίαα  

Στη δεκαετία του 90 η εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής αυτοκινήτων 

στη Γερμανία υπέστη αναδιοργάνωση, με χαρακτηριστικά την παγκόσμια 

επιλογή πόρων και τον περιορισμό των άμεσων προμηθευτών (Franke 1999). 

Οι αλλαγές αυτές, ενώ ευνόησαν τους πολυεθνικούς προμηθευτές, άσκησαν 

ιδιαίτερες πιέσεις και ανταγωνιστικό μειονέκτημα στους τοπικούς μικρο-

μεσαίους προμηθευτές. Στο πλαίσιο αυτό, έξι γερμανικές εταιρείες – 

προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας – προέβησαν ήδη από το 1994 στη 

δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου από το οποίο θα προκύπτουν 

εικονικές επιχειρήσεις βάσει των επιχειρηματικών συνθηκών και ευκαιριών. 

Η δομή του δικτύου χαρακτηρίζεται από μια επιχείρηση-ηγέτη (τη 

μεγαλύτερη επιχείρηση του δικτύου) που λειτουργεί συνδετικά μεταξύ 

δικτύου, αγοράς και πελατών. Το δίκτυο αυτό επικεντρώνεται στη διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων, ενώ οι σχέσεις προμηθευτών-πελατών υλοποιούνται 

στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας της εικονικής επιχείρησης. 

Διαλειτουργικές μονάδες και διεπιχειρησιακές ομάδες εργάζονται στο 

πλαίσιο του δικτύου, αξιοποιώντας τις σύγχρονες μορφές πληροφορικής 

τεχνολογίας και επικοινωνίας.  

Καθώς τα πρώτα εγχειρήματα του δικτύου αποδείχθηκαν ευνοϊκά, 

αποφασίστηκε από κοινού να ενσωματωθούν και νέοι συνεταίροι, με 

αποτέλεσμα να προκύψει ένας εικονικός ιστός. Κατά τη μεταλλαγή αυτή, από 

σταθερό δίκτυο σε εικονικό ιστό, υπάρχουν ποικίλα θέματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν: από το ‘κενό ηγεσίας’ που προκύπτει καθώς στο μοντέλο 

του ιστού δεν υφίστανται αρχηγοί, μέχρι τις προϋποθέσεις εισαγωγής μιας 

επιχείρησης στον ιστό και το ζήτημα του ποιος θα είναι υπεύθυνος για την 

αξιολόγηση των ‘υποψήφιων’ εταιρειών. Θέματα εμπιστοσύνης ανακύπτουν 

επίσης, περιπλέκοντας τη διαδικασία της μετάβασης στο νέο μοντέλο. Ένα 
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άλλο ζήτημα αφορά το ίδιο το αντικείμενο συνεργασίας: ενώ το δίκτυο ήταν 

προσανατολισμένο στην ανάπτυξη προϊόντων, νέα μέλη ενδέχεται να 

μετατοπίσουν το ενδιαφέρον και τις δραστηριότητες σε διαφορετικούς τομείς. 

Επιπλέον, το θέμα της διαχείρισης και του διαμοιρασμού του 

επιχειρηματικού κινδύνου αλλά και των κερδών αλλάζει αποφασιστικά 

διαστάσεις κατά τη μετάβαση σε ένα εικονικό μοντέλο πιο δυναμικό και 

ευέλικτο, με περισσότερους συνεταίρους. Οι γερμανικές επιχειρήσεις πρέπει 

παράλληλα να συγχρονίσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες, τα 

logistics και να αναπτύξουν μια αποτελεσματική και ευέλικτη εφοδιαστική 

αλυσίδα.     

Ο Franke (1999), περιγράφοντας την περίπτωση της γερμανικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας,  θέτει πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά την μετάβαση σε νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τη συμβολή των παγκόσμιων συνθηκών 

στην ανάγκη για αλλαγή επιχειρηματικών προσανατολισμών και υιοθέτηση 

των πλέον αποτελεσματικών μορφών οργάνωσης και λειτουργίας.             
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  
  

ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ααννθθρρωωππιισσττιικκήήςς  εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4   
 

ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ααννθθρρωωππιισσττιικκήήςς  εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς    
 

 

Όπως έγινε φανερό στα προηγούμενα κεφάλαια, οι σύγχρονες 

εφοδιαστικές αλυσίδες κινούνται γύρω από μία οντότητα: τον πελάτη, τον 

τελικό καταναλωτή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρουν. Η όσο 

το δυνατόν καλύτερη – εξατομικευμένη – ικανοποίηση των αναγκών του 

πελάτη τίθεται ως κεντρικός στόχος των εφοδιαστικών δικτύων. Στην 

προσπάθειά τους αυτή, οι συνεργασίες των επιχειρήσεων λαμβάνουν 

διάφορες μορφές, με πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές τις εικονικές 

οντότητες. Τι συμβαίνει όμως όταν το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τον 

τελικό καταναλωτή ως πηγή κέρδους του δικτύου; Όταν οι ανάγκες του 

καταναλωτή ξεφεύγουν από τα συνήθη πρότυπα και εστιάζονται σε ένα 

κρίσιμο σημείο: την επιβίωση; Όταν δεν είναι ο ίδιος ο καταναλωτής που 

αναζητεί άμεσα την ικανοποίηση των αναγκών του – καθώς δεν είναι σε θέση 

να το κάνει – αλλά τρίτοι φορείς αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να 

ικανοποιήσουν τις επιτακτικές ανάγκες του; Ο λόγος γίνεται για το Supply 

Chain Management στον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης, ο οποίος 

περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες απαραίτητα για την επιβίωση, σε 

σημεία του πλανήτη που πλήττονται από εκτεταμένα απειλητικά φαινόμενα 

όπως φτώχεια, πείνα, νοσήματα, φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, κ.ά. 

Πολυάριθμοι οργανισμοί, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

και υπερεθνικές οντότητες, με πιο γνωστό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 

δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, στην 

προσπάθειά τους να εντοπίσουν, να παρακολουθήσουν και να επέμβουν 

όπου υπάρχουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες ανά τον κόσμο. Τα προϊόντα 
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που απευθύνονται σε τέτοιες ανάγκες περιλαμβάνουν τρόφιμα, ρουχισμό, 

φάρμακα, υπηρεσίες περίθαλψης, αλλά και εκπαιδευτικό υλικό.  

Από τη σύντομη εισαγωγή γίνεται φανερό ότι τα θέματα που 

εμπλέκονται στην ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα είναι πολυάριθμα, 

πολύπλοκα και χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Αναμφισβήτητα, το 

αντικείμενο του Humanitarian Supply Chain Management (εάν πρέπει να του 

δοθεί κάποια συγκεκριμένη ονομασία), διαφέρει ουσιαστικά από το 

κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα αντικείμενο που μελετήθηκε στα 

προηγούμενα τμήματα. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα αναζητηθούν αυτές 

οι διαφορές και το πώς αντιμετωπίζονται, ενώ θα μελετηθεί και η 

πραγματικότητα των ανθρωπιστικών εφοδιαστικών δικτύων όπως αυτή 

εμφανίζεται σήμερα. Τέλος, θα διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης της 

ανθρωπιστικής δράσης στα σύγχρονα μοντέλα e-SCM και εικονικών δικτύων.   

 

 

44..11    ΗΗ   ααννθθρρωωππιισσττ ιικκήή   εεφφοοδδ ιιαασσττ ιικκήή   ααλλυυσσίίδδαα   

Είναι φανερό ότι οι ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει η 

ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα έχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και 

συνήθως έναν ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα. Πρόκειται για ανάγκες που 

απαιτούν αυξημένη αμεσότητα και ταχύτητα στον εντοπισμό και στην 

εξυπηρέτησή τους, ανάγκες που διαφέρουν από το ένα σημείο του πλανήτη 

στο άλλο και που συχνά αφορούν εκτεταμένους ανθρώπινους πληθυσμούς. 

Τα παραδείγματα ανά τον κόσμο καταστάσεων που χρήζουν ανθρωπιστικής 

επέμβασης είναι αναρίθμητα· ο πρόσφατος σεισμός στο Ιράν (26/12/2003) 

άφησε πολλές χιλιάδες νεκρούς, αλλά και τραυματίες και  άστεγους που 

πρέπει άμεσα να σιτιστούν, να στεγαστούν, να περιθαλφθούν. Εκτός όμως 

από καταστάσεις με τόσο εξαιρετικά επείγουσα φύση, υπάρχουν και χρόνια 

προβλήματα, συνήθως λιγότερο γνωστά, σε πολλές χώρες της Αφρικής, της 
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Ασίας και αλλού, όπου τμήματα του πληθυσμού ζουν υπό επισφαλείς 

συνθήκες διαβίωσης. Εκεί η δράση των ανθρωπιστικών αλυσίδων στοχεύει, 

όχι μόνο στην ανακούφιση των προβλημάτων, αλλά κυρίως στη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.  

Μια ακόμη βασική ιδιαιτερότητα της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής 

αλυσίδας αφορά το ρόλο του κέρδους: στοιχείο που στην ‘κλασική’ 

εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί τον πρώτο στόχο – έστω και αν ο δηλούμενος 

στόχος είναι ο πελάτης και η εξυπηρέτησή του, αφού και αυτός τελικά 

εξυπηρετεί τον απώτερο στόχο της κερδοφορίας όλων των μελών της 

αλυσίδας. Η διαφορά τελικώς βρίσκεται στα ίδια τα μέλη της αλυσίδας: οι 

οργανισμοί που ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια είναι κατά κύριο 

λόγο μη-κερδοσκοπικοί, συχνά μη-κυβερνητικοί αλλά και διακυβερνητικοί. 

Σκοπός δεν είναι το κέρδος, όπως στις διάφορες εταιρείες, αλλά – εδώ ισχύει – 

η ‘εξυπηρέτηση’ του συνανθρώπου, που συνίσταται στην καλύτερη διαβίωσή 

του ή και στην ίδια την επιβίωση. Ο άνθρωπος που βρίσκεται σε ανάγκη δεν 

αντιμετωπίζεται σαν πελάτης, δηλαδή ως πηγή εσόδων, αλλά νοείται από μια 

εντελώς διαφορετική θεώρηση: τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του παρέχονται 

δωρεάν και χωρίς ο ίδιος να τα ζητήσει.   

Το στοιχείο των υπηρεσιών αποτελεί ακόμη ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της ανθρωπιστικής επέμβασης. Δεν είναι μόνο τα προϊόντα 

που διακινούνται με σκοπό την ανακούφιση πληγέντων πληθυσμών, αλλά 

απαιτούνται και υπηρεσίες όπως περίθαλψη, εκπαίδευση, κ.ά. Εκτός αυτού, 

τα ίδια τα προϊόντα όπως τρόφιμα, είδη ένδυσης και καταλύματα, δεν 

παραδίδονται απλώς στους έχοντες ανάγκη, αλλά συνοδεύονται από 

υπηρεσίες που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των αγαθών και το γενικότερο 

συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνεπώς, οι υπηρεσίες 

αποδεικνύονται συχνά πιο σημαντικές και κρίσιμες από ό,τι τα ίδια τα 

 95



προϊόντα.  Το στοιχείο αυτό μεταβάλλει την ίδια τη φύση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, καθιστώντας πιο περίπλοκη τη διαχείρισή της. 

