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Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη ε αλάιπζε θαη ε θαηαλφεζε, ηεο 

δηαρείξηζεο, ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ logistics πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή, απφ ηηο εηαηξείεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Γηα ηελ 

βνήζεηα απηνχ ηνπ ζθνπνχ, επηιέρζεθαλ δχν εηαηξείεο πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζηνλ 

θιάδν ησλ super markets, θαη κέζσ ηεο ζχγθξηζήο ηνπο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηελ 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ ζην θνκκάηη ησλ logistics, θαη ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ απηέο, αιιά αθφκα θαη νιφθιεξνο ν θιάδνο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. ην πξψην θεθάιαην, αλαθέξνληαη γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ 

έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ logistics φπσο, ηζηνξηθά ζηνηρεία, νξηζκνί, βαζηθέο 

αξρέο, ν ξφινο θαη ηα νθέιε πνπ παξέρνπλ, ηα πεδία ζηα νπνία εθαξκφδνληαη, θαη ε 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη. ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαθέξνληαη νη 

γεληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζπρλφηεξα απφ ηηο εηαηξείεο, ζε φια ηα 

ζηάδηα ησλ logistics, θαη νη επηινγέο πνπ πξέπεη λα πάξνπλ γηα λα ζπλζέζνπλ κηα 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. ην ηξίην θεθάιαην, 

αλαθέξνληαη γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν ησλ super 

markets, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. ην ηέηαξην θεθάιαην, 

αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχλ ηα super markets ζηνλ 

ηνκέα ησλ logistics θαη κέζσ ηνπ internet. ην πέκπην θαη έθην θεθάιαην, γίλεηαη ε 

αλάιπζε ησλ εηαηξεηψλ Wal-Mart θαη Carrefour αληίζηνηρα, φζν αλαθνξά ηελ 

ηζηνξία ηνπο, ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο, ηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή, θαη ηα ζπζηήκαηα 

logistics πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. ην έβδνκν θαη φγδνν θεθάιαην, γίλεηαη ε ζχγθξηζε 

ησλ εηαηξεηψλ θαη αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάρζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε 

αληίζηνηρα. Σέινο, αλαθέξνληαη θαη νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ηξαηεγηθή, Logistics, Wal-Mart, Carrefour, Super markets, 

Δθνδηαζηηθή αιπζίδα, 3PL. 
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Δηζαγσγή 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ φιεο νη εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα μερσξίζνπλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, πξέπεη λα δψζνπλ ην βάξνο ηνπο, ζηηο πην 

θνκβηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζεσξνχληαη πην 

ζεκαληηθέο, λα εθαξκφζνπλ νξζέο ζηξαηεγηθέο θαη λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε ηεο επνρήο, νχησο ψζηε λα πεηχρνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο. Έλα απφ 

απηά ηα θνκκάηηα, ζην νπνίν πξέπεη λα δψζεη πξνζνρή κηα εηαηξεία, είλαη απηφ ησλ 

logistics, θαη γεληθά νιφθιεξεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, φπνπ είλαη ππεχζπλν 

θπξίσο γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηάιιειε επηινγή, γηα ηελ δηαλνκή θαη ηελ 

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, φπνπ είλαη 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο. Έλαο θιάδνο φπνπ απνηειεί έλα θαιφ παξάδεηγκα, 

θαη δίλεη κεγάιε έκθαζε πάλσ ζην θνκκάηη ησλ logistics, είλαη απηφ ησλ super 

markets θαη ησλ εηαηξεηψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, πάλσ ζην θνκκάηη 

ησλ logistics, ζηελ κέζνδν αλεθνδηαζκνχ, επηθνηλσλίαο, ζηξαηεγηθήο, θαη γεληθά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ ζηηο παγθφζκηεο θαη ηηο εγρψξηεο αγνξέο, ζα 

αλαιχζνπκε ηηο δχν κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ησλ super markets 

παγθνζκίσο, ηελ ακεξηθάληθε Wal-Mart θαη ηελ γαιιηθή Carrefour. Η ζχγθξηζε 

απηψλ ησλ δχν εηαηξεηψλ, ζα καο δείμεη επίζεο, ην θαηά πφζν νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

εθαξκφδνπλ, έρνπλ απνηέιεζκα θαη ζε άιιεο αγνξέο, φπσο απηή ηεο Κίλαο πνπ είλαη 

απαηηεηηθή, θαζψο ζε εγρψξην επίπεδν ε επηηπρία είλαη δεδνκέλε, θαη ζα βγάινπκε 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, φζν αλαθνξά ηε δηαρείξηζε logistics, θαη ηα πεξηζψξηα 

βειηίσζεο, ησλ εηαηξεηψλ θαη ηνπ θιάδνπ γεληθφηεξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε 

κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο, είλαη ε παξνπζίαζε 

ζηνηρείσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο αξζξνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα, πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ. 
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1. ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΩΝ LOGISTICS 

 

1.1  Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηα Logistics 

Αθφκα θαη φηαλ ηα logistics δελ είραλ αλαπηπρζεί ζαλ νξηζκφο, εθαξκνδφληνπζαλ ζε 

απιή κνξθή, γηα ηελ εμππεξέηεζε βαζηθψλ αλαγθψλ, απφ ηελ επνρή ησλ αξραίσλ 

ρξφλσλ. Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο εθάξκνζε ζηξαηεγηθέο βαζηζκέλεο ζηα logistics, γηα 

ηνλ ζσζηφ αλεθνδηαζκφ ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ (ηθληψηεο 1997). Παξφκνηεο 

ζηξαηεγηθέο εθάξκνζαλ θαη νη Πέξζεο θαηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο γηα λα 

εηζρσξήζνπλ ζηα ειιεληθά εδάθε. Logistics ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ζε άιινπο 

αξραίνπο πνιηηηζκνχο, φπσο ζηελ Αίγππην, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππξακίδσλ 

(Γηαλλάθαηλαο 2004). 

Πην έληνλε εθαξκνγή ησλ logistics παξαηεξείηαη ηελ πεξίνδν ηνπ β’ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηξαηησηηθψλ αλαγθψλ, φπσο ηξφθηκα, έλδπζε, 

εμνπιηζκφο, πνιεκνθφδηα ηα νπνία ήηαλ ζεκαληηθά, δηφηη ν πφιεκνο ιάκβαλε ρψξα 

ζε κεγάιε γεσγξαθηθή έθηαζε (ηθληψηεο 1997). 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 80’ θαη έπεηηα ηα logistics άξρηζαλ λα παίξλνπλ ηελ ζεκεξηλή 

ηνπο κνξθή, φπνπ δηάθνξνη νξηζκνί, νξνινγίεο, θαη ζηξαηεγηθέο άξρηζαλ λα 

αλαπηχζζνληαη. Πιένλ θάζε επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα είλαη αληαγσληζηηθή θαη 

βηψζηκε, πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα εθαξκφδεη λέεο ηερλνινγίεο logistics, ηα νπνία 

έρνπλ γίλεη ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη θάζε επηρείξεζεο (ηθληψηεο 1997). 

 

1.2  Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε ησλ Logistics θαη Οξηζκνί 

Σν Council of Logistics Management (CLM 1986), πνπ ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο πην 

έγθπξεο νκάδεο εηδηθψλ πάλσ ζην ζέκα ησλ Logistics δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «Δίλαη 

ην ζύλνιν ιεηηνπξγηώλ ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ ζρεδηάδεη, 

εθαξκόδεη θαη ειέγρεη, κε απνδνηηθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηελ ξνή θαη 

απνζήθεπζε ησλ αγαζώλ, ππεξεζηώλ θαζώο θαη ηηο ζρεηηδόκελεο κε απηέο 

πιεξνθνξίεο, από ην ζεκείν αθεηεξίαο έσο ην ζεκείν θαηαλάισζεο κε ζηόρν 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.» (Sheffi, Klaus 1997) 
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Έλαο άιινο νξηζκφο απφ ηνλ Καζεγεηή Martin Christopher (2007) νξίδεη ηα Logistics 

σο: «Έλα δίθηπν ζπλδεδεκέλσλ θαη αιιειεμαξηεκέλσλ νξγαλώζεσλ, πνπ 

ιεηηνπξγνύλ από θνηλνύ ζε έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο, γηα λα ειέγμνπλ, λα 

δηεπζύλνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηε ξνή πιηθώλ θαη πιεξνθνξηώλ από ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο.» 

Έλαο αθφκε νξηζκφο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα απφ επηρεηξήζεηο θαη 

εξεπλεηέο είλαη απηφο ηεο Society of Logistics Engineers (SOLE): «Logistics είλαη ε 

επηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο, ηεο Σερληθήο Μεζνδνινγίαο θαη ησλ Σερληθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρεδηαζκό, ην πξνζδηνξηζκό ησλ 

απαηηήζεσλ, ηελ απόθηεζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηάζεζε ησλ παξαγσγηθώλ 

πόξσλ θαη κέζσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζηόρνπο, ηε ζηξαηεγηθή, ηελ ηαθηηθή 

θαη ηνλ έιεγρν ελόο Οξγαληζκνύ.» (http://www.sole.org/)  

 

Με ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν φξνο logistics, είλαη κηα 

πνιπζήκαληε θαη πνιπζχλζεηε έλλνηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ 

πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ, πάλσ ζηα πην θξίζηκα, ζεκεία ηεο επηρείξεζεο. Απηά ηα 

ζεκεία είλαη  ε δηνίθεζε θαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επηρείξεζεο, ε βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ησλ έκςπρσλ θαη ησλ άςπρσλ πφξσλ ηεο, ε παξαγσγή, ε απνζήθεπζε 

θαη ε δηαλνκή ησλ αγαζψλ, θαη ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, απφ ηελ πξψηε χιε κέρξη ην 

έηνηκν πξντφλ θαη απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηνλ ηειηθφ πειάηε. Όιε απηή ε 

δηαδηθαζία ησλ logistics μεθηλάεη απφ ηελ επηρείξεζε, κε ηελ επηινγή ηεο πην 

ζπκθέξνπζαο ζηξαηεγηθήο, ηελ πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, ηελ 

κεηαπνίεζή ηνπο, ηελ απνζήθεπζή ηνπο  θαη ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνλ ηειηθφ πειάηε, 

θαη παξάιιεια κε φια απηά πξέπεη λα ππάξρεη ζσζηή ξνή πιεξνθνξηψλ. θνπφο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη, ην θάζε ζηάδην λα πξαγκαηνπνηείηε κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο, 

ε πνηφηεηα λα δηαηεξείηαη ζε πςειφ επίπεδν, θαη κε ηελ νξζή εθκεηάιιεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, λα δηαλέκεηαη ην ζσζηφ πξντφλ, ζηελ ζσζηή πνζφηεηα, ζηνλ ζσζηφ 

ηφπν, ζηνλ ζσζηφ ρξφλν, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

(Κπξηαδφπνπινο 1996). 

 

 

 

http://www.sole.org/
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1.3  Βαζηθέο Αξρέο ησλ Logistics 

Σα logistics, απνηεινχληαη απφ έλα ζχλζεην ζχζηεκα, κε επηκέξνπο ηκήκαηα, ηα 

νπνία αιιεινζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, ζαλ κία αιπζίδα. Κάζε θξίθνο ηεο αιπζίδαο, 

γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ, πξέπεη λα ηεξεί θάπνηεο βαζηθέο αξρέο, νχησο ψζηε λα 

ζπκβαδίδεη κε ηνπο ζηφρνπο, ηελ θχζε θαη ηελ θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηα 

logistics, δχν είλαη απηέο νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. Η πξψηε 

αξρή είλαη, ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο, κέρξη απηφ λα θηάζεη ζηνλ 

πειάηε, θαη ε δεχηεξε αξρή είλαη, ε κέγηζηε πςειή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, κε ην ρακειφηεξν θφζηνο.  

Όηαλ κηιάκε γηα ρακειφ θφζηνο, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πξνζέρεη 

κηα επηρείξεζε είλαη νη εμήο: 

 Γαπάλεο κεηαθνξψλ 

 Γαπάλεο ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο 

 Κφζηνο θπζηθήο δηαθίλεζεο πιηθψλ θαη πιεξνθνξηψλ 

 Κφζηνο ειέγρνπ θαη απνγξαθήο απνζεκάησλ 

 Κφζηνο θηηξίσλ θαη κεραλεκάησλ 

(ηθληψηεο 1997) 

εκαληηθφ ζεκείν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, είλαη φηη πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη φρη ην επηκέξνπο, 

δηφηη κπνξεί λα επηθέξεη αληζνξξνπία ζηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

Σα θπξηφηεξα πνηνηηθά ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλεη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ, είλαη ηα εμήο: 

 Γηαζεζηκόηεηα: Πεξηιακβάλεη ηε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ απνζεκάησλ απφ 

ηελ επηρείξεζε, γηα λα θαιχπηεη αλά πάζα ζηηγκή ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο 

ή ησλ πειαηψλ. 

 Γπλακηθόηεηα: Αλαθέξεηαη ζηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο θαη 

ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ηαρχηεηαο θαζεκεξηλά. 

 πλέπεηα: Αλαθέξεηαη ζηελ ζσζηή θαη ζπλεπή παξάδνζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

έρεη δεηήζεη ν πειάηεο. Γειαδή, ζε ζσζηή θαηάζηαζε θαη πνηφηεηα, ρσξίο 

ιάζε, έηζη ψζηε ν πειάηεο λα είλαη ζίγνπξνο πσο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ αθξηβψο 

ην πξντφλ πνπ δήηεζε. (Μπηληψξεο 2003) 
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Οη δχν απηέο βαζηθέο αξρέο, δειαδή ε κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο, 

θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, έρνπλ ζαλ θνηλφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ, εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Οπφηε ζπλνςίδνληαο 

φια ηα παξαπάλσ, κηα επηρείξεζε γηα λα πεηχρεη ηελ κέγηζηε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο, πξέπεη λα θαιχπηεη ηα ιεγφκελα 7, δειαδή ηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

1. σζηφ πξντφλ 

2. σζηφο ηξφπνο απνζηνιήο 

3. σζηφο ηφπνο πξννξηζκνχ 

4. σζηφ ρξνλνδηάγξακκα 

5. σζηή πνηφηεηα 

6. σζηή πνζφηεηα 

7. σζηή ηηκή 

(Παπαδεκεηξίνπ, ρηλάο 2004) 

 

1.4  Ο Ρφινο θαη ηα Οθέιε ησλ Logistics 

Σηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ηα logistics ρξεζίκεπαλ θπξίσο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

απνζεθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ πξνο ηνπο πειάηεο. 

Έπεηηα ην βάξνο έπεζε ζην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ logistics, θαη ζηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ. ηελ ζεκεξηλή επνρή φπνπ ε ηερλνινγηθή εμέιημε θαιπάδεη, ηα επίπεδα 

ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη πςειά, θαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ζπλερψο απμάλνληαη, 

ν ξφινο ησλ logistics έγηλε πνιχ πην ζεκαληηθφο, θαη απφ εθεί πνπ νη επηρεηξήζεηο 

έβιεπαλ ηα logistics σο κηα απιή ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία, πιένλ ηελ βιέπνπλ σο κηα 

θξίζηκε δηαδηθαζία, φπνπ αλ ζπληνληζηεί θαηάιιεια κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηα 

ππφινηπα ηκήκαηα, κπνξεί λα νδεγήζεη κε επηηπρία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ο ξφινο ησλ logistics δελ είλαη θαλέλαο άιινο απφ ην λα δψζεη ζηελ 

επηρείξεζε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, εμππεξεηψληαο θάζε απαίηεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο, κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο, βειηηψλνληαο παξάιιεια, θπξίσο κέζσ 

ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, ην πξντφλ, ηα απνζέκαηα, ηελ πνηφηεηα, ηελ πνηθηιία, ηελ 

εμππεξέηεζε, ηνλ ρξφλν δηαλνκήο, ηελ ηηκή, ηνλ θίλδπλν, θαη γεληθά θάζε δηαδηθαζία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα logistics (Bolumole 2001). 
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Σα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε ησλ logistics, 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αθφκα θαη ζε επίπεδν ρψξαο, θαζψο ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ηηκέο πψιεζεο, ζηελ αμία ηνπ 

ρξήκαηνο, ζηνλ αληαγσληζκφ κε ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηα θέξδε ηνπ θιάδνπ 

θαζψο θαη ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο. Πέξα φκσο απφ ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, 

νθέιε κπνξεί λα έρεη θαη ε ίδηα ε επηρείξεζε αθνχ ηα logistics νπζηαζηηθά είλαη 

κέξνο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Μεηψλνληαο έηζη, ηηο απαηηήζεηο θαη 

ηηο επελδχζεηο γηα ηα απνζέκαηα, παξάιιεια βειηηψλεηαη θαη ε απφδνζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Σέινο, ηα logistics κπνξνχλ λα είλαη αηηία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο γηα κηα επηρείξεζε. Δπίζεο κπνξνχλ λα είλαη κηα θαιή ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή, κηα θαιή πξνβνιή θαη θπζηθά έλα θαιφ πξντφλ. Μάιηζηα ππάξρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη κπνξεί κηα εηαηξεία λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν δηαλνκήο, 

ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ κπνξεί λα αληηγξαθεί απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο θαη ην νπνίν λα απνηειεί ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη πειάηεο ζα 

επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ (Ling Li 2010). 