Η φύση της ανθρώπινης εφοδιαστικής αλυσίδας, το ευαίσθητο πεδίο 

δράσης της, η παγκόσμια εμβέλειά της αλλά και η εμπλοκή των 

φιλανθρωπικών πηγών με μεγάλα χρηματικά ποσά να κατευθύνονται στα 

διάφορα σημεία του πλανήτη, επιβάλλουν μια ιδιαίτερη σοβαρότητα στη 

διαχείριση της αλυσίδας και απαιτούν μηχανισμούς παρακολούθησης και 

εποπτείας ώστε η βοήθεια να φτάνει αυτούσια στον προορισμό της όταν και 

όπου απαιτείται και να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων που τίθενται σε 

κάθε περίπτωση. 

Εάν πρέπει να δοθεί ένας ορισμός στην ανθρωπιστική εφοδιαστική 

αλυσίδα, η διατύπωση του Fritz Institute (Thomas, 2003), αν και γενική, 

αποδίδει σε μεγάλο βαθμό την ουσία: πρόκειται για ‘διαδικασίες και 

συστήματα που εμπλέκονται στην κινητοποίηση ανθρώπων, πόρων, 

ικανοτήτων και γνώσης ώστε να βοηθήσουν ευάλωτους πληθυσμούς που 

πλήττονται από φυσικές καταστροφές και σύνθετες επείγουσες καταστάσεις’. 

Σχηματικά, η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα παρουσιάζεται αμέσως 

παρακάτω (σχήμα 4.1).  
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Σχήμα 4.1: Η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα  

(προσαρμογή από Thomas 2003) 
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Όπως είναι φανερό, η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα 

προσεγγίζεται από μια process-based θεώρηση που ξεκινάει από το σχεδιασμό 

στρατηγικών ετοιμότητας, περνά στην αξιολόγηση των αναγκών της εκάστοτε 

επείγουσας κατάστασης και στην πραγματοποίηση εκκλήσεων για 

δωρεές/βοήθεια και συνεχίζει με την κινητοποίηση όλων των υφιστάμενων 

πόρων, υλικών και άυλων, κατευθύνοντάς τους στην πληγείσα περιοχή. 

Παρεμβάλλονται τα logistics που ευθύνονται κυρίως για τη μεταφορά και 

διανομή των ανθρωπιστικών προμηθειών και την παρακολούθηση της 

κίνησής τους κατά μήκος της αλυσίδας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν 

παραβλέπεται η αξιολόγηση της όλης επίδοσης της αλυσίδας ώστε να 

διαπιστωθούν τα σημεία πιθανών βελτιώσεων και περαιτέρω ανάπτυξης.    

Ο ρόλος των Logistics στην ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα 

αναδεικνύεται κυρίαρχος, καθώς είναι το στοιχείο που φέρει τη μεγαλύτερη 

ευθύνη ώστε η βοήθεια να φτάσει ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται, την ώρα που 

πρέπει και στην ποσότητα που απαιτείται (http://www.fritzinstitute.org). 

Είναι επίσης το στοιχείο που εμπεριέχει ίσως τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην 

εκτέλεση της ανθρωπιστικής επέμβασης. Αυτό συμβαίνει διότι τα Logistics 

καλούνται να αντιμετωπίσουν φυσικές δυσκολίες και εμπόδια που συχνά 

εμφανίζονται ανυπέρβλητα: από ανύπαρκτες ή κατεστραμμένες υποδομές 

μέχρι ανεπαρκείς ή ακόμα και εχθρικούς κυβερνητικούς μηχανισμούς. Έτσι, η 

διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται πιο συχνά στα Humanitarian Logistics 

παρά στο Humanitarian Supply Chain Management.     

Ένα ακόμη βασικό ζήτημα αφορά τη διάχυση της πληροφορίας και τη 

σχέση της με την ύπαρξη εμπιστοσύνης. Η ανθρωπιστική δράση, καθώς 

εμπλέκει μεγάλες ροές χρηματικών ποσών από τους δωρητές διεθνώς, συχνά 

προκαλεί καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των διάφορων 

εμπλεκόμενων φορέων στην ανθρωπιστική αλυσίδα. Το φαινόμενο αυτό 
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οφείλει να αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση διαφάνειας, που με τη σειρά 

της επιτυγχάνεται με τη διάχυση της πληροφορίας μέσω γραπτών αναφορών 

(PAHO 2001). Η διάδοση της πληροφορίας αφορά πολλαπλά επίπεδα: τους 

δωρητές, τον τύπο, τον τοπικό πληθυσμό και εντέλει το σύνολο των μελών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ανθρωπιστική 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι εκείνες που εφαρμόζονται κατά κόρον και στις 

εμπορικές αλυσίδες: γραμμωτός κώδικας, έξυπνες κάρτες, RFID, είναι μερικές 

από τις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των τεράστιων 

όγκων προϊόντων που διακινούνται κατά μήκος της αλυσίδας. Επιπλέον, τα 

γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες 

συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαχείριση των πληροφοριών και της γνώσης 

που αποδεικνύονται θεμελιώδεις στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Οι Kumar 

et al. (1999) περιγράφουν το σύστημα GeoWorlds που συνδυάζει γεωγραφικά 

πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακές βιβλιοθήκες και web-based εργαλεία 

συνεργασίας ώστε να επιτύχει την online συνεργασία και το διαμοιρασμό της 

πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στις ανθρωπιστικές αστικές κρίσεις. 

Ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Δικτύου Πληροφόρησης για 

την ανθρωπιστική βοήθεια προτείνουν οι Bui et al. (2000). Ένα τέτοιο δίκτυο 

θα περιλαμβάνει τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, μηχανισμούς 

γνώσης και συνεργασίας, για τον βελτιωμένο συντονισμό των δράσεων – όχι 

μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και πριν και μετά την κρίση. 

Επιπλέον, ο ρόλος του Internet στην ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα 

αποδεικνύεται θεμελιώδης, καθώς με τις διάφορες μορφές του (π.χ. ειδικά 

websites, online βάσεις δεδομένων, online communities) καθιστά δυνατή και 

βελτιστοποιεί την επικοινωνία και την άντληση γνώσης      
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44..22    ΗΗ   δδιιααχχεε ίίρρ ιισσηη   ττωωνν   ααννθθρρωωππιισσττ ιι κκώώνν   εεφφοοδδιιαασσττ ιι κκώώνν   ααλλυυσσίίδδωωνν   σσττηηνν   ππρράάξξηη   

Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός φορέων παγκόσμια που 

εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, στην ανθρωπιστική 

επέμβαση και βοήθεια. Οι κυριότεροι τέτοιοι φορείς περιλαμβάνουν της 

Οργανισμούς που υπάγονται στα Ηνωμένα Έθνη (όπως UNDP, UNICEF, 

UNHCR, World Food Programme, κ.ά.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων 

Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), τους Γιατρούς χωρίς 

Σύνορα, τους Γιατρούς του Κόσμου, κ.ά25. Ο ρόλος των δωρητών παγκόσμια 

είναι εξίσου σημαντικός, καθώς αυτοί παρέχουν την ‘πρώτη ύλη’, τoυς 

βασικούς πόρους για να ενεργοποιηθεί και να λειτουργήσει η ανθρωπιστική 

εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόκειται για κυβερνήσεις, εταιρείες αλλά και ιδιώτες, 

που προσφέρουν τη βοήθειά τους σε τακτική βάση αλλά και εκτάκτως, σε 

επείγουσες περιστάσεις.  

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανθρωπιστικές 

εφοδιαστικές αλυσίδες εντοπίζονται στο χαμηλό βαθμό αυτοματοποίησης και 

στην ανεπάρκεια μεθόδων, ζητήματα που ως τώρα αντιμετωπίζονταν σε 

κάποιο βαθμό με τις υψηλές ικανότητες και τη θέληση των εμπλεκόμενων 

στην αλυσίδα (Sowinski 2003). Οι ασταθείς προϋπολογισμοί και η 

λανθασμένη διαχείριση των χρηματικών πόρων (που προορίζονται 

περισσότερο για την άμεση ανακούφιση των προβλημάτων και ελάχιστα για 

υποδομές) είναι επίσης σημαντικά μειονεκτήματα που εμποδίζουν τις 

ανθρωπιστικές αλυσίδες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε όλο το μήκος 

τους (ό.π.). Άλλα προβλήματα εντοπίζονται στην περιορισμένη 

διαθεσιμότητα και διάδοση της γνώσης, καθώς αυτή δεν συλλέγεται και δε 

συστηματοποιείται επαρκώς, με αποτέλεσμα σε κάθε καταστροφή να  

‘εφευρίσκεται ξανά ο τροχός’ (http://www.fritzinstitute.org).  

                                                 
25 Για μια εκτεταμένη αναφορά στους Οργανισμούς που εμπλέκονται στην ανθρωπιστική 
παρέμβαση σε επείγουσες καταστάσεις, βλ. PAHO, 2001 και http://www.reliefweb.int  
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Το ζήτημα της διαχείρισης της γνώσης αναδεικνύεται θεμελιώδες για 

την ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα. Η λήψη των αποφάσεων σε 

πραγματικό χρόνο, και ιδιαίτερα σε τόσο κρίσιμες καταστάσεις όπου 

κρίνονται ανθρώπινες ζωές, είναι ένα μείζον θέμα που απαιτεί άμεση και 

αποτελεσματική διαχείριση, κοινή χρήση και συντονισμό της γνώσης όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων.  Το είδος της πληροφορίας που κινείται στην 

ανθρωπιστική αλυσίδα αφορά το είδος και την έκταση της καταστροφής, τα 

είδη που διακινούνται, στοιχεία για τον πληγέντα πληθυσμό, αλλά και την 

ευρύτερη γνώση και τεχνογνωσία των οργανισμών που επεμβαίνουν 

ανθρωπιστικά. Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί και υλοποιηθεί 

παγκόσμια δίκτυα που λειτουργούν ως online κοινότητες με αντικείμενο τη 

συλλογή πληροφορίας και γνώσης για επείγουσες καταστάσεις ανά τον κόσμο 

(π.χ. http://www.reliefweb.int). Οι Zhang et al. (2002) προτείνουν ένα 

πλαίσιο διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management) που μπορεί να 

λειτουργήσει καταλυτικά στην ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα και 

παρουσιάζεται σχηματικά αμέσως παρακάτω (σχήμα 4.2). 
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Σχήμα 4.2: Knowledge Management στην ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα 
(προσαρμογή από Zhang et al. 2002) 
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Η βάση γνώσης περιέχει διάφορες πηγές γνώσης όπως πληροφορίες 

για παλαιότερες επείγουσες καταστάσεις, για υφιστάμενες ανθρωπιστικές 

οργανώσεις, βιβλιοθήκη με γεωγραφικές και χαρτογραφικές πηγές, καθώς και 

συστηματοποιημένη γνώση για τις μεθόδους και στρατηγικές αντιμετώπισης 

των κρίσεων. Γύρω από τη βάση γνώσης βρίσκονται συγκεκριμένες 

διαδικασίες επεξεργασίας και διαχείρισης της γνώσης, μέσω των οποίων 

επιτυγχάνεται η αναγνώριση της τρέχουσας κατάστασης και υποστηρίζεται η 

λήψη αποφάσεων.     