 

 

1.5  Πεδία εθαξκνγήο 

Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Λνπιάθεο, Μηρηαιάθεο (2010), ηα Logistics βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζε δχν θπξίσο πεδία: 

Σν πξψην πεδίν είλαη ε επηρείξεζε, ε νπνία πξέπεη λα νξγαλψζεη ηελ εηζξνή, ηελ 

εζσηεξηθή δηαθίλεζε θαη ηελ εθξνή πιηθψλ θαη πξντφλησλ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. 

Σν δεχηεξν πεδίν είλαη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ε νπνία απνηειείηαη απφ φιεο εθείλεο 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ είλαη απαξαίηεηνη έηζη ψζηε έλα πξντφλ, απφ 

πξψηεο χιεο λα θαηαιήμεη ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Η απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηεο ξνήο πξντφλησλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε απηήλ ηελ αιπζίδα απνηειεί 

επηηαθηηθή αλάγθε ζε κία παγθνζκηνπνηεκέλε θαη ςεθηαθή νηθνλνκία, φπνπ ν 

αληαγσληζκφο απφ αηνκηθφο (επηρείξεζε ελαληίνλ επηρείξεζεο) γίλεηαη ζπιινγηθφο 

(εθνδηαζηηθή αιπζίδα ελαληίνλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο). 

Άξα ην ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα βγάινπκε είλαη φηη, κηα επηρείξεζε πνπ ζέιεη 

λα είλαη αληαγσληζηηθή, θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο, πξέπεη λα, 

νξγαλψζεη πιήξσο ην εζσηεξηθφ ηεο θαη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, θαη ηελ 
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δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ, ησλ πξντφλησλ, θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε 

θάζε παξάγνληα πνπ ηελ επεξεάδεη, νχησο ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ ζθνπφ ηεο. 

(http://www.logistics.org.gr/4/27/) 

 

 

1.6  Σερλνινγίεο e-Logistics 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα ζηα logistics είλαη νη 

αθφινπζεο:  

α) πζηήκαηα πιεξνθνξηθήο: Δίλαη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Οη πην γλσζηέο είλαη ηα ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

(Enterprise Resource Planning – ERP) θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Execution – SCE). Η ζπλεζέζηεξε κνξθή 

ησλ ζπζηεκάησλ SCE είλαη ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο απνζεθψλ (Warehouse 

Management System – WMS), ηα νπνία ελ πνιινίο ηαπηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα 

SCE.  

β) Σερλνινγίεο αλαγλψξηζεο θαη θηήζεο δεδνκέλσλ: Δίλαη εμεηδηθεπκέλεο 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο (hardware θαη software), πνπ ζπιιέγνπλ ηελ πιεξνθνξία ηε 

ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, π.ρ. κέζα 

ζηελ απνζήθε θαη ηε κεηαβηβάδνπλ ζην εθάζηνηε πξφγξακκα (π.ρ. WMS) γηα 

επεμεξγαζία. Σέηνηεο ππνδνκέο είλαη ηα θνξεηά ηεξκαηηθά ρεηξφο, ηα ηεξκαηηθά 

πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ, νη ηερλνινγηθέο ιχζεηο Απηφκαηεο Αλαγλψξηζεο θαη 

Κηήζεο) Γεδνκέλσλ (Automatic Identification and Data Capture – AIDC), ζηηο 

νπνίεο αλήθνπλ ν γξακκσηφο θψδηθαο (barcode), νη «έμππλεο» θάξηεο, ηα ζπζηήκαηα 

αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ θαη νη εθαξκνγέο αζχξκαηεο αλαγλψξηζεο, επξχηεξα 

γλσζηέο κε ην αθξσλχκην RFID (Radio Frequency IDentification). 

γ) πζηήκαηα Σειεκαηηθήο: Δίλαη 4 ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

κεηαθνξέο θαη απνηεινχληαη απφ πνιιά κέξε hardware (πνκπνδέθηεο, θεξαίεο, 

κηθξνυπνινγηζηέο, ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, δνξπθφξνη) θαη software (ζπζηήκαηα 

GIS, πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο), κε βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ θαηαγξαθή ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ απεηθφληζή ηεο ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Υάξε ζ’ απηά, ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί π.ρ. λα βιέπεη αλά 

πάζα ζηηγκή πνχ βξίζθνληαη ηα νρήκαηα θαη ηα εκπνξεχκαηά ηνπ, ελψ νη 

http://www.logistics.org.gr/4/27/
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δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πξψηεο θαη ηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη απεξηφξηζηεο  

δ) Τπνδνκέο δηθηχσλ: Ο ιφγνο γηα ηα ελζχξκαηα θαη ηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα, 

πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε κηα απνζήθε εμππεξεηψληαο ηε κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηηο δηάθνξεο θνξεηέο ζπζθεπέο, ηνπο ππνινγηζηέο θιπ. Σα δίθηπα 

απηά απνηεινχληαη απφ ππνινγηζηέο, θαισδίσζε ή αζχξκαηα ζεκεία πξφζβαζεο 

(access points). Η απνζήθε είλαη ε «θαξδηά» ησλ logistics, ή φπσο είπε θάπνηνο 

ζεσξεηηθφο, «αλ ηα logistics ήηαλ ρψξα, ηφηε ζίγνπξα ε πξσηεχνπζά ηεο ζα ήηαλ ε 

απνζήθε», ππνδειψλνληαο ηελ θνκβηθή ζεκαζία πνπ έρνπλ νη απνζήθεο θαη ε 

απνζήθεπζε γεληθά γηα ηα logistics θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

(Ραπηνπνχινπ 2008, Κνδνπράξνβα, Πνξηηζάλνπ 2013) 

 

 

1.7  Οθέιε απφ ηα e-logistics 

Σα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα logistics είλαη 

ζε γεληθέο γξακκέο ηα αθφινπζα: 

α) Καιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ πιηθψλ (άςπρσλ) πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. Τιηθνί 

πφξνη ζεσξνχληαη ηα νρήκαηα, νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ν εμνπιηζκφο θ.ιπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ηειεκαηηθήο ζηα νρήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

(δηαρείξηζε ζηφινπ, fleet management) έρεη σο απνηέιεζκα πην νξγαλσκέλεο θηλήζεηο 

θαη ιηγφηεξα δξνκνιφγηα. ρεηηθά κε ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν, έλα ζχζηεκα WMS 

θαη ε εγθαηάζηαζε θάπνηνπ αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

αθελφο ηελ αμηνπνίεζε θάζε ζπηζακήο ηεο απνζήθεο, αθεηέξνπ ηε γξεγνξφηεξε 

επηηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα ζ' απηήλ. Λφγνπ ράξε, ην ζθάλεξ δηαβάδεη ην 

γξακκσηφ θψδηθα κηαο θνχηαο θαη ζηέιλεη απηφκαηα ηελ πιεξνθνξία (ηη πεξηέρεη ε 

θνχηα) ζε θεληξηθφ ππνινγηζηή εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα WMS, κέζσ ηνπ 

αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ. 

β) Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ έκςπρσλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. Δδψ εληάζζνληαη φρη 

κφλν νη εξγαδφκελνη αιιά θαη νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

ζχζηεκα ERP ή WMS ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ην πνηνη είλαη νη επηθεξδείο πειάηεο, 

εμαζθαιίδεη πνιχηηκεο εξγαηνψξεο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ησλ εηζεξρφκελσλ ξνψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Ο ελδηαθεξφκελνο δελ 

ρξεηάδεηαη πιένλ λα αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ ζηνθ, αθνχ απηφ ην έρεη αλαιάβεη 
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ην ίδην ην ζχζηεκα, ε απνγξαθή απνζήθεο γίλεηαη κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, ελψ 

ην ίδην απαηηείηαη γηα λα κάζνπκε ηα έζνδα, ηα έμνδα θαη ηα θέξδε γηα κία εκέξα ή 

έλα κήλα. πγρξφλσο, γλσξίδεη πνηα είδε δηαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν θαη αλαιφγσο 

δηακνξθψλεη ηηο παξαγγειίεο ηνπ. ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ 

δηακνξθψλεηαη ζήκεξα, δεηνχκελν ηεο δηνίθεζεο δελ είλαη ν ιεπηνκεξήο έιεγρνο 

θάζε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θάηη ηέηνην απαηηεί πνιιή ελέξγεηα θαη ρξφλν- 

αιιά ε απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. Οη 

ηερλνινγίεο πνπ εμεηάζακε παξέρνπλ πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζηε δηνίθεζε θαη ηα 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιήςε νξζψλ θαη άκεζσλ 

απνθάζεσλ, θαζψο θαη ε ράξαμε καθξφπλνεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

(Ραπηνπνχινπ 2008). 
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2. ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ  ΑΠΟΦΑΔΙ LOGISTICS 

 

2.1 Γεληθά 

Όπσο θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο, έηζη θαη γηα ηα logistics 

απαηηείηαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο. Γηα ηα logistics ην επίθεληξν είλαη 

ν πειάηεο, θαη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή, θαη λα πάξνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, 

ηελ δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ηηο πξνκήζεηεο θαη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Gattorna 1998). Κχξηνη ζηφρνη γηα κηα 

ζηξαηεγηθή logistics, είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε κείσζε ηνπ απαζρνινχκελνπ 

θεθαιαίνπ θαη ε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο (Παπαδεκεηξίνπ, ρηλάο 2004). Η 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα επηρείξεζε, θαη 

ζχκθσλα κε ηελ ξαγδαία εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, θπξίσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, πξέπεη λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο ζπκκαρίεο θαη δηθηπψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξνληαη παγθνζκίσο νη θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ (Δ. Κπιίηζε 

2006). ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζηάδηα ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

logistics, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ απνθάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Κατζίδε (2013), δχν είλαη ηα θχξηα ζηάδηα ζηξαηεγηθήο 

ησλ logistics. Σν πξψην ζηάδην πεξηέρεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν, θαη ηελ εθηέιεζε. 