Εφόσον η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα παρουσιάζει 

συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που περιγράφηκαν παραπάνω, συνεπάγεται ότι 

και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των 

ανθρωπιστικών εφοδιαστικών αλυσίδων διαφέρουν από αυτά των εμπορικών 

αλυσίδων (Sowinski 2003). Μέχρι πρότινος όμως δεν υπήρχε ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ανθρωπιστικού SCM και οι πολυάριθμες 

ανθρωπιστικές οργανώσεις ανά τον κόσμο βασίζονταν στα στοιχειώδη μέσα 

διαχείρισης της αλυσίδας και σε ασύνδετες, μη-ολοκληρωμένες εφαρμογές. Η 

πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου λογισμικού 

περιγράφεται παρακάτω.     

 

 

44..22..11  ΦΦοορρεε ίί ςς   πποουυ   εεμμππλλέέκκοονντταα ιι   σσεε   ππααγγκκόόσσμμιι εεςς   ααννθθρρωωππιισσττ ιι κκέέςς   ααλλυυσσίίδδεεςς     

 
  FFrriittzz  IInnssttiittuuttee      

Το Ινστιτούτο Fritz (http://www.fritzinstitute.org) είναι ένα 

πρωτοπόρο κέντρο έρευνας που ειδικεύεται στην ανάπτυξη της 

ανθρωπιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της συνεργασίας του με 

ποικίλους παγκόσμιους οργανισμούς (μεταξύ αυτών τα Ηνωμένα Έθνη και το 

IFRC), με την ακαδημαϊκή κοινότητα  και με ιδιωτικούς επιχειρηματικούς 

φορείς, σε θέματα ανάπτυξης υποδομών για τις ανθρωπιστικές κρίσεις, σε 
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ερευνητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Κατορθώνει να συγκεντρώνει 

όλους τους παραπάνω φορείς και συνενώνοντας την εμπειρία και τη γνώση 

τους, να βελτιώνει τη λειτουργία της ανθρωπιστικής αλυσίδας.     

Το Ινστιτούτο Fritz ανέπτυξε πρόσφατα, σε συνεργασία με το διεθνή 

οργανισμό IFCR, το πρώτο ‘ανθρωπιστικό λογισμικό’ SCM που επιτρέπει την 

παρακολούθηση της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλο το μήκος 

της, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες, τυποποιεί τη διαδικασία κινητοποίησης 

των πόρων και παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της επίδοσης της αλυσίδας. 

Βασισμένο σε web-based αρχιτεκτονική, απαιτεί απλή σύνδεση στο Internet ή 

σε ιδιωτικό TCP/IP δίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε 

σημείο του πλανήτη. Είναι απλό στη χρήση και η εκπαίδευση διαρκεί μόνο 

λίγες ημέρες, ενώ λαμβάνει επίσης υπόψη τα διαφορετικά συστήματα των 

μελών της αλυσίδας, οπότε και είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο.   

 

  ΔΔιιεεθθννήήςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν  ΕΕρρυυθθρροούύ  ΣΣττααυυρροούύ  &&  ΕΕρρυυθθρράάςς  ΗΗμμιισσεελλήήννοουυ  ((IIFFCCRR))  

Η παγκόσμια ανθρωπιστική αλυσίδα του IFCR (http://www.ifrc.org), 

του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού δικτύου παγκόσμια, περιλαμβάνει στοιχεία 

κοινά με τις εμπορικές εφοδιαστικές αλυσίδες αλλά και στοιχεία πέραν αυτών. 

Όσον αφορά την επιλογή πόρων σε παγκόσμια κλίμακα (global sourcing), 

υπάρχουν περιφερειακά κέντρα προμηθειών, ανάλογα με την τοποθεσία της 

επέμβασης. Η επιλογή των πόρων γίνεται τοπικά αλλά και διεθνώς, σε 

συνεργασία και με εταιρείες που παρέχουν συγκεκριμένα προϊόντα για 

επείγουσες ανάγκες. Η διανομή διεκπεραιώνεται από τοπικές και εθνικές 

οργανώσεις, πάντα σε συνάρτηση με την εγγύτητα στον τόπο της δράσης, ενώ 

για της μεταφορές χρησιμοποιούνται όλα τα υπαρκτά μέσα, σε σχέση και με 

τις υφιστάμενες υποδομές.  

Μέχρι τη συνεργασία του με το Ινστιτούτο Fritz, το IFCR βασιζόταν σε 

απλές εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως ηλεκτρονικό 
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ταχυδρομείο και βάσεις δεδομένων. Όπως προαναφέρθηκε, το νέο web-based 

σύστημα SCM εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια σε όλο το μήκος της αλυσίδας 

και έχει δυνατότητες προσαρμογής σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Το 

ζήτημα δε των τηλεπικοινωνιών είναι περίπλοκο, καθώς οι οργανώσεις του 

IFCR βασίζονται στις εθνικές υποδομές που δεν είναι κάθε φορά οι καλύτερες 

και, ούτως ή άλλως, σε επείγουσες καταστάσεις τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 

υπερφορτώνονται, εμποδίζοντας τη δράση της ανθρωπιστικής βοήθειας.      

   

  PPaann  AAmmeerriiccaann  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn  ––  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn  

Με αντικείμενο την παροχή ιατρικών και φαρμακευτικών προμηθειών 

και γενικότερα τη διαχείριση της δράσης στον τομέα της υγείας, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και ο Παν-Αμερικανικός 

Οργανισμός Υγείας (Περιφερειακό Γραφείο του WHO για την Αμερική) 

εμπλέκονται στη διαχείριση μιας παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας που 

διακινεί φάρμακα και ιατρική βοήθεια σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, 

που κυμαίνονται από φυσικές καταστροφές μέχρι μακροχρόνιες κρίσεις, όπως 

πολέμους (http://www.paho.org, http://www.who.org). Οι οργανισμοί 

αυτοί δίνουν βάρος στους εθνικούς/τοπικούς φορείς, ως τα μέλη της αλυσίδας 

που φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη ώστε η διεθνής βοήθεια να φτάσει ακριβώς 

στο σημείο όπου χρειάζεται.  

Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, ο 

PAHO/WHO αναγνωρίζει τη σημασία του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων 

logistics, με βάση τη γνώση του γεωγραφικού, κοινωνικού, πολιτικού και 

φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο θα λάβει χώρα η ανθρωπιστική επέμβαση 

(PAHO 2001). Η ορθή εκτίμηση των αναγκών είναι το επόμενο κύριο βήμα 

που συνοδεύεται και από την εκτίμηση των τοπικών ικανοτήτων σε υποδομές 

και πόρους. Από τα πλέον σημαντικά στοιχεία είναι και ο συντονισμός των 

δραστηριοτήτων και των φορέων που βρίσκονται στο πεδίο δράσης. Ο 
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διαμοιρασμός της πληροφορίας έχει ιδιαίτερη σημασία και η συνεργασία 

μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (εθνική κυβέρνηση, τοπικές αρχές, 

μη-κυβερνητικές οργανώσεις, γειτονικές χώρες, στρατιωτικές δυνάμεις, ξένες 

κυβερνήσεις, τοπική κοινότητα) αναδεικνύεται πρωταρχική για οποιαδήποτε 

προσπάθεια.   

Στο πλαίσιο του PAHO/WHO αναπτύχθηκε το σύστημα διαχείρισης 

ανθρωπιστικών προμηθειών SUMA που περιλαμβάνει εκπαιδευμένο 

προσωπικό, τυποποιημένες διαδικασίες και ευέλικτη πληροφορική 

τεχνολογία, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική ταξινόμηση, 

αποθήκευση και διαχείριση των προμηθειών.   

 

  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  WWoorrlldd  FFoooodd  PPrrooggrraammmmee    

Το World Food Programme αποτελεί το τμήμα logistics των Ηνωμένων 

Εθνών, όντας ο μεγαλύτερος διακινητής τροφίμων σε όλο τον πλανήτη, όπου 

υπάρχουν ανθρωπιστικές κρίσεις. Το στοιχείο της συνεργασίας είναι ιδιαίτερα 

εμφανές στη λειτουργία του WFP, όπως και σε όλες τις ανθρωπιστικές 

εφοδιαστικές αλυσίδες. Φορείς από διαφορετικούς χώρους δράσης και 

λειτουργίας συνεταιρίζονται και συνεργάζονται, συνεισφέροντας υλικούς και 

άυλους πόρους, συνενώνοντας τα δυνατά, ανταγωνιστικά τους σημεία, όπως 

ακριβώς συμβαίνει και στις εμπορικές αλυσίδες. Το παράδειγμα της 

συνεργασίας μεταξύ του WFP και της εταιρείας TNT Logistics (μέρους της 

εταιρείας TPG) είναι ενδεικτικό της τάσης αυτής. Η τεχνογνωσία και η 

εμπειρία της TNT στο χώρο των logistics αξιοποιούνται στα διάφορα επίπεδα 

συνεργασίας της με το WFP: παγκόσμια διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, 

αποθηκευτικές υποδομές, δραστηριότητες συλλογής χρημάτων (έρανοι, 

δωρεές), εξασφάλιση διαφάνειας, κ.ά. (http://www.tntlogistics.com). Η 

συνεργασία του WFP με την TPG, που ξεκίνησε στα τέλη του 2002, πρόκειται 

να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, με τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου 
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ανθρωπιστικής ανταπόκρισης (HRN – Humanitarian Response Network) που 

έχει σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ του WFP, άλλων φορέων του 

ΟΗΕ και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων ώστε να επιτύχει μια πιο 

αποτελεσματική και αποδοτική παγκόσμια ανθρωπιστική εφοδιαστική 

αλυσίδα με έμφαση στα logistics (http://www.tpg.com). Το WFP θα είναι 

επίσης ο πρώτος οργανισμός που θα εγκατασταθεί στην ‘Ανθρωπιστική 

Πόλη’, μια περιοχή που δημιουργήθηκε στο Ντουμπάι για να φιλοξενήσει τις 

μεγαλύτερες ανθρωπιστικές οργανώσεις.     

 
 
44..33  ΟΟιι   σσύύγγχχρροοννεεςς   ααννθθρρωωππιισσττ ιικκέέςς   ααλλυυσσίίδδεεςς   ωωςς   εε ιικκοονν ιι κκάά   δδίίκκττυυαα     

Στο σημείο αυτό έχει ήδη γίνει φανερό ότι οι οργανισμοί και 

γενικότερα οι φορείς που εμπλέκονται στην ανθρωπιστική βοήθεια και την 

αντιμετώπιση κρίσεων παγκόσμια λειτουργούν ως μια ανθρωπιστική 

εφοδιαστική αλυσίδα που συγκεντρώνει πόρους (υλικούς, άυλους, 

ανθρώπινους), τεχνολογία, γνώση και εμπειρία ώστε να ανταποκριθεί άμεσα 

σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις. Το είδος των αναγκών που έρχεται να 

ικανοποιήσει, η παγκόσμια εμβέλειά της και η γενικότερη φύση της 

ανθρωπιστικής αλυσίδας όπως περιγράφηκε παραπάνω, παραπέμπουν σε 

μεγάλο βαθμό στο πρότυπο της εικονικής επιχείρησης που αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα 

εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά των εικονικών οργανισμών: 

 Γεωγραφική διασπορά – οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται 

διάσπαρτοι σε όλο τον πλανήτη. Στις ανθρωπιστικές κρίσεις 

συμμετέχουν διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις, εθνικοί και 

τοπικοί φορείς, δωρητές από διάφορες χώρες του κόσμου , κ.ά.   