Σν δεχηεξν ζηάδην πεξηέρεη ηηο αγνξέο, ηελ απνζήθεπζε, ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ, ηελ δηαλνκή θαη ηηο κεηαθνξέο, ηα νπνία είλαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία 

ηνπ ζηαδίνπ ηεο εθηέιεζεο. Η δηάθξηζε απηή είλαη ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπκε ηε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ logistics θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

εθηέιεζεο ησλ logistics.  
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2.2 Σν ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηξηψλ επηπέδσλ  

Σν πξψην ζηάδην ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ logistics είλαη απηφ ηνπ ζρεδηαζκνχ. ε απηφ 

ην ζηάδην παίξλνληαη απνθάζεηο γηα ηνλ γεληθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

επηρείξεζεο. Οη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ζεκαληηθέο θαη 

θξίζηκεο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ηεο 

ιεηηνπξγία, θαη γηα απηφ ρσξίδνληαη ζε ηξία επηκέξνπο επίπεδα, αλάινγα κε ηνλ 

ρξνληθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, ζε ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, απνθάζεηο ηαθηηθήο θαη 

δπλακηθέο απνθάζεηο. Σν είδνο ησλ απνθάζεσλ πνπ παίξλνληαη ζε απηφ ην ζηάδην, 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζέζε, ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ απνζεθψλ θαη ηεο 

παξαγσγήο, ηνλ εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ζα επηιέμνπλ, θαη γεληθά φιεο ηηο απνθάζεηο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (ηθληψηεο 1997). 

1
ν
 Δπίπεδν: ηξαηεγηθέο Απνθάζεηο  

ε απηφ ην επίπεδν ιακβάλνληαη απνθάζεηο κε καθξνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ, θαη 

γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο, ελψ θαη ε θξηζηκφηεηα θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ απηψλ είλαη κεγάιεο, δηφηη απνηεινχλ ηηο βάζεηο γηα 

ηηο ππφινηπεο ζρεηηθέο απνθάζεηο. ε απηφ ην επίπεδν παίξλνληαη απνθάζεηο γηα ην 

ζηήζηκν ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαλνκήο, ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη 

ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαζψο θαη γηα ην αλ ε επηρείξεζε ζα εθηειεί 

ηηο δηεξγαζίεο logistics ή ζα ηηο αλαζέζεη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (ηθληψηεο 

1997). 

2
ν
 Δπίπεδν: Απνθάζεηο Σαθηηθήο 

ε απηφ ην επίπεδν ιακβάλνληαη απνθάζεηο κε κεζνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ, φπνπ 

ζηηο φπνηεο απνθάζεηο θαη λα παξζνχλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ελφο έηνπο. Οη απνθάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ θάιπςε ηεο 

δήηεζεο, κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηαλνκή ησλ πξντφλησλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, 

θαη γεληθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη ηεο 

παξαγσγήο γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε (ηθληψηεο 1997). 

3
ν
 Δπίπεδν: Γπλακηθέο Απνθάζεηο 

ε απηφ ην επίπεδν ιακβάλνληαη απνθάζεηο κε βξαρππξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ. Οη 

απνθάζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, 

αθνχ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο παξαγγειίεο πξντφλησλ θαη πιηθψλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ηελ απνζηνιή παξαγγειηψλ πξνο  ηνπο πειάηεο, θαη γεληθά κε ηελ 

ηήξεζε ηνπ ζσζηνχ χςνπο απνζεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηρείξεζε, γηα 
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ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, φπνπ είλαη θαη ν ηειηθφο ζθνπφο. Έλα 

ζχζηεκα πνπ βνεζάεη ζε φια ηα παξαπάλσ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, θαη εηδηθεχεηαη ζηελ ηήξεζε ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 

είλαη ην Just In Time (JIT), ην νπνίν ζα ην αλαιχζνπκε παξαθάησ (ηθληψηεο 1997). 

 

2.3 Σν ζηάδην ηνπ έιεγρνπ 

Ο έιεγρνο είλαη ζεκαληηθφο ζε θάζε θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο, φζν κάιινλ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο logistics, φπνπ κεζνιαβνχλ αξθεηέο ελέξγεηεο, έσο φηνπ θηάζεη ην πξντφλ 

ζηνλ πειάηε. Σν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ιακβάλεη εθαξκνγή ζε δχν επίπεδα. ε πξψην 

επίπεδν, γίλεηαη έιεγρνο ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, νχησο ψζηε λα θαζνξηζηεί εάλ 

ηα ζρέδηα πνπ πάξζεθαλ απφ ηελ δηνίθεζε είλαη νξζά, θαη ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο 

ηεο επηρείξεζεο. ε δεχηεξν επίπεδν, γίλεηαη έιεγρνο ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο πνπ 

ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ, νχησο ψζηε λα εθηηκεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ logistics, κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη έρεη δχν 

δηαζηάζεηο, ηνλ πνζνηηθφ έιεγρν θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. ην πξψην επίπεδν ν 

πνζνηηθφο έιεγρνο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ρξφλνπο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ελψ ν 

πνηνηηθφο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 

ην δεχηεξν επίπεδν ν πνζνηηθφο έιεγρνο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο, θαη κε ινηπνχο δείθηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, ελψ ν πνηνηηθφο κε ηελ 

γεληθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, ηνλ βαζκφ αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε (ηθληψηεο 1997). 

 

 

2.4 Σν ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ησλ logistics 

ε απηφ ην ζηάδην φιεο νη ζεσξίεο πξέπεη λα γίλνπλ πξάμε. Σν ζηάδην απηφ 

αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ην πξντφλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ πειάηε. Οη εθηειέζεηο 

απηψλ ησλ εξγαζηψλ, ζα δείμνπλ ζηελ επηρείξεζε εάλ ν ζρεδηαζκφο πνπ πξνεγήζεθε 

ήηαλ ζσζηφο θαη ξεαιηζηηθφο, θαη αλ φλησο ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ απηφ ην ζηάδην θαη φπνπ ζα ηα αλαιχζνπκε 

παξαθάησ είλαη, νη αγνξέο, ε απνζήθεπζε, ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ε δηαλνκή 

θαη νη κεηαθνξέο (Nollet J., et al. 2005). 



18 
 

 

2.4.1 Αγνξέο 

Οη αγνξέο είλαη ην ζηνηρείν ηεο εθηέιεζεο ησλ logistics, ζην νπνίν ιακβάλνληαη φιεο 

νη απνθάζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν 

ηξφπν (κίζζσζε, ελνηθίαζε, θιπ.), θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο (πξψηε χιε, ελδηάκεζν 

ή ηειηθφ πξντφλ θιπ.), γηα κεηαπψιεζε, θαηαλάισζε ή παξαγσγή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Ο ζθνπφο ζηηο αγνξέο είλαη ν ίδηνο κε απηφλ ησλ Logistics, δειαδή ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ζε πςειά επίπεδα. Ο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα ην θάλεη απηφ κηα επηρείξεζε είλαη είηε κε ηηο δηθηέο ηεο 

δπλαηφηεηεο, αλαιακβάλνληαο ε ίδηα ηελ παξαγσγή, είηε κε ηελ βνήζεηα ηξίησλ, 

αγνξάδνληαο πξψηεο χιεο θαη αγαζά απφ επηιεγκέλνπο πξνκεζεπηέο. (ηθληψηεο 

1997) 

 

2.4.2 Απνζήθεπζε 

Η απνζήθεπζε είλαη ην ζηνηρείν ηεο εθηέιεζεο ησλ logistics, ην νπνίν έρεη λα θάλεη 