 Συνεισφορά πόρων – όλα τα μέλη της αλυσίδας προσφέρουν τους 

πόρους που διαθέτουν, από αγαθά, χρήματα και υποδομές μέχρι 

γνώση και εμπειρία.  
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 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – η συνεργασία όλων 

των φορέων και ο συντονισμός των ενεργειών τους βασίζεται κατά 

κύριο λόγο στις νέες τεχνολογίες. 

 Δυναμική/προσωρινή φύση – οι ανθρωπιστικές κρίσεις είναι, κατά 

ένα μεγάλο μέρος, απρόβλεπτες. Συνεπώς, όταν προκύψει μια κρίση, 

οι διάφοροι φορείς συγκεντρώνονται/δικτυώνονται για να την 

αντιμετωπίσουν και όταν αυτή αντιμετωπιστεί το δίκτυο διαλύεται26.  

Δεν είναι λοιπόν άστοχο να θεωρηθεί η ανθρωπιστική εφοδιαστική 

αλυσίδα ως ένα εικονικό ανθρωπιστικό δίκτυο. Φαίνεται ότι οι εικονικές 

οντότητες είναι η πλέον αρμόζουσα και αποτελεσματική λύση στις 

ανθρωπιστικές κρίσεις που από τη φύση τους έχουν εξαιρετικά επείγοντα 

χαρακτήρα, υψηλές απαιτήσεις διαχείρισης και δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν από ένα μεμονωμένο φορέα αλλά μόνο με τη συμβολή των 

πολλών και τη συγκέντρωση πόρων από πολλαπλές διαφορετικές πηγές – με 

τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών να επιτρέπουν το 

συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, 

όσον αφορά χρόνια προβλήματα και διαχρονικές ανθρωπιστικές κρίσεις που 

πλήττουν αρκετά σημεία του πλανήτη, το εικονικό μοντέλο επίσης μπορεί να 

εφαρμοστεί, σε μια πιο σταθερή/διαχρονική μορφή του, βασισμένο σε 

μακροχρόνιες συνεργασίες.   

Εάν θα επιχειρούσαμε να εντάξουμε την ανθρωπιστική εφοδιαστική 

αλυσίδα σε ένα από τα μοντέλα εικονικών δικτύων που περιγράφηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, το μοντέλο του Net-Broker και του εικονικού ιστού 

(Franke & Hickmann 1999) φαίνεται ως ενδιαφέρουσα πρόταση. Σύμφωνα με 

την πρότασή μας, ο ανθρωπιστικός εικονικός ιστός περιλαμβάνει το σύνολο 

των φορέων (διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών 

                                                 
26 Κατά το πρότυπο των εικονικών επιχειρήσεων, οι οποίες σχηματίζονται για να 
εκμεταλλευτούν μια εμπορική ευκαιρία και στη συνέχεια διαλύονται.  
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οργανώσεων, δωρητών, κ.ά.) που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 

ανθρωπιστικών κρίσεων και αποτελούν εν δυνάμει συνεργάτες-μέλη 

εικονικών δικτύων για συγκεκριμένες επεμβάσεις. Υπεύθυνος για τη 

διατήρηση αλλά και ανάπτυξη του εικονικού ιστού  είναι ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών με τα σχετικά όργανά του, όπως π.χ. το Γραφείο 

Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (UNOCHA-UN Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs) ή άλλες  υπηρεσίες του ΟΗΕ. Εφόσον 

ξεσπάσει μια κρίση σε κάποιο σημείο του πλανήτη, ο ΟΗΕ αναλαμβάνει να 

επιλέξει πόρους και ικανότητες από τις οντότητες που εμπεριέχονται στον 

εικονικό ιστό, με σκοπό το σχηματισμό ενός εικονικού ανθρωπιστικού 

δικτύου που θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κρίσης. 

Το παρακάτω σχήμα (4.3) αναπαριστά ακριβώς τη λειτουργία του ΟΗΕ ως 

Net-Broker που μεσολαβεί ώστε από τον εικονικό ιστό να προκύψει το 

ανθρωπιστικό εικονικό δίκτυο.  

 
X3 ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  X1 X4 Xn 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

X2

Σχήμα 4.3: Το μοντέλο του ανθρωπιστικού εικονικού ιστού/Net-Broker  
(Προσαρμογή από Franke & Hickmann 1999) 

 

Στη σημερινή πραγματικότητα, οι  συντονιστικές αρμοδιότητες του 

ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των κρίσεων υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, στο 

πλαίσιο του Εικονικού Κέντρου Συντονισμού Επιχειρήσεων (United Nations 

IFRC 
Xn 

WFP 

WHO 

UNICEF MSF 

FRITZ INST. X1
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Virtual Operations On_Site Coordination Centre – OSOCC,  

http://www.reliefweb.int/VirtualOSOCC), που ιδρύθηκε το 2001. Πρόκειται 

για μια online πηγή πληροφοριών σχετικά με ανθρωπιστικές κρίσεις, που 

χρησιμοποιείται από διεθνείς φορείς διαχείρισης κρίσεων, εντός των 

Ηνωμένων Εθνών αλλά και εκτός, συμπεριλαμβανομένων Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. Λειτουργεί ως online βάση γνώσης, ως μέσο συνεχούς και 

άμεσης ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ των φορέων, ώστε καθένας να 

γνωρίζει ποιος, που και πως δραστηριοποιείται για την ανακούφιση των 

κρίσεων. Παράδειγμα της άμεσης συντονιστικής λειτουργίας του Virtual 

OSOCC αποτελεί ο μεγάλος σεισμός στην Αλγερία το Μάιο του 2003: μέσα σε 

λίγες ώρες από το χτύπημα του σεισμού είχε στηθεί ειδικό site, όπου ομάδες 

διάσωσης από ένα μεγάλο αριθμό κρατών είχαν πρόσβαση σε σχετικές 

πληροφορίες, κατορθώνοντας έτσι να συντονίσουν τη δράση τους.   

 

44..44    ΓΓεενν ιι κκέέςς   ππααρρααττηηρρήήσσεε ιι ςς       

Η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη 

μορφή εφοδιαστικής αλυσίδας, με σημαντικές διαφορές από τις αλυσίδες 

επιχειρήσεων εμπορικού χαρακτήρα. Εντούτοις, λαμβάνει μεθόδους, 

τεχνολογίες, πρακτικές και στρατηγικές από τη μεγάλη εμπειρία και 

ανάπτυξη των εμπορικών αλυσίδων. Ταυτόχρονα όμως  φαίνεται ότι και η 

εμπορική εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να διδαχτεί αρκετά από την ανάπτυξη 

του Humanitarian SCM, με την πολυπλοκότητά του και τον απόλυτα 

απρόβλεπτο χαρακτήρα των καταστάσεων που καλείται να αντιμετωπίσει. 

Καθώς οι σύγχρονες εμπορικές αλυσίδες στοχεύουν στην ευελιξία, στη 

δυναμική προσαρμογή και στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων, 

μπορούν να αντλήσουν γνώση από την εμπειρία των ανθρωπιστικών 

αλυσίδων που ειδικεύονται ακριβώς στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων 

κρίσεων. Το γεγονός αποδεικνύεται στην πράξη από την εκτεταμένη 
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συνεργασία μεταξύ ανθρωπιστικών οργανώσεων, κυβερνητικών φορέων και 

εμπορικών επιχειρήσεων, ώστε ο καθένας να προσφέρει την τεχνογνωσία και 

τις υποδομές του για την καλύτερη διεκπεραίωση της ανθρωπιστικής δράσης.     

Το θέμα της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, μολονότι ιδιαίτερα 

κρίσιμο και ενδιαφέρον από πολλές απόψεις, δεν συναντάται ευρέως στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Οι περισσότερες πηγές προέρχονται από τους ίδιους 

τους διεθνείς οργανισμούς και γενικότερα τους φορείς που ασχολούνται με 

την ανθρωπιστική δράση, ενώ λίγες είναι οι αναφορές που περιλαμβάνονται 

σε επιστημονικά άρθρα. Στην προσπάθεια να μελετηθεί η δυνατότητα ένταξης 

της ανθρωπιστικής αλυσίδας στα σύγχρονα μοντέλα εφοδιαστικής αλυσίδας, 

επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση-πρόταση για ένα παγκόσμιο εικονικό 

ανθρωπιστικό δίκτυο.   
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ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  ––  ΠΠρροοοοππττιικκέέςς  ––  ΠΠεερρααιιττέέρρωω  έέρρεευυνναα  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5  
 

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  ––  ΠΠρροοοοππττιικκέέςς  ––  ΠΠεερρααιιττέέρρωω  έέρρεευυνναα  
 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε προσπάθεια να μελετηθεί σε έκταση 

και σε βάθος – όσο αυτό είναι δυνατό στο πλαίσιο μιας μεταπτυχιακής 

διατριβής – το θέμα της ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για 

ένα θέμα πολύπλευρο, όπως αποδείχθηκε, με προεκτάσεις και συσχετίσεις με 

αναρίθμητα άλλα ζητήματα της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα άρθρων, βιβλίων και αναλύσεων 

που πραγματεύονται τις διάφορες πλευρές της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Προκύπτει λοιπόν για τον μελετητή το ζήτημα της επιλογής, από 

ένα πλήθος συγγραμμάτων, εκείνων που θα του παρέχουν τις πληροφορίες 

και τη γνώση που απαιτεί. Επιπλέον, η συνθετότητα του θέματος επιβάλλει 

στον ερευνητή την εξέταση πολλαπλών πηγών και συναφών θεμάτων, ώστε να 

προσεγγίσει σφαιρικά αλλά και να καλύψει εις βάθος τις βασικές τουλάχιστον 

προεκτάσεις του αντικειμένου. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την όλη μελέτη που 

προηγήθηκε παρατίθενται αμέσως παρακάτω και ομαδοποιούνται σύμφωνα 

με τα κεφάλαια-θεματικές ενότητες που προηγήθηκαν. 

    

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή   εεφφοοδδιιαασσττιικκήή   ααλλυυσσίίδδαα     

Η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. Από τότε μέχρι σήμερα η έννοια και το περιεχόμενο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αναπτυχθεί, έχει εμπλουτιστεί και η διαχείρισή 

της αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε κύριο στρατηγικό κομμάτι της 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η ανάπτυξη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και η ‘ηλεκτρονικοποίησή’ της αποτέλεσε σημείο αναφοράς για 
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πολλές άλλες εξελίξεις στο χώρο των επιχειρηματικών πρακτικών που 

αποβλέπουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βέλτιστη επίδοση. Έχει 

ήδη γίνει φανερό από την μελέτη που προηγήθηκε, ότι το Supply Chain 

Management πρόκειται για μια ολόκληρη επιχειρηματική φιλοσοφία που 

απαιτεί μια πλήρη και ολοκληρωμένη θεώρηση της διαδικασίας ικανοποίησης 

του τελικού πελάτη, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία ενός συνόλου 

επιχειρήσεων.       

Το σύγχρονο Supply Chain Management είναι σαφές στους στόχους 

και τις βάσεις του: συγκέντρωση των καλύτερων πόρων/ικανοτήτων από ένα 

δίκτυο επιχειρήσεων ώστε να παραχθεί ένα ανταγωνιστικό προϊόν/υπηρεσία, 

με άλλα λόγια να παραχθεί η μέγιστη δυνατή αξία για τον τελικό πελάτη. Η 

σημασία της συνεργασίας αποδεικνύεται πρωταρχική, ανάγοντας ουσιαστικά 

το SCM σε διαχείριση των σχέσεων και συντονισμό διαφορετικών 

επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η πληροφορία αναδεικνύεται ως η πρώτη 

ύλη που συλλέγεται, υφίσταται επεξεργασία, κυκλοφορεί και επάνω της 

αναπτύσσεται η εφοδιαστική αλυσίδα.      

Η σύγχρονη – ηλεκτρονική πλέον – εφοδιαστική αλυσίδα 

χαρακτηρίζεται κατεξοχήν από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

(πληροφορικής, επικοινωνιών, αυτοματοποίησης) που επιτρέπουν τη 

διασύνδεση και τη συνεργασία των μελών της, με κύρια χαρακτηριστικά την 

αμεσότητα και ταχύτητα των διάφορων ροών (πόρων, πληροφορίας, κ.ά.), 

την κατάργηση της γεωγραφικής απόστασης, τη μείωση του κόστους και την 

ευελιξία στη διαχείριση των σχέσεων στο πλαίσιο της αλυσίδας. Το πρόθεμα e- 

στο SCM έρχεται να δηλώσει ότι όλες οι διαδικασίες και λειτουργίες της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να σχεδιαστούν, να 

υλοποιηθούν και να παρακολουθηθούν ηλεκτρονικά. Γεγονός είναι βέβαια 

ότι υπάρχουν ασυμμετρίες όσον αφορά την εφαρμογή των διαφόρων 
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τεχνολογιών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη διεθνή βιβλιογραφία 

όπου αναλυτές επικεντρώνονται σε τεχνολογίες τις οποίες άλλοι αναλυτές, 

την ίδια στιγμή, θεωρούν ξεπερασμένες. Η ουσία πάντως παραμένει στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών ως στοιχείο που πολλαπλασιάζει την αξία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η υλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτός των τεχνολογικών της 

προεκτάσεων, απαιτεί από τις επιχειρήσεις μια εσωτερική – αρχικά – 

αναδιάρθρωση που θα επιτρέψει την εκτεταμένη συνεργασία της με τα 

υπόλοιπα μέλη της αλυσίδας. Δομές, διαδικασίες, πόροι αναθεωρούνται με 

γνώμονα την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και τη συμμετοχή σε 

συνεργασίες διαφόρων επιπέδων. Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 

αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς το νέο περιβάλλον απαιτεί ικανότητες 

και γνώσεις που πρέπει να αναγνωριστούν, να τοποθετηθούν σωστά και να 

αξιοποιηθούν στο έπακρο.   

Παράλληλα με το e-Supply Chain Management αναπτύσσονται 

σχετικές έννοιες της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως τα e-

Logistics και το e-Business που συνδέονται όλα μεταξύ τους πολύ στενά. Θα 

λέγαμε ότι το καθένα εμπεριέχει τα υπόλοιπα σε κάποιο βαθμό, καθώς όλα 

εναλλάσσονται στην ορολογία και πρακτική των σημερινών επιχειρήσεων. 

Μια επιτυχημένη ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τα e-Logistics ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και 

ανταγωνιστικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου ηλεκτρονικού επιχειρείν.      

  

ΣΣττρρααττηηγγιικκήή   ααννάάππττυυξξηη   σσυυννεερργγαασσιιώώνν   ––  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη   εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς   

ααλλυυσσίίδδααςς     

 Όπως αναφέρθηκε ήδη επανειλημμένα, η συνεργασία αποτελεί τη 

λέξη-κλειδί αλλά και την πρόκληση της σύγχρονης εφοδιαστική αλυσίδας. 

Από τη σύναψη μιας συνεργασίας έως τη λειτουργία της για την επίτευξη 

 113



συγκεκριμένων στόχων και την – ενδεχόμενη – διάλυσή της, οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των επιχειρήσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδά τους: η οργάνωση των εσωτερικών και 

διεπιχειρηματικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν τη συνεργασία, η 

εγκατάσταση της απαιτούμενης κοινής τεχνολογικής υποδομής, η εφαρμογή 

ενός μοντέλου διοίκησης της αλυσίδας, η διαχείριση της επικοινωνίας, είναι 

μερικά μόνο από αυτά.       

Ένα από τα πρώτα και πλέον σημαντικά βήματα στη διαμόρφωση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η εγκαθίδρυση κοινών διεπιχειρηματικών 

διαδικασιών. Οι διαδικασίες είναι το στοιχείο επάνω στο οποίο θα δομηθεί 

ουσιαστικά η συνεργασία και η ίδια η εφοδιαστική αλυσίδα. Έχουν προταθεί 

διάφορες ‘supply chain processes’ που καλύπτουν όλο το φάσμα των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιτρέπουν την ολοκλήρωση της 

αλυσίδας. Η έννοια της ολοκλήρωσης είναι επίσης θεμελιώδης, καθώς στόχος 

της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι να αποκτήσει τη δομή και τη συμπεριφορά 

μίας ενιαίας εταιρείας, ενοποιώντας διαφορετικά συστήματα, διαδικασίες και 

πόρους· κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω των νέων τεχνολογιών, της 

προαναφερθείσας ‘ηλεκτρονικοποίησης’ της αλυσίδας και της ολοκλήρωσης 

της πληροφορίας ώστε να παράγει κοινή σε όλους γνώση.      

Πέραν των τεχνολογιών που περιγράφηκαν για τη λειτουργία της 

ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας, συγκεκριμένα τεχνολογικά πλαίσια 

αναπτύσσονται για να εξασφαλίσουν ολοκληρωμένα εφοδιαστικά δίκτυα, 

προσδίδοντας αξία στη συνεργασία. Πρόκειται για πλαίσια που δεν 

αρκούνται στην εφαρμογή τεχνολογικών πακέτων και συστημάτων, αλλά 

αποτελούν ολοκληρωμένες στρατηγικές προσέγγισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Βασιζόμενα στις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες των δικτύων 

(με κυριότερο το Διαδίκτυο), τα νέα τεχνολογικά πλαίσια προχωρούν από την 
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εσωτερική ολοκλήρωση κάθε επιχείρησης στη διεπιχειρησιακή ολοκλήρωση, 

εξασφαλίζοντας έτσι ένα ευέλικτο ενιαίο εφοδιαστικό δίκτυο.  

Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η συνεργασία και η ολοκλήρωση της 

αλυσίδας θέτουν ποικίλα ζητήματα που ενδεχομένως περιθάλπουν κινδύνους 

και πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά. Το στοιχείο της ασφάλειας όσον 

αφορά την ανταλλαγή και την κοινή χρήση των πληροφοριών (συχνά 

στρατηγικών), τα ανοιχτά συστήματα και τις συνεργατικές δομές είναι ένα 

θέμα που απασχολεί ευρέως· οι επιχειρήσεις επιθυμούν να προστατεύουν τα 

ευαίσθητα δεδομένα και τις κρίσιμες πληροφορίες τους, ενώ παράλληλα το 

αίτημα της ασφάλειας δεν πρέπει να υποσκάπτει τα θεμέλια της συνεργασίας. 

Με αυτό το θέμα συνδέεται και ένα άλλο πολυδιάστατο ζήτημα, εκείνο της 

εμπιστοσύνης, χωρίς την οποία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει – τουλάχιστον 

μακροπρόθεσμα – οποιοδήποτε επιχειρηματικό εγχείρημα τέτοιου είδους. Η 

εμπιστοσύνη αναδεικνύεται σε μείζουσα πρόκληση, ιδιαίτερα στις παγκόσμιες 

εφοδιαστικές αλυσίδες που συγκεντρώνουν επιχειρήσεις από διαφορετικά 

σημεία του πλανήτη, γεγονός που συνεπάγεται διαφορετικά πολιτιστικά 

περιβάλλοντα και ανόμοιες επιχειρηματικές κουλτούρες. Αλλά και σε 

επιχειρήσεις με παρόμοιο υπόβαθρο παραμένουν ζητήματα παραμερισμού 

της ανταγωνιστικής νοοτροπίας, ανάληψης ευθυνών απέναντι σε ένα σύνολο 

συνεργατών και λειτουργίας σε ένα πλαίσιο ολοκλήρωσης. Η γνώση και η 

τεχνολογία έρχονται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο και στα παραπάνω 

ζητήματα.  

Η ολοκλήρωση αλλά και οι πολυεπίπεδες επιχειρηματικές σχέσεις και 

δραστηριότητες μεταλλάσσουν τη δομή της ηλεκτρονικής εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ωθώντας την πλέον σε μια μορφή σύνθετου δικτύου παρά 

σειριακής αλυσίδας. Το εφοδιαστικό δίκτυο με την ευέλικτη και 

προσαρμόσιμη δομή του ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες 
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του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προσεγγίζει περισσότερο την έννοια 

της εικονικής επιχείρησης που μελετήθηκε. Τα κριτήρια διάκρισης διαφόρων 

τύπων εφοδιαστικών δικτύων ποικίλουν ανάλογα με τη φύση της ζήτησης, 

του προϊόντος, το βαθμό ολοκλήρωσης, το χρονικό ορίζοντα, κ.ά. Η 

διαχείριση σύνθετων σχηματισμών, όπως τα εφοδιαστικά δίκτυα, είναι 

επόμενο να έχει υψηλές απαιτήσεις από πλευράς αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, συντονισμού, και διοίκησης.   

Ανεξάρτητα από τη μορφή, τη δομή, την αρχιτεκτονική ή τους στόχους 

των εφοδιαστικών αλυσίδων/δικτύων, η λειτουργία τους αποσκοπεί στη 

δημιουργία αξίας για τον πελάτη, αποφέροντας οφέλη σε όλα τα μέλη της 

αλυσίδας. Η επίδοση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας έχει δύο όψεις: τη συνολική 

και τη μερική, δηλ. την επίδοση κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Οι δύο αυτές 

όψεις ενδιαφέρουν εξίσου το management και γίνονται αντικείμενο 

παρακολούθησης και μέτρησης. Με τη χρήση ποικίλων δεικτών επιχειρείται η 

αξιολόγηση της επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα αποτελέσματα της 

οποίας λειτουργούν ως έναυσμα για περαιτέρω βελτιώσεις και διορθώσεις 

προβλημάτων.     

    Τα συμπεράσματα από την παρατήρηση πραγματικών περιπτώσεων 

εφοδιαστικών αλυσίδων συγκλίνουν στην επιβεβαίωση των οφελών που 

έχουν να αποκομίσουν οι εταιρείες από την αποτελεσματική διαχείριση και 

λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ο περιορισμός του κόστους, η 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η αυξημένη κερδοφορία και όλα τα οφέλη 

που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν 

εμφανίζονται πλέον ως πολυτέλεια αλλά επιβάλλονται από την ανάγκη 

επιβίωσης των επιχειρήσεων σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.     
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ΤΤοο   εειικκοοννιικκόό   δδίίκκττυυοο   σσττοο   ππλλααίίσσιιοο   ττοουυ   ee--SSCCMM  

Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας, ως έννοιας και ως 

πρακτικής, κορυφώνεται – μέχρι στιγμής – με την ανάπτυξη των εικονικών 

επιχειρηματικών οντοτήτων. Ως προς το περιεχόμενο της έννοιας του 

‘εικονικού’ διαπιστώνεται η ύπαρξη σύγχυσης, καθώς ο όρος χρησιμοποιείται 

σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις για να χαρακτηρίσει ένα πλήθος 

στοιχείων. Ιδιαίτερα στον εμπορικό χώρο, χαρακτηρίζονται πολύ συχνά ως 

εικονικές, επιχειρήσεις που στηρίζουν την όλη ύπαρξή τους στο Διαδίκτυο – οι 

λεγόμενες dotcoms – ή επιχειρήσεις που έχουν μια αρκετά εκτεταμένη online 

παρουσία. Μετά από τη μελέτη που προηγήθηκε είναι πλέον φανερό ότι το 

στοιχείο του Internet αποτελεί μεν βασικό συστατικό των εικονικών δικτύων, 

δεν αρκεί όμως από μόνο του για να χαρακτηρίσει μια οντότητα ως εικονική.  