κε  ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο. Η ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηα logistics, δηφηη κέζσ 

απηήο εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ξνή ησλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή ζηελ 

θαηαλάισζε, θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκίαο θιίκαθαο, ηελ 

επίηεπμε ρακειφηεξσλ δαπαλψλ θαη γηα ηελ δηαηήξεζε κηαο επηπιένλ πεγήο 

πξνκήζεηαο. Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα πξνζέρεη κία επηρείξεζε, νχησο ψζηε λα 

εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ην ζηνηρείν ηεο απνζήθεπζεο, είλαη ε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ, γηα φηη έρεη λα θάλεη κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνζήθε. Η ηερλνινγία πνπ ζα επηιέμεη, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, φπνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ απνθάζεσλ θαη ηελ ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Η δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ, φπνπ πξέπεη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο 

θφξησζεο - εθθφξησζεο θαη παξαγγειηψλ, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο, θαη βνεζάεη ηνπο ππεπζχλνπο λα ιακβάλνπλ πην εχθνια δπλακηθέο 

απνθάζεηο. (ηθληψηεο 1997, Παπαβαζηιείνπ, Μπάιηαο 2003). 
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2.4.3 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ 

Η δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ είλαη ην ζηνηρείν ηεο εθηέιεζεο ησλ logistics, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζηνηρείν ηεο απνζήθεπζεο, δηφηη ιακβάλνληαη απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ απνζεκάησλ πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε επηρείξεζε ζηηο απνζήθεο 

ηεο, νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα κελ μεκέλεη απφ 

απνζέκαηα ζε πεξίπησζε απμεκέλεο δήηεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα λα κελ θξαηάεη 

πςειφ απφζεκα γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ην θφζηνο. Άξα πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζε δχν αληίζεηεο επηδηψμεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ππάξρνπλ ηέζζεξα 

ζηάδηα γηα ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ, ηα νπνία είλαη, ην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ φπνπ απνθαζίδεηαη ην είδνο ησλ απνζεκάησλ θαη ν ηξφπνο εμεχξεζήο 

ηνπο, ην ζηάδην ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηε δήηεζε ησλ απνζεκάησλ, ην ζηάδην ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ θαη ην ζηάδην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε πιεξνθνξίεο (Chopra, Meindl 2007). 

 

2.4.4 Γηαλνκή 

Η δηαλνκή είλαη ην ζηνηρείν ηεο εθηέιεζεο ησλ logistics, ζην νπνίν ιακβάλνληαη 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ απνζηνιή ησλ πξντφλησλ, απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη ηνπο απνζεθεπηηθνχο ηεο ρψξνπο πξνο ηνπο πειάηεο. Μέζσ ζσζηνχ 

ζρεδηαζκνχ, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ηα δξνκνιφγηα, ηα κέζα θαη ε ηερλνινγία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ν ηξφπνο εθθφξησζεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο ξνήο ησλ 

πξντφλησλ θαη νη ρξφλνη παξάδνζεο. θνπφο ηεο δηαλνκήο δελ είλαη άιινο απφ ηελ 

ηαρχηεξε θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο, 

θαη ζαλ αληηθείκελν έρνπλ ηελ δηαθίλεζε πνιιψλ πξντφλησλ, ζε κηθξέο πνζφηεηεο 

θαη κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ (Chopra, Meindl 2007). 

 

2.4.5 Μεηαθνξέο 

Οη κεηαθνξέο είλαη ην ζηνηρείν ηεο εθηέιεζεο ησλ logistics, ην νπνίν αζρνιείηαη κε 

ηελ εμεχξεζε ηνπ άξηζηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

πξνο ηελ επηρείξεζε θαη απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηνπο πειάηεο, επηιέγνληαο ηα κέζα 

κεηαθνξάο κε ηα νπνία ηα πξντφληα ζα θηάζνπλ κε αζθάιεηα θαη ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, είηε απηά ηα κέζα είλαη ηδηφθηεηα, είηε αλήθνπλ 

ζε ηξίηνπο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επηρείξεζε (Παπαβαζηιείνπ, Μπάιηαο 2003). 
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2.5 Κνζηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ 

Tν ζπλνιηθφ θφζηνο ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ 

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ειέγρνπ, νχησο ψζηε λα εληνπίδνληαη άκεζα ηα φπνηα πξνβιήκαηα θαη παίξλνληαη νη 

θαηάιιειεο απνθάζεηο. Γηα κεγαιχηεξε επθνιία, ην θφζηνο δηαρσξίδεηαη ζε ζηαζεξφ, 

φπνπ πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ δελ κεηαβάιινληαη κε ην επίπεδν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ην ελνίθην ησλ απνζεθψλ ην νπνίν δελ αιιάδεη αλεμάξηεηα κε 

ηελ πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ κέζα, θαη ζε κεηαβιεηφ, φπνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ κεηαβάιινληαη κε ην επίπεδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ αλ απμεζεί, απμάλεηαη θαη ην θφζηνο 

(Chopra, Meindl 2007). Σν θφζηνο ησλ logistics απαξηίδεηαη απφ ηα θφζηε 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ, κεηαθνξψλ, παξαγγειηψλ, απνζήθεπζεο, εηζεξρφκελσλ 

πνζνηήησλ θαη δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ, ηα νπνία  κπνξεί λα είλαη είηε ζηαζεξά 

είηε κεηαβιεηά θφζηε. Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο 

είλαη, λα εληνπίζεη φια απηά ηα θφζηε, λα ηα ειέγμεη, λα ηα αμηνινγήζεη, λα εληνπίζεη 

πην απφ φια δεκηνπξγεί ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζηελ δηαδηθαζία ησλ logistics, 

θαη λα ζηξέςεη φιν ην ελδηαθέξνλ ηεο, πάλσ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. Έλαο κεραληζκφο πνπ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζε ηέηνηα ζέκαηα είλαη, ε θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα (Activity 

Based Costing) φπνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή, φηη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγεί πςειά θφζηε ζε ζρέζε κε 

ηελ ηειηθή ζπλεηζθνξά πνπ έρεη απηή, ζηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη (Seuring 

2002). 

 

2.6 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

Η εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνπ πξέπεη λα 

πξνζέρεη κηα επηρείξεζε, δηφηη αθφκα θαη αλ ιεηηνπξγνχλ φια ηέιεηα έσο φηνπ θηάζεη 

ην πξντφλ ζην ξάθη, εάλ δελ ηθαλνπνηεζεί ν πειάηεο, δελ έρεη θαλέλα λφεκα. Μηα 

επηρείξεζε πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, πξνζπαζψληαο λα 

δεκηνπξγήζεη πηζηνχο πειάηεο, νη νπνίνη ζα πξαγκαηνπνηνχλ επαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο, θαη κέζσ ηεο επραξίζηεζεο ηνπο, ε επηρείξεζε λα απνθηήζεη θαιή θήκε. Δλ 

αληηζέζεη κε ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο πειάηεο, νη πνίνη είλαη ηθαλνί λα ζρεκαηίζνπλ 

θαθή θήκε γηα ηελ επηρείξεζε, γεγνλφο πνπ ζα έρεη ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ αγνξά 
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θαη ζηα νηθνλνκηθά ηεο επηρείξεζεο, θαζψο εκπεηξηθή έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη, είλαη 

πέληε θνξέο πην δαπαλεξφ λα πξνζειθχζεη κηα επηρείξεζε λένπο πειάηεο απφ ην λα 

δηαηεξήζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο. Ο έιεγρνο γηα ην αλ ε επηρείξεζε εμππεξεηεί 

θαηάιιεια ηνπο πειάηεο ηεο, γίλεηαη θπξίσο κε δχν ηξφπνπο. Σνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, 

φπνπ ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη θαη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο 

πξνζδηνξίδνπλ νη πειάηεο ην επίπεδν εμππεξέηεζεο, θαη ηνλ ηξφπν πνπ εμππεξεηνχλ 

ηνπο πειάηεο ηνπο νη αληαγσληζηέο. Καη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, φπνπ ε επηρείξεζε 

εμεηάδεη ηηο δηθέο ηεο δπλαηφηεηεο γηα εμππεξέηεζε, θαη πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη ηα 

ζηνηρεία θαη ηνπο δείθηεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

εμππεξέηεζεο (Lambert and Cooper 2000).  