Ο ορισμός της εικονικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι 

όπως δίνεται από τις επιστημονικές-ερευνητικές πηγές, περιέχει τα εξής 

βασικά στοιχεία: τη συνεισφορά πόρων (κάθε είδους), ικανοτήτων και 

πληροφορίας/γνώσης από ένα σύνολο επιχειρήσεων που συνεργάζονται για 

να παράγουν αξία, εν είδει προϊόντος ή υπηρεσίας, και παρουσιάζουν ένα 

ενιαίο ‘πρόσωπο’. Η διασύνδεση των επιχειρήσεων πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά, όπως και όλες – σχεδόν – οι λειτουργίες της συνεργασίας. Ένα 

αμφιλεγόμενο στοιχείο είναι εκείνο του χρονικού ορίζοντα της λειτουργίας 

μιας εικονικής οντότητας: από μια μερίδα αναλυτών τα εικονικά δίκτυα 

θεωρούνται εντελώς προσωρινά, καθώς σχηματίζονται για να εκμεταλλευτούν 

μια επιχειρηματική ευκαιρία και κατόπιν διαλύονται. Πολλοί άλλοι 

υποστηρίζουν και τα πιο σταθερά εικονικά δίκτυα που έχουν ακαθόριστο 

χρονικό ορίζοντα και υφίστανται για όσο καιρό παράγουν αξία. 

Χαρακτηριστικό των εικονικών δικτύων είναι σίγουρα η ευελιξία και η 

δυναμικότητα, που τους επιτρέπει να προσαρμόζονται και να 

ανταποκρίνονται άμεσα στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
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Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ των διάφορων εικονικών 

σχηματισμών που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία (επιχειρήσεων, 

εταιρειών, ομίλων, δικτύων, εφοδιαστικών αλυσίδων, κλπ.), καθώς οι 

διαφορές είναι δυσδιάκριτες και συχνά ακαθόριστες από τους διάφορους 

αναλυτές, η παρούσα μελέτη παρέκαμψε τις ενδεχόμενες διαφορές και 

επικεντρώθηκε στα κοινά στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω και 

καλύπτουν την έννοια του εικονικού. 

Ένα πρωταρχικό στοιχείο που πρέπει να κατανοηθεί ώστε να 

προχωρήσει κανείς στη μελέτη των εικονικών δικτύων είναι η ίδια η 

αρχιτεκτονική τους που αφορά σε μεγάλο βαθμό τη δομή και την οργάνωση 

της πληροφορίας στο εσωτερικό της εικονικής εταιρείας αλλά και εντός 

καθεμιάς από τις επιχειρήσεις-μέλη. Στην αρχιτεκτονική στηρίζεται όλο το 

οικοδόμημα της συνεργασίας των επιχειρήσεων, της ηλεκτρονικής 

ολοκλήρωσης μεταξύ τους ώστε να λειτουργήσουν ως μια ενιαία επιχείρηση. 

Από τις αρχιτεκτονικές που παρουσιάστηκαν, μολονότι αυτές προσεγγίζουν 

διαφορετικά την εικονική ολοκλήρωση, διαγράφονται συγκεκριμένα στοιχεία 

που συνθέτουν τη φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής των εικονικών 

επιχειρηματικών οντοτήτων, στοιχεία όπως:  

 Διττή όψη των επιχειρήσεων-μελών: εσωτερική ολοκλήρωση και 

εξωτερική όψη προσανατολισμένη στη συνεργασία     

 Ύπαρξη ενός κοινού interface  που επιτρέπει τη διασύνδεση και τη 

συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων 

 Ανασχηματισμός επιχειρηματικών διαδικασιών ώστε να γίνουν 

διεπιχειρησιακές  

 Ύπαρξη κεντρικής βάσης/αποθήκης δεδομένων, πληροφοριών και 

γνώσης  

 Βάρος στη ροή και τη διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης   
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Δύο ακόμη σημεία που εντοπίζονται σε πολλά από τα μοντέλα 

εικονικής επιχείρησης αφορούν τον κύκλο ζωής της και τη διαχείρισή του. 

Συγκεκριμένα, προβλέπονται σχέδια διάλυσης ή αναδιαμόρφωσης του 

εικονικού δικτύου, γεγονός που υπογραμμίζει την προσωρινή/δυναμική 

φύση του. Επιπλέον, εμφανίζεται συχνά ο ρόλος του συντονιστή ο οποίος 

αναλαμβάνεται είτε από μια επιχείρηση-μέλος είτε από έναν εξωτερικό φορέα 

που λειτουργεί ρυθμιστικά για θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο ζωής του 

δικτύου, δηλαδή το σχηματισμό, τη λειτουργία και τη διάλυσή του. Όλα τα 

παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν τη σημασία του λεπτομερούς σχεδιασμού   

και της τυποποίησης όλων των πλευρών ενός εικονικού δικτύου.  

Αναφορικά με τις πραγματικές περιπτώσεις εικονικών δικτύων, 

παρατηρείται μια σχετική έλλειψη ‘πρότυπων’ εικονικών σχηματισμών που 

να  εμφανίζουν πλήρως ανεπτυγμένα όλα τα χαρακτηριστικά της εικονικής 

δραστηριότητας. Αυτό οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, στο γεγονός ότι  η 

μελέτη των εικονικών επιχειρήσεων είναι αρκετά πρόσφατη και βρίσκεται σε 

συνεχή εξέλιξη, χωρίς να έχει δώσει ακόμη τα πιο αντιπροσωπευτικά 

δείγματά της. Έτσι ερμηνεύεται και το γεγονός του εντοπισμού 

παραδειγμάτων εικονικών σχηματισμών περισσότερο στο πλαίσιο διάφορων 

projects και λιγότερο στην αγορά. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες είναι εκείνες που, όπως είναι αναμενόμενο, 

πρωτοστατούν στην ανάπτυξη εικονικών δομών και πρακτικών. Τα 

αποτελέσματα, δε, της λειτουργίας πραγματικών εικονικών εταιρειών 

αναδεικνύουν πολλά σημαντικά θέματα όπως την ανάγκη για ύπαρξη μιας 

συντονιστικής αρχής και, ακόμη περισσότερο, την ανάγκη μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής θεώρησης. Η εμφάνιση μιας επιχειρηματικής 

ευκαιρίας ή η ανάγκη αντιμετώπισης των σύγχρονων επιχειρηματικών 

κινδύνων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται επιπόλαια, αλλά μέσα από 
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προσεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό και πρόβλεψη κάθε λεπτομέρειας. Επίσης, 

η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί σε καμία περίπτωση για να εξασφαλίσει 

την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος. 

Η εικονικότητα, ως μια ιδιαίτερη μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχει ποικίλες προεκτάσεις και συνέπειες που 

δεν ήταν δυνατό να αναλυθούν στην έκταση της ανά χείρας μελέτης. Έγινε 

προσπάθεια να προσεγγιστούν βασικά θέματα, ως έναυσμα για περαιτέρω 

διερεύνηση. 

 

ΔΔιιααχχεείίρριισσηη   ττηηςς   ααννθθρρωωππιισσττιικκήήςς   εεφφοοδδιιαασσττιικκήήςς   ααλλυυσσίίδδααςς     

Η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν περιορίζεται στο χώρο των 

επιχειρήσεων και της αγοράς. Ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος και ξεχωριστός 

χώρος, όπου οι δραστηριότητες δεν υλοποιούνται από εμπορικές επιχειρήσεις 

αλλά από ειδικούς οργανισμούς, είναι ο χώρος της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα διαθέτει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που την καθιστούν μια ‘ακραία’ μορφή αλυσίδας, με υψηλές 

απαιτήσεις διαχείρισης. Η μη προβλέψιμη φύση των γεγονότων, η επείγουσα 

φύση των αναγκών, η έντονη γεωγραφική διασπορά των συμμετεχόντων, η 

ανάγκη άμεσου και αποτελεσματικού συντονισμού των ενεργειών πολλών 

ανόμοιων φορέων, είναι μερικά από τα στοιχεία που επιβάλλουν την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής αλυσίδας ως ένα απαιτητικό εφοδιαστικό 

δίκτυο.    

Καθώς σε επείγουσες καταστάσεις η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να 

φτάσει στον τόπο του προβλήματος σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο, τα logistics 

διαδραματίζουν κύριο ρόλο στην ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα. Το 

γεγονός αυτό όμως δε θα πρέπει να στερεί από μια ολοκληρωμένη και 

στρατηγική θεώρηση της αλυσίδας σε όλη την έκτασή της, ώστε να λειτουργεί 

ως σύνολο με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ενώ οι τεχνολογίες που 
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χρησιμοποιούνται στην ανθρωπιστική αλυσίδα επικεντρώνονται περισσότερο 

στη λειτουργία των logistics, αναπτύσσονται σήμερα νέα πλαίσια και 

στρατηγικές προσεγγίσεις για τον καλύτερο συντονισμό των ανθρωπιστικών 

οργανώσεων. Ο ρόλος της διαχείρισης της γνώσης αναδεικνύεται θεμελιώδης 

σε ένα περιβάλλον όπου πληροφορίες, ικανότητες και γνώση πρέπει να 

συλλεχθούν από παγκόσμιες πηγές και να δραστηριοποιηθούν άμεσα. Στην 

κατεύθυνση αυτή αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για την εγκατάσταση 

παγκόσμιων βάσεων γνώσης για την ανθρωπιστική παρέμβαση.   

Η περαιτέρω ανάπτυξη της ανθρωπιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας θα 

πρέπει αναμφισβήτητα να καταλήξει στην προσαρμογή σε εικονικές δομές, 

καθώς αυτές φαίνεται να προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία, 

αμεσότητα και διαφάνεια που χρειάζονται οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Η 

ύπαρξη μιας παγκόσμιας συντονιστικής αρχής κρίνεται απαραίτητη για να 

ρυθμίζει το πλήθος των εμπλεκόμενων στις ανθρωπιστικές επεμβάσεις. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, το μοντέλο του ‘εικονικού μεσίτη’ που επιλέγει 

ικανότητες, σχηματίζει εικονικά δίκτυα και ρυθμίζει τη λειτουργία τους, 

εμφανίζεται εφαρμόσιμο στην περίπτωση της ανθρωπιστικής παρέμβασης.  

  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή   ππρρααγγμμααττ ιικκόόττηητταα   κκααιι   ππρροοοοππττ ιικκέέςς     

Τα δεδομένα που αφορούν την ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα και 

τις πρακτικές e-SCM στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται ενταγμένα στο 

γενικότερο πλαίσιο του e-business. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει τις 

τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν σε δύο πρόσφατες 

Εκθέσεις της (e-Business W@tch 2003a και 2003b). Ενδιαφέροντα στοιχεία 

προκύπτουν για την εφαρμογή συστημάτων SCM στις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις, στοιχεία που συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι το SCM 

παρουσιάζει τους χαμηλότερους δείκτες υιοθέτησης μεταξύ των 
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επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

SCM αναφέρεται, μαζί με τα CRM, ERP και KM, ως ειδική και σύνθετη λύση 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αμέσως παρακάτω συνοψίζονται τα κυριότερα 

συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση του Supply Chain Management στις 

επιχειρήσεις της Ε.Ε27. 