 

2.7 Δπηινγή πξνκεζεπηψλ 

Μηα επηρείξεζε αλάινγα κε ηε θχζε ηεο, θαη ην πξντφλ πνπ παξάγεη ή πξνζθέξεη 

ζηνπο πειάηεο ηεο, πξέπεη λα θάλεη θαη ηελ ζσζηή επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ, θαη λα 

αλαπηχμεη εάλ είλαη αλαγθαίν, ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο, φπνπ ζην κέιινλ 

κπνξεί λα θαλνχλ πνιχηηκεο ή αθφκα θαη ζσηήξηεο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Η επηινγή πξέπεη λα γίλεηε κε βάζε ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηή, ην 

κέγεζνο ηνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ κπνξεί λα ζπλαιιάζζεηαη θαη ηηο 

ελαιιαθηηθέο πνπ κπνξεί λα έρεη, ηνπο φξνπο ζπλαιιαγήο θαη ηελ πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε ζην θνκκάηη ησλ πξνκεζεηψλ. Δπίζεο ε ζρέζε πνπ κπνξεί 

λα έρεη ή λα αλαπηχμεη κηα επηρείξεζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, κπνξεί λα είλαη απφ 

απιή, φπνπ ν βαζηθφο παξάγνληαο επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή λα είλαη ε ηηκή, θαη ε 

ζρέζε λα είλαη κηθξήο δηάξθεηαο θαη αληαγσληζηηθή, δειαδή ε θάζε πιεπξά λα 

πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο, αιιά κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη κηα 

πην ζχλζεηε ζρέζε, φπνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη ηθαλφο λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν 

αθφκα θαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ε ζρέζε ζα είλαη κεγάιεο 

δηάξθεηαο, θαη ζα πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ηφζν ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, φζν θαη 

ζε επίπεδν ηερλνγλσζίαο, επεμεξγαζίαο, εγθαηάζηαζεο, θαη ππνζηήξημεο ησλ 

πξνκεζεηψλ (Beil 2009). 
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2.8 Just In Time 

Έλαο ζπρλφο πνλνθέθαινο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε ζπζζψξεπζε 

απνζεκαηηθψλ, φπνπ εάλ δελ ππάξρεη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο, δεζκεχνληαη πφξνη 

άζθνπα, θαηαιακβάλνληαη πνιχηηκνη ρψξνη, θαη φια απηά νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν θαη 

ζηελ ηηκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ηάπσλεο αλέπηπμαλ ην ζχζηεκα 

Just In Time (JIT), πνπ ζθνπφ έρεη ηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ ζε κηα απνζήθε, θαη 

ηελ παξαγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ πξντφλησλ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην χςνο 

παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ . Σν ζχζηεκα απηφ πξνυπνζέηεη άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο, δηφηη απαηηνχληαη ζπρλέο παξαγγειίεο κηθξνχ κεγέζνπο κε κηθξνχο 

ρξφλνπο αλαπαξαγγειηψλ, νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε απνζεκαηηθψλ, 

θαη λα κελ ππάξρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ειαηησκαηηθά πξντφληα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθέξνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Η ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο, θαζψο πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη νη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, γηα ην ιφγν απηφ ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε φζν ην δπλαηφηεξν ιηγφηεξνπο πξνκεζεπηέο, νχησο ψζηε 

λα απνθεχγνληαη θαη νη δπλακηθέο απνθάζεηο. Δθηφο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο 

αθεξεγγπφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ, ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο κεγάιεο κεηαβνιήο ηεο 

δήηεζεο θαη δηαθφξσλ εηδψλ θξίζεσλ (θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πφιεκνη θιπ.), φπνπ ζα 

θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ηελ επηρείξεζε ιφγσ έιιεηςεο απνζεκάησλ (ηθληψηεο 

1997). 

 

 

2.9 Τπεξεζίεο 3
rd

 Party Logistics & 4
th

 Party Logistics 

ηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, ν φξνο logistics αθνξά ηα ζηάδηα πνπ πξνεγνχληαη θαη 

αθνινπζνχλ ηεο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο, κέρξη ην ζεκείν ηεο ηειηθήο 

θαηαλάισζήο ηνπ, φπσο ε απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ, ε 

νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ, ε επηθφιιεζε εηηθεηψλ, ε ζπζθεπαζία, ε 

πξνεηνηκαζία θαη δξνκνιφγεζε ησλ παξαγγειηψλ θαη ε δηαλνκή κέρξη ηνλ ηειηθφ 

πειάηε. θνπφο θάζε επηρείξεζεο είλαη νη δηαδηθαζίεο απηέο λα εθηεινχληαη κε ηξφπν 

πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ παξάδνζε πξψησλ πιψλ θαη εκπνξεπκάησλ ζηηο θαηάιιειεο 

πνζφηεηεο, ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα, ζην ζσζηφ ηφπν θαη ρξφλν, κε ην 
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ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο ηεο εηαηξείαο. Οη δηαδηθαζίεο logistics πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ ηελ ίδηα 

ηελ επηρείξεζε, ή κε ηελ αλάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο 

εμεηδηθεπκέλεο θαη αλεμάξηεηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ logistics. Ο θνξέαο πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ θάπνηαο άιιεο 

επηρείξεζεο, ραξαθηεξίδεηαη σο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ logistics πξνο ηξίηνπο 

(Third Party Logistics- 3PL). Δπίζεο ραξαθηεξίδεηαη θαη κε ηνλ επξχηεξν δηεζλή φξν 

«outsourcing». Η απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ θάπνησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ κεζνιαβνχλ σο ηελ ηειηθή παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ, βαζίδεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ απηή ηελ 

πξαθηηθή, φπσο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ηε δηνρέηεπζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπο ζην θχξην αληηθείκελν 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο (ICAP 2012). Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθε θαη ε έλλνηα 

ηνπ Fourth Party Logistics (4PL), παξφκνηνο κε απηήλ ηνπ third party logistics. Η 

έλλνηα απηή πξνέθπςε θπξίσο απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, 

ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Η ππεξεζία απηή ιεηηνπξγεί 

θπξίσο πξνο φθεινο ηνπ πειάηε, ζαλ ζχλδεζκνο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, θαη γηα φιν ην 

κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαη φρη κφλν γηα θάπνηα θνκκάηηα απηήο φπσο κε 

ην third party logistics. Σν Fourth Party Logistics, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ logistics, θαη θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ εθ ησλ νπνίσλ 

ελζσκαηψλεη ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηεο αιπζίδαο γηα ηνπο πειάηεο 

αλεμάξηεηα θαη ρσξίο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη πξνκεζεπηέο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 

έρνπλ ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ πξνεγκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηεο γλψζεο, δηαηεξψληαο επλντθή ζρέζε κε φινπο ηνπο κεηέρνληεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο (Zhang, Kong 2014). 
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3. Ο ΚΛΑΓΟ ΣΩΝ SUPER MARKETS 

 

3.1 Γεληθά  

Ωο super markets, ζεσξνχληαη ηα θαηαζηήκαηα πνπ εκπνξεχνληαη δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο  ηξνθίκσλ, φπσο θαηεςπγκέλα, ζπζθεπαζκέλα, θξνχηα θαη ιαραληθά 

θηι., είδε πνηψλ, ελδπκάησλ, πγηεηλήο, θαζαξηζηηθψλ, ειεθηξνληθψλ, θαη πνιιψλ 

άιισλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνπλ θάζε είδνπο αλάγθε. ε ζρέζε κε ην πξψην super 

market, πνπ άλνημε απφ ηνλ Michael J. Cullen ην 1937 ζηε Νέα Τφξθε 

(www.Wikipedia.org), ζηε ζεκεξηλή επνρή ν θιάδνο έρεη αλαπηπρζεί ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ, θαη ζε απηφ έρεη βνεζήζεη ν έληνλνο αληαγσληζκφο θαη νη πςειέο απαηηήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ, φπνπ έρνπλ νδεγήζεη ηα κεγάια super markets, εθηφο απφ ηε 

βαζηθή εμππεξέηεζε, λα πξνζθέξνπλ θαη εμηξά ππεξεζίεο, φπσο πηζησηηθέο θάξηεο, 

ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ, εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο θηι., νχησο ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξε πειαηεία, θαζψο ηα super markets βαζίδνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο ζηνλ φγθν πσιήζεσλ, δηφηη ην πεξηζψξην θέξδνπο αλά κνλάδα 

πξντφληνο είλαη κηθξφ. (Παπαβαζηιείνπ, Μπάιηαο 2003). 

 

3.2 Γηεζλψο 

ηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ (super markets) ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο, 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, πνπ 

θαηαπνλεί ζεκαληηθά ηνπο θαηαλαισηέο, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ αληηκεησπίδνπλ 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, θπξίσο ζηα νηθνλνκηθά ηνπο θαη ζε επίπεδν εζφδσλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζχκθσλα κε δειηίν ηχπνπ ηεο Deloitte ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2015, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ γηα ηνπο 250 κεγαιχηεξνπο 

ιηαλέκπνξνπο, ε νπνία άξρηζε λα κεηψλεηαη απφ ην 2011, ζπλέρηζε λα επηβξαδχλεηαη 

θαη ην 2013, θαζψο ηα έζνδα ηνπο απμήζεθαλ θαηά 4,1% ην 2013 έλαληη 4,9% ην 

2012, ελψ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζπλέρηζε λα θζίλεη πεξίπνπ θαηά 80%. Σα ζπλνιηθά 

έζνδα ησλ 250 κεγαιχηεξσλ ιηαλέκπνξσλ ζε παγθφζκην επίπεδν έθηαζαλ ηα $4,4 

ηξηο. ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2013 (απφ ηνλ Ινχλην 2013 έσο ηνλ Ινχλην 2014), ελψ ν 

κέζνο φξνο ησλ εζφδσλ αλά ιηαλέκπνξν ππεξέβε ηα $17,4 δηο. χκθσλα κε ηνλ 

επηθεθαιή νηθνλνκνιφγν ηεο Deloitte, Ira Kalish, «Η ππνηνληθή παγθφζκηα 

νηθνλνκία ην 2014 πεξηφξηζε ηα νηθνλνκηθά πνιιψλ θαηαλαισηψλ θαη άζθεζε πίεζε 
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ζηηο ιηαληθέο πσιήζεηο. πλεπψο, ε επεκεξία ηνπ παγθφζκηνπ ιηαλεκπνξίνπ ην 2015 

ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα αξθεηψλ απφ ηηο 

κεγάιεο νηθνλνκίεο. Η Κίλα, ε Δπξσδψλε, θαζψο θαη κεξηθέο βαζηθέο αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο βίσζαλ έλα ηδηαίηεξα ζθιεξφ 2014. πγθξηηηθά, νη νηθνλνκίεο ησλ ΗΠΑ 

θαη ηεο Βξεηαλίαο ζπλερίδνπλ ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία, κε δείθηεο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηζρπξήο αλάπηπμεο ην 2015 θαη ελδερνκέλσο θαη 

κεηέπεηηα». (Deloitte 2015) 

 

3.3 ηελ Διιάδα 

Η παξαηεηακέλε πεξίνδνο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα αλαπφθεπθηα έρεη επεξεάζεη θαη ην δπλακηθφ θιάδν ησλ Super Markets, παξά 

ην γεγνλφο φηη απηφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ηζρπξνχο θαη “αλζεθηηθνχο” 

θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ειαρηζηνπνηήζεη ηηο 

παξνξκεηηθέο αγνξέο, ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα, 

αλαδεηψληαο ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ κεηαμχ θφζηνπο θαη αμίαο (value for money). 

Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ θιαδηθή κειέηε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ 

ηεο ICAP GROUP ΑΔ, ε ζπλνιηθή αγνξά ησλ Super Markets θαη Cash & Carry 

θηλείηαη ζε πησηηθή ηξνρηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, δηακνξθνχκελε ζην πνζφ ησλ 

€11 δηζ. ην 2014. Ο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν νμχλεηαη ζπλερψο, 

σζψληαο ηηο εηαηξείεο ζην λα αλαδεηνχλ ζπλερψο λέεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο αθφκε 

θαη επηβίσζεο. Οη κεγαιχηεξεο αιπζίδεο Super Markets έρνπλ παξνπζία ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο πεξηθέξεηεο. Οη 11 κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ηνπ θιάδνπ εθκεηαιιεχνληαη 

ζπλνιηθά 2.080 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα. Η Αηηηθή ζπγθεληξψλεη ηε κεξίδα 

ηνπ ιένληνο, ήηνη ην 37,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη αθνινπζεί ζηε 

δεχηεξε ζέζε ε Κεληξηθή Μαθεδνλία κε 24,2%. H κέζε κεληαία δαπάλε ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα ηα πξντφληα ησλ super markets εθηηκάηαη ζε €262 ην 2014, κεησκέλε 

θαηά 9,7% ζε ζρέζε κε ην 2013 θαη θαηά 21,1% ζε ζχγθξηζε κε ην 2012, Η πνιηηηθή 

ηηκψλ, νη ζπλζήθεο θαη νη φξνη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο απνηεινχλ ηηο 

βαζηθέο ζπληζηψζεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε 

ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά θαη αληηκεησπίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Απφ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη: νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

δηακνξθψζεθαλ ζε €7,41 δηζ. ην 2013, κεησκέλεο θαηά 1,6% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο. (ICAP GROUP 2015) 
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3.4 Πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

Η ηδέα ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, μεθίλεζε σο έλαο ηξφπνο γηα ηνπο 

παξαγσγνχο, λα πνπιήζνπλ καδηθά ηα πξντφληα ηνπο, φπνπ ιφγσ ηεο δπζπηζηίαο πνπ 

είραλ νη θαηαλαισηέο γηα απηά, ηα πξνσζνχζαλ ζε ζπλεξγαζία κε κεγάιεο αιπζίδεο 

ιηαλεκπνξίνπ, ππφ ηελ θίξκα ηεο αιπζίδαο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, (Παπαβαζηιείνπ, 

Μπάιηαο 2003). Σα πξντφληα απηά είλαη ρακειήο πνηφηεηαο θαη κε ρακειφηεξε ηηκή 

απφ ηα επψλπκα πξντφληα, γηα απηφ θαη ηα ραξαθηεξίδνπλ σο ππνθαηάζηαηα. 

Μεξηθνί ηα ζεσξνχλ θαη σο αληαγσληζηηθά, θαζψο θεξδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

κεξίδην αγνξάο έλαληη ησλ επσλχκσλ, κε κεγάιν ξπζκφ αλάπηπμεο θαη δηείζδπζεο 

ζηηο αγνξέο (Nielsen 2005, Chimhundu 2011). Αθξηβψο γηα ην ιφγν, πνπ νη 

θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο επελδχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα πξντφληα απηά, θαζψο κπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο, θαη κε 

ειάρηζηεο έσο θαζφινπ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. (Dick, Jain, Richardson, 1996). 
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4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ LOGISTICS ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΩΝ 

SUPER MARKETS 

 

4.1 Γηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ ζηα super markets 

Όπσο είρε αλαθεξζεί θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζηνλ θιάδν ησλ super markets 

ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο, θαη πνιιέο απαηηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θαηαλαισηψλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ εμαληιήζεη θάζε πεξηζψξην 

γηα κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο, έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη κε ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα αζρνιεζνχλ, είλαη νη δηαδηθαζίεο ησλ πξνκεζεηψλ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα βειηηψζνπλ ή θαη λα εθεχξνπλ εάλ είλαη δπλαηφ, επλντθφηεξεο πξαθηηθέο 

πξνκεζεηψλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο. Όζν κεηψλνπλ νη επηρεηξήζεηο ηα θφζηε θαη ηηο ελδηάκεζεο 

δηαδηθαζίεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ, ηφζν κεγαιχηεξν 

φθεινο ζα έρνπλ, είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ ηηκψλ, είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

θεξδνθνξίαο. Οη δηαδηθαζίεο ησλ πξνκεζεηψλ ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, 

ψζηε λα γίλεηαη πην εχθνια αληηιεπηφ απφ πνχ πξνέξρεηαη ην φπνην νηθνλνκηθφ 

φθεινο πνπ πξνθχπηεη. Οη δηαδηθαζίεο ρσξίδνληαη ζε έκκεζεο πξνκήζεηεο, φπνπ είλαη 

νη πξνκήζεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γεληθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ αγνξά ησλ εκπνξεπκάησλ (π.ρ. ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, 

κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ ελνίθην εγθαηαζηάζεσλ θιπ.), θαη ζε άκεζεο πξνκήζεηεο, 

φπνπ είλαη νη πξνκήζεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία ζα 

θαηαιήμνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο. ηηο άκεζεο πξνκήζεηεο ζεκαληηθφ θνκκάηη, είλαη νη 

κέζνδνη πνπ ζα επηιερζνχλ, γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη κέζνδνη 

αλεθνδηαζκνχ. (Υαξαδηάο 2013) 
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4.1.1 Μέζνδνη αλεθνδηαζκνχ 

Πξόγξακκα πλερνύο Αλεθνδηαζκνύ (Continuous Replenishment Program) 

Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε ζπλαιιαγή πιεξνθνξηψλ, πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα δήηεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο, κεηαμχ 

πξνκεζεπηή θαη ιηαλνπσιεηή. ηφρνο απηήο ηεο κεζφδνπ κέζσ ηεο θαιήο ζρέζεο 

ησλ δχν πιεπξψλ, είλαη ν ζπλερήο αλεθνδηαζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ κε πξντφληα, θαη 

ηαπηφρξνλα ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ, νχησο ψζηε λα κεησζνχλ ηα θφζηε 

παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο κεζφδνπ 

απαηηείηαη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνγξάκκαηα πνπ εμάγνπλ πξνηεηλφκελεο παξαγγειίεο βαζηζκέλεο ζηα δεδνκέλα 

πσιήζεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ. (Ashari 2005) 

 