Η διάδοση των συστημάτων SCM είναι περιορισμένη και εντοπίζεται 

περισσότερο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αν και παρουσιάζεται κάποια 

αυξητική τάση και στις μεσαίες επιχειρήσεις. Μόλις το 13% των μεγάλων 

επιχειρήσεων που εξετάστηκαν είχαν εγκατεστημένο λογισμικό SCM στα μέσα 

του 2002. Μεγάλες διαφορές εντοπίζονται επίσης ανάμεσα στους διάφορους 

επιχειρηματικούς κλάδους. Η μεγαλύτερη διάδοση εμφανίζεται στον κλάδο 

των ηλεκτρονικών, ενώ η μικρότερη στους κλάδους της τραπεζικής/leasing 

και της υγείας/κοινωνικών υπηρεσιών. Γεγονός είναι ότι μεταξύ των ειδικών 

συστημάτων (CRM, ERP και KM), το SCM παρουσιάζει τη μικρότερη 

διάδοση.  Ο χαμηλός βαθμός υιοθέτησης συστημάτων SCM οφείλεται, όπως 

προκύπτει, στο υψηλό κόστος υλοποίησης και στην αναδιοργάνωση που 

επιφέρει η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος. Άλλα στοιχεία που σχετίζονται 

άμεσα με το SCM αποκαλύπτουν ότι το 12% των εξεταζόμενων επιχειρήσεων 

χρησιμοποιεί online εργαλεία για συνεργατικό σχεδιασμό προϊόντων, ενώ το 

ποσοστό μειώνεται σε 10% όσον αφορά τις συνεργατικές προβλέψεις. Επίσης, 

ως τα πλέον διαδεδομένα κανάλια ηλεκτρονικών προμηθειών προκύπτουν τα 

websites των προμηθευτών, ενώ λιγότερο οι ηλεκτρονικές Β2Β αγορές και τα 

extranets.    

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, φαίνεται να απέχει ακόμη 

σημαντικά από την υιοθέτηση e-supply chain στρατηγικών, καθώς δεν έχει 

κατακτήσει ακόμα πιο στοιχειώδεις μορφές ηλεκτρονικής λειτουργίας και 

                                                 
27 Πίνακες με τα σχετικά στατιστικά δεδομένα παρατίθενται στο Παράρτημα.  
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στρατηγικής. Αποτελέσματα ερευνών (ΕΔΕΤ 2003) δείχνουν ότι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών για τη διεκπεραίωση εσωτερικών δραστηριοτήτων τακτικού και 

λειτουργικού επιπέδου, για αυτοματισμό γραφείου και λειτουργίες 

λογιστηρίου. Αλλά και οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις σε πολύ μικρό 

ποσοστό τους (8%) διαθέτουν υποδομές για ηλεκτρονικό επιχειρείν (Δουκίδης 

2003).    

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, προδιαγράφονται καθαρά οι προοπτικές 

ανάπτυξης του e-SCM στην Ευρώπη. Εφόσον το Supply Chain Management 

εμφανίζεται να υστερεί έναντι των υπόλοιπων εφαρμογών ηλεκτρονικού 

επιχειρείν, δεν μπορεί παρά να γνωρίσει έντονη ανάπτυξη στα επόμενα 

χρόνια, καθώς είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων. Οι δυσκολίες στην εφαρμογή συστημάτων και, πάνω από όλα, 

στρατηγικών e-SCM πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα έτσι ώστε να 

επισπευσθεί η ανάπτυξή του στην Ευρώπη, με όλα τα ευεργετικά 

αποτελέσματα που θα επιφέρει στην ανταγωνιστικότητά της. Ο ρόλος των 

κρατικών φορέων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι καταλυτικός 

προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω εκπαίδευσης, ενημέρωσης, καθοδήγησης και 

παροχής διευκολύνσεων. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, με ειδικό βάρος στην ηλεκτρονική εφοδιαστική 

αλυσίδα, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.     

 

ΠΠεερρααιι ττέέρρωω   έέρρεευυνναα     

Η έρευνα για τα θέματα που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 

διατριβής συνεχίζει να αναπτύσσεται σε μεγάλη έκταση, γεγονός που 

αποδεικνύει την επικαιρότητα και την κρισιμότητα των θεμάτων αυτών. Από 
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όλα όσα συζητήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, γεννιούνται ερωτήματα 

και παράγονται προβληματισμοί. Επιλέγουμε ορισμένα από εκείνα που 

πιστεύουμε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν έναυσμα 

για περαιτέρω διερεύνηση, εμβάθυνση και ανάπτυξη.  

 Η επιχειρηματική θεωρία και πρακτική θα πρέπει να κινηθεί σε  ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη σύγχρονη και μελλοντική 

επιχειρηματική δράση, με ταυτόχρονη και παράλληλη ανάπτυξη του e-

business, του e-SCM και των e-logistics. Οι διάφορες εφαρμογές, τα 

συστήματα και οι τεχνολογίες πρέπει να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο 

του ηλεκτρονικού επιχειρείν ώστε να προάγουν τη δημιουργία 

μοντέρνων επιχειρηματικών οντοτήτων που θα έχουν την ικανότητα 

να ενεργούν προ-δραστικά μέσω της καινοτομίας και να δημιουργούν 

οι ίδιες το επιθυμητό κλίμα και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Εάν, 

δηλαδή, το ερώτημα είναι ‘τι θέλει ο πελάτης σήμερα’, αυτό μπορεί να 

εξελιχθεί σε ‘τι θα θέλει ο πελάτης αύριο’ και, ακόμη παραπέρα, σε ‘τι 

θα κάνουμε να θέλει ο πελάτης αύριο’.    

 Το ζήτημα της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στο σύγχρονο πλαίσιο είναι ίσως από 

τα βασικότερα και πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση. Τα σύγχρονα 

στελέχη κάθε άλλο παρά στερούνται προσόντων και ικανοτήτων. 

Εκείνο που χρειάζεται είναι η εγκαθίδρυση μηχανισμών συνεχούς 

εκπαίδευσης επάνω σε θέματα κουλτούρας, διαπροσωπικών και 

επαγγελματικών σχέσεων και συνεργασίας. Η ολοκλήρωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, που γίνονται πλέον διεπιχειρησιακές, 

πρέπει να περιλαμβάνει και το ανθρώπινο δυναμικό ως βασικό 

στοιχείο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία των 
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ανθρώπων μέσα στα δυναμικά, μεταβαλλόμενα, πολύ-πολιτισμικά, 

διασπαρμένα περιβάλλοντα.   

 Όσον αφορά τους εικονικούς σχηματισμούς, το νομικό πλαίσιο 

βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Αποτελεί όμως προϋπόθεση για την 

ταχύτερη ανάπτυξή τους. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων που πρέπει να 

εξασφαλιστούν νομικά ώστε να καταστήσουν πιο σίγουρο και ασφαλή 

το σχηματισμό και τη λειτουργία των εικονικών επιχειρήσεων. Ένα 

τέτοιο ζήτημα αφορά την ισοτιμία μεταξύ των virtual partners, η οποία 

έχει και άλλες, πιο ουσιαστικές διαστάσεις εκτός της νομικής. Επίσης, ο 

ανταγωνισμός μεταξύ εικονικών επιχειρήσεων θα τίθεται υπό το ίδιο 

νομικό πλαίσιο με την καθιερωμένη επιχειρηματική δράση;     

  Το στοιχείο της προσωρινότητας των εικονικών επιχειρηματικών 

οντοτήτων προκαλεί διάφορους προβληματισμούς, όπως: Πώς 

συμβιβάζεται η προσωρινή φύση με την ανάγκη/επιθυμία για 

διατήρηση μακροπρόθεσμα πιστών πελατών που ‘δένονται’ με την 

επιχείρηση που τους παρέχει ένα προϊόν;  Πώς εξασφαλίζεται η 

εμπιστοσύνη και η αμοιβαία δέσμευση μεταξύ επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται ευκαιριακά; Αρκεί ο κοινός στόχος του κέρδους για να 

‘δέσει’ τις επιχειρήσεις ενός εικονικού δικτύου; Και σε ένα ακόμη 

ευρύτερο πλαίσιο, πώς συμβιβάζεται η έννοια της εικονικότητας, που 

εμπεριέχει στοιχεία ‘κερδοσκοπίας’ και ευκαιριακού χαρακτήρα, με 

την έννοια της στρατηγικής, η οποία θέτει ένα μακροπρόθεσμο, πιο 

σταθερό πλαίσιο; 

    Η ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα ελάχιστα έχει μελετηθεί σε 

σύγκριση με το εμπορικό SCM. Εντούτοις, η μελέτη της ως μιας 

ακραίας μορφής εφοδιαστικής αλυσίδας με υψηλές απαιτήσεις μπορεί 

να αποφέρει σημαντικά οφέλη και στο περιβάλλον της αγοράς. Η 
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σχέση (οφείλει να) είναι αμφίδρομη, με γνώση και εμπειρία να 

διακινούνται προς όφελος αμφότερων. Η ανθρωπιστική εφοδιαστική 

αλυσίδα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο εικονικό δίκτυο με έναν 

ή περισσότερους συντονιστές που θα δρουν άμεσα σε κάθε επείγουσα 

περίπτωση. Ο ρόλος μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων-πληροφοριών-

γνώσης που θα καταγράφει διαθέσιμους πόρους και ικανότητες 

φορέων από όλο τον πλανήτη έχει ήδη αναγνωριστεί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
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ΠΠααρράάρρ ττηημμαα     

  

Πίνακας 1: Διάδοση ειδικών λύσεων e-business στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 Λύση CRM Λύση SCM Σύστημα ERP 
 
 
EU-4* κατά κλάδο 

Χρησιμο-
ποιούν 

Σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν
(σε 12 μήνες) 

Χρησιμο-
ποιούν 

Σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν
(σε 12 μήνες) 

Χρησιμο- 
ποιούν 

Σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν 
(σε 12 μήνες) 

Τρόφιμα-ποτά, 
καπνός 

14 3 4 6 19 5 

Μέσα 
ενημέρωσης 
Τυπογραφία  

15 6 6 4 18 3 

Χημικές 
βιομηχανίες 

23 15 13 6 50 4 

Μεταλλικά 
προϊόντα 

6 6 5 3 25 5 

Μηχανήματα, 
εξοπλισμοί 

18 6 8 2 37 4 

Ηλεκτρονικά 
 

33 9 19 11 61 3 

Εξοπλισμός 
μεταφορών 

18 1 17 6 53 1 

Λιανεμπόριο 
 

16 9 9 2 14 2 

Τουρισμός  
 

13 2 4 0,8 7 2 

Τραπεζική-
leasing 
 

39 12 2 <1 12 <1 

Ασφάλειες-
συνταξιοδότηση 

30 12 6 6 12 8 

Ακίνητη 
περιουσία 
 

6 3 3 1 5 2 

Επιχειρηματικές 
υπηρεσίες  

17 5 4 2 13 3 

Υπηρεσίες ΤΠΕ1

 
42 6 9 3 41 5 

Υγεία, 
κοινωνικές 
υπηρεσίες  

4 1 2 2 5 1 

Σύνολο EU-4 17 6 7 3 20 3 
EU-15 17 6 7 3 20 3 

Οι αριθμοί είναι σταθμισμένοι ως προς την απασχόληση (επιχειρήσεις που αποτελούν το …% 
των υπαλλήλων) 
Βάση: όλες οι επιχειρήσεις (Ν=9264 για EU-15 και Ν=5917 για EU-4) 
* EU-4 περιλαμβάνει τα κράτη D, F, I, UK (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο). 
1 ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
Περίοδος: Ιούνιος/Ιούλιος 2002   

Πηγή: e-Business W@tch (2003a) 
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Πίνακας 2: Διάδοση προηγμένου λογισμικού e-business για την ολοκλήρωση 
επιχειρηματικών διαδικασιών  

EU-5 ανά κλάδο (2003) CRM SCM ERP KM 
Τρόφιμα-ποτά, καπνός 10 5 21 4 
Χημικές βιομηχανίες 16 14 48 12 
Ηλεκτρονικά 24 11 46 11 
Εξοπλισμός μεταφορών 25 20 72 11 
Λιανεμπόριο 7 5 12 7 
Τουρισμός  13 3 7 5 
Υπηρεσίες ΤΠΕ 42 15 27 32 
EU-5 ανά κατηγορία μεγέθους (2003)     
0-49 υπάλληλοι  6 4 9 5 
50-249 υπάλληλοι 17 7 28 9 
250+ υπάλληλοι  23 13 44 13 
EU-5 ανά χώρα (2003)     
Γερμανία 22 12 39 13 
Ισπανία 7 12 11 13 
Γαλλία 14 5 21 5 
Ιταλία 11 5 27 10 
Ην. Βασίλειο  16 5 12 9 
Σύνολα      
Σύνολο 2003 (EU-5, 7 κλάδοι) 15 8 24 10 
Σύνολο 2003 (EU-4, 7 κλάδοι) 17 7 26 10 
Σύνολο 2002 (EU-4, 7 κλάδοι) 20 9 26 10 
Σημειώσεις: Οι αριθμοί για κλάδους, χώρες και σύνολα είναι σταθμισμένοι ως προς την 
απασχόληση (επιχειρήσεις που αποτελούν το …% της απασχόλησης (μέσα σε ένα κλάδο/χώρα)). 
Οι αριθμοί για τις κατηγορίες μεγέθους διαβάζονται ως “…% των επιχειρήσεων  (μέσα σε μια 
κατηγορία μεγέθους)”.  
Βάση: όλες οι επιχειρήσεις. Ν=3515 για EU-5, 7 κλάδοι. Ν=100 ανά κλάδο σε μία χώρα.  
EU-5 περιλαμβάνει τα κράτη D, F, I, UK, Ε (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία). 
EU-4 περιλαμβάνει τα κράτη D, F, I, UK.  

Πηγή: e-Business W@tch (2003b) 
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Πίνακας 3: Ηλεκτρονικές διαδικασίες (e-processes) της εκτεταμένης επιχείρησης  

EU-5 ανά κλάδο (2003) Ηλεκτρονικός 
σχεδιασμός 
προϊόντων 

Online 
συνεργασία 
για πρόβλεψη 
ζήτησης 

Online 
διαχείριση 
αποθέματος 

Online 
ανταλλαγή 
εγγράφων με 
προμηθευτές 

Online 
ανταλλαγή 
εγγράφων με 
πελάτες 

Τρόφιμα-ποτά, καπνός 11 12 13 44 41 
Χημικές βιομηχανίες 15 14 21 43 44 
Ηλεκτρονικά 21 17 20 47 43 
Εξοπλισμός μεταφορών 44 20 19 55 59 
Λιανεμπόριο 12 11 13 41 22 
Τουρισμός  13 11 12 37 31 
Υπηρεσίες ΤΠΕ 44 26 21 50 61 
EU-5 ανά κατηγορία μεγέθους 
(2003) 

     

0-49 υπάλληλοι  12 10 9 37 28 
50-249 υπάλληλοι 18 13 16 42 39 
250+ υπάλληλοι  22 18 22 49 44 
EU-5 ανά χώρα (2003)      
Γερμανία 20 10 12 38 34 
Ισπανία 12 16 16 51 42 
Γαλλία 21 18 13 45 42 
Ιταλία 18 12 19 34 28 
Ην. Βασίλειο  24 19 20 53 43 
Σύνολα       
Σύνολο 2003 (EU-5, 7 
κλάδοι) 

20 14 16 44 37 

Σύνολο 2003 (EU-4, 7 
κλάδοι) 

21 14 16 42 37 

Σύνολο 2002 (EU-4, 7 
κλάδοι) 

24 18 19 50 44 

Σημειώσεις: Οι αριθμοί για κλάδους, χώρες και σύνολα είναι σταθμισμένοι ως προς την 
απασχόληση (επιχειρήσεις που αποτελούν το …% της απασχόλησης (μέσα σε ένα κλάδο/χώρα)). 
Οι αριθμοί για τις κατηγορίες μεγέθους διαβάζονται ως “…% των επιχειρήσεων  (μέσα σε μια 
κατηγορία μεγέθους)”. 
Βάση: όλες οι επιχειρήσεις. Ν=3515 για EU-5, 7 κλάδοι. Ν=100 ανά κλάδο σε μία χώρα.  
EU-5 περιλαμβάνει τα κράτη D, F, I, UK, Ε (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία). 
EU-4 περιλαμβάνει τα κράτη D, F, I, UK.  

Πηγή: e-Business W@tch (2003b) 
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Πίνακας 4: Κανάλια που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονική προμήθεια (e-procurement)  

EU-5 ανά κλάδο (2003) Δικτυακοί 
τόποι 

προμηθευτών 

Β2Β 
ηλεκτρονικές 

αγορές  

Extranets 
προμηθευτών  

EDI 

Τρόφιμα-ποτά, καπνός 80 31 14 11 
Χημικές βιομηχανίες 83 24 19 13 
Ηλεκτρονικά 78 50 32 15 
Εξοπλισμός μεταφορών 84 49 31 42 
Λιανεμπόριο 84 25 32 28 
Τουρισμός  84 23 24 43 
Υπηρεσίες ΤΠΕ 91 33 51 28 
EU-5 ανά κατηγορία μεγέθους (2003)     
0-49 υπάλληλοι  83 28 27 43 
50-249 υπάλληλοι 83 27 30 17 
250+ υπάλληλοι  81 36 29 21 
EU-5 ανά χώρα (2003)     
Γερμανία 80 41 34 29 
Ισπανία 76 35 33 37 
Γαλλία 73 32 26 15 
Ιταλία 89 25 41 19 
Ην. Βασίλειο  95 17 23 25 
Σύνολα      
Σύνολο 2003 (EU-5, 7 κλάδοι) 84 31 31 25 
Σύνολο 2003 (EU-4, 7 κλάδοι) 84 31 31 24 
Σύνολο 2002 (EU-4, 7 κλάδοι) δεν υπάρχουν 

δεδομένα 
δεν υπάρχουν 
δεδομένα 

δεν υπάρχουν 
δεδομένα 

δεν υπάρχουν 
δεδομένα 

Σημειώσεις: Οι αριθμοί για κλάδους, χώρες και σύνολα είναι σταθμισμένοι ως προς την 
απασχόληση (επιχειρήσεις που αποτελούν το …% της απασχόλησης (μέσα σε ένα κλάδο/χώρα)). 
Οι αριθμοί για τις κατηγορίες μεγέθους διαβάζονται ως “…% των επιχειρήσεων  (μέσα σε μια 
κατηγορία μεγέθους)”. 
Βάση: οι επιχειρήσεις που κάνουν online προμήθειες. Ν=1522 για EU-5, 7 κλάδοι.  
EU-5 περιλαμβάνει τα κράτη D, F, I, UK, Ε (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία). 
EU-4 περιλαμβάνει τα κράτη D, F, I, UK.  

Πηγή: e-Business W@tch (2003b) 
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Πίνακας 5: Ολοκλήρωση διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου  

EU-5 ανά κλάδο (2003) Εισερχόμενες 
online 

παραγγελίες 
ενοποιημένες 
με  σύστημα 

backend 

Πληροφορίες 
για online 
παραγγελίες 
μέσω e-mail 

Πληροφορίες 
για online 
παραγγελίες 
μέσω fax 

Σύστημα ΠΤ1 
ενοποιημένο με 
σύστημα των 
πελατών για τη 

λήψη 
παραγγελιών 

* Σύστημα ΠΤ 
ενοποιημένο με 
σύστημα των 
προμηθευτών 

για την 
τοποθέτηση 
παραγγελιών 

Τρόφιμα-ποτά, καπνός 24 34 14 37 16 
Χημικές βιομηχανίες 37 42 1 43 12 
Ηλεκτρονικά 60 25 3 25 22 
Εξοπλισμός μεταφορών 78 10 2 58 22 
Λιανεμπόριο 41 48 5 23 27 
Τουρισμός  18 63 6 23 15 
Υπηρεσίες ΤΠΕ 39 48 1 51 33 
EU-5 ανά κατηγορία μεγέθους 
(2003) 

     

0-49 υπάλληλοι  8 73 8 24 24 
50-249 υπάλληλοι 25 60 9 36 17 
250+ υπάλληλοι  58 26 0 36 22 
EU-5 ανά χώρα (2003)      
Γερμανία 40 47 4 31 21 
Ισπανία 14 63 8 39 29 
Γαλλία 35 46 5 19 18 
Ιταλία 15 73 4 35 27 
Ην. Βασίλειο  47 36 3 31 23 
Σύνολα       
Σύνολο 2003 (EU-5, 7 
κλάδοι) 

35 49 5 31 23 

Σύνολο 2003 (EU-4, 7 
κλάδοι) 

38 47 4 30 22 

Σύνολο 2002 (EU-4, 7 
κλάδοι) 

26 57 5 δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Σημειώσεις: Οι αριθμοί για κλάδους, χώρες και σύνολα είναι σταθμισμένοι ως προς την 
απασχόληση (επιχειρήσεις που αποτελούν το …% της απασχόλησης (μέσα σε ένα κλάδο/χώρα)). 
Οι αριθμοί για τις κατηγορίες μεγέθους διαβάζονται ως “…% των επιχειρήσεων  (μέσα σε μια 
κατηγορία μεγέθους)”. 
Βάση: οι επιχειρήσεις που πωλούν online. Ν=542 για EU-5, 7 κλάδοι. Ν=100 ανά κλάδο σε μία 
χώρα. 
* Επιχειρήσεις που κάνουν online προμήθειες (Ν=1522 για EU-5, 7 κλάδοι)  
EU-5 περιλαμβάνει τα κράτη D, F, I, UK, Ε (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία). 
EU-4 περιλαμβάνει τα κράτη D, F, I, UK.  
1 ΠΤ: Πληροφορική Τεχνολογία  

Πηγή: e-Business W@tch (2003b) 
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Γράφημα 1: Διάδοση σύνθετων λύσεων e-business κατά μέγεθος επιχείρησης (% των 
επιχειρήσεων) 
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Πηγή: e-Business W@tch (2003a) 

 

 

 

Γράφημα 2: Επιχειρήσεις που προμηθεύονται online προϊόντα / υπηρεσίες (2002) 
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αποτελούν το …% της απασχόλησης). 
 
Πηγή: e-Business W@tch (2003b) 
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Γράφημα 3: Λόγοι χρήσης Η/Υ στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις (2002) 
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Γράφημα 4: Λόγοι χρήσης Internet στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις (2002) 
 

: ΕΔΕΤ (2003) 
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