πλεξγαηηθόο ρεδηαζκόο Πξόβιεςεο Αλεθνδηαζκνύ (Collaborative Planning 

Forecasting Replenishment) 

Η κέζνδνο απηή έρεη σο ζηφρν, ηελ κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαδνζηαθή πξφβιεςε ηεο δήηεζεο νχησο ψζηε λα ππάξρνπλ θαιχηεξεο 

αληηδξάζεηο ζηηο ελδείμεηο ηεο αγνξάο. Η κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζην ζπλεξγαηηθφ 

ζρεδηαζκφ καθξνπξφζεζκσλ πξνβιέςεσλ, πνπ ζπλερψο αλαλεψλνληαη θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Μέζσ ηεο αληαιιαγήο 

ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα ζεκεία πψιεζεο, δίλνληαη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα 

ηνπ κε ζπγρξνληζκέλνπ ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο θαη αλεθνδηαζκνχ απφ ηνπ 

πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ιηαλέκπνξνπο. (Toiviainen, Hansen 2011) 

Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ από ηνλ Πξνκεζεπηή (Vendor Managed Inventory) 

ε απηή ηε κέζνδν ν πξνκεζεπηήο είλαη απηφο πνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο 

αλεθνδηαζκνχ γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν πξνκεζεπηήο ζα 

πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

πξνρσξήζεη ζε απνθάζεηο αλεθνδηαζκνχ, θαζνξηζκνχ πνζνηήησλ θαη κεηαθνξάο 

ησλ πξντφλησλ. Απηή ε κέζνδνο είλαη αξθεηά ζπκθέξνπζα, θαζψο ν πξνκεζεπηήο 

εμαζθαιίδεη απνδνηηθφηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα δξνκνιφγηα δηαλνκήο, θαη ν 
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ζπγρξνληζκφο ησλ παξαγγειηψλ αλεθνδηαζκνχ θαη ησλ παξαδφζεσλ, βνεζάεη ζηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ πειαηψλ (Μarques et. al. 2010). 

 

4.2 Ηιεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ 

Έλαο νξηζκφο γηα ηηο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, φπσο δχλεηαη απφ ην 

Aberdeen Group (2001), είλαη ν εμήο: «Οη e-πξνκήζεηεο είλαη ε δεκηνπξγία 

ηδησηηθώλ δηαδηθηπαθώλ αγνξώλ όπνπ απηνκαηνπνηνύληαη νη επηθνηλσλίεο, νη 

ζπλαιιαγέο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλεξγαζηώλ, ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ 

δηαδηθαζηώλ, ηνλ έιεγρν ηνπ θόζηνπο θαη ηελ βειηίσζε ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ εληόο θαη εθηόο ησλ νξίσλ ηεο επηρείξεζεο.» Απφ ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ ζπκπεξαίλνπκε φηη, ε ηερλνινγία είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ηφζν ζηελ 

απφδνζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ πξνκεζεηψλ, φζν θαη ζην ηειηθφ θφζηνο ησλ 

πξντφλησλ. Μέζσ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζην Internet, θαη ηεο 

δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ, επηηαρχλνληαη φιεο 

νη δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη εληνπηζκνχ ησλ παξαγγειηψλ θαη ησλ πιεξσκψλ, 

κεηψλεηαη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δηαδηθαζηψλ, 

γεγνλφο πνπ έρεη αληίθηππν θαη ζην ηειηθφ πξντφλ, θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο 

επηινγήο, ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο θαη δηαρείξηζε ησλ απνθάζεσλ, κέζσ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ πξνζθνξψλ απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο. 

4.2.1 Πιενλεθηήκαηα- Μεηνλεθηήκαηα e-πξνκεζεηψλ 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 

Μείσζε ηηκψλ Σερλνινγηθή αβεβαηφηεηα 

Μείσζε δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ Αιιαγή ηδηνηξνπίαο  

Μείσζε απνζεκάησλ 
Αλεπαξθείο ππνδνκέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

logistics 
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Μηθξφηεξνο θχθινο παξαγγειίαο 

πξντφλησλ 
Γπζθνιίεο ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο 

Βειηησκέλε επηθνηλσλία θαη ξνή 

πιεξνθνξηψλ 
Αμία  

Βειηησκέλνο ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο  

Βειηησκέλε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο 
 

(E-commerce tutorial  www.tutorialspoint.com)  

 

 

4.3 Τπεξεζίεο 3PL & 4PL ζηνλ θιάδν ησλ super markets 

ηνλ θιάδν ησλ super markets, ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ third party 

logistics (3PL) ή αιιηψο outsourcing, σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 3PL 

πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηαθνξά, αιιά ππάξρνπλ θαη άιινη 

ηνκείο πνπ κπνξεί λα δέρνληαη εμσηεξηθή αλάζεζε. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ηηο νπνίεο ζα δηαηεξήζνπλ θαη ζα αμηνπνηήζνπλ. Η 

ζηξαηεγηθή εμσηεξηθήο αλάζεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην ζηξαηεγηθφ θίλδπλν ηελ 

παξαγσγή θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ 

έρνπλ πςειφ θίλδπλν θαη πςειφ δπλακηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζα πξέπεη λα 

παξαρζνχλ εζσηεξηθά, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο κε κέηξην θίλδπλν θαη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, κπνξνχλ λα αλαζέηνληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Έλα θχξην 

κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο επξσπατθέο αιπζίδεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, γηα 

ηελ εθπιήξσζεο ηεο δήηεζεο, βαζίδεηαη ζηηο εληνιέο ηνπ ιηαλέκπνξνπ, ή νη 

απνθάζεηο αλαπιήξσζεο γίλνληαη απφ ηνλ δηαλνκέα θαη ηηο παξαδφζεηο, απφ ηα 

θέληξα δηαλνκήο, ή απεπζείαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Η δήηεζε απφ ηνλ 

ιηαλνπσιεηή θνηλνπνηείηε ζηνπο δηαλνκείο ή ηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη 

πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ο θχθινο 

http://www.tutorialspoint.com/
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εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ πξέπεη λα είλαη γξήγνξε, δεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο ηεο 

παξαγγειίαο κέρξη ηελ παξάδνζε πξέπεη λα είλαη ηππηθά ιηγφηεξν απφ 48 ψξεο, ή 

ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο γηα ηα θξέζθα εκπνξεχκαηα (Kaipia, Tanskanen 2015). Πέξα 

απφ ην 3PL φκσο, ππάξρεη θαη ην 4PL. Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

ην 4PL βαζίδεηαη ζε έλαλ πάξνρν ππεξεζηψλ outsourcing, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη 

νπδέηεξα, φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. ε αληίζεζε κε ηηο 3PL 

ππεξεζίεο, νη 4PL ππεξεζίεο ζπλδπάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

δηαρείξηζε. ηνλ θιάδν ησλ super markets δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο εηαηξείεο 

ην 4PL, δηφηη ζε κεξηθνχο ηνκείο, ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γίλεηαη απφ 

ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία. Αιιά ππάξρνπλ κεξηθέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ζχζηεκα, παίξλνληαο σο παξάδεηγκα, θπξίσο 

εηαηξείεο απφ ηνλ θιάδν ηνπ απηνθηλήηνπ, νη νπνίεο αληηζηνίρσο ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ηειεηνπνηεζεί απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο. Γηα παξάδεηγκα ε 

General Motors ζρεκάηηζε κηα 4PL ζπλεξγαζία κε ηελ Menlo Logistics, πνπ ηελ 

νλφκαζαλ Vector SCM. Η Vector SCM ιεηηνπξγεί σο επηθνηλσληαθφο θφκβνο πνπ 

ελζσκαηψλεη φια ηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 2 

εηαηξείεο θαη παξέρεη έλα εληαίν ζεκείν επαθήο κέζσ EDI. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα 

κεησζνχλ ζεκαληηθά νη εκέξεο παξάδνζεο, γεγνλφο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε 

ηα έζνδα. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, αλ θαη ππάξρεη ήδε ζχληνκνο 

ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ, ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα, θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο βειηησκέλεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ, γηα 

θαιχηεξε νηθνλνκηθή απφδνζε κέζσ ηνπ 4PL (Hingley, et al. 2011). 
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5. WAL-MART 

 

5.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

χκθσλα θαη κε ηηο πσιήζεηο, ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ιηαλεκπνξίνπ παγθνζκίσο, 

είλαη ε Ακεξηθάληθε Wal- Mart. Η Wal- Mart ηδξχζεθε ην 1962 απφ ηνλ Sam Walton, 

ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1918 ζηελ Οθιαρφκα. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Μηζνχξη ην 1940, εξγάζηεθε γηα ηελ JC Penney. ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1940, άθεζε ηε δνπιεηά ηνπ, θαη απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ 

ηνπ θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο αγνξάδνληαο έλα franchise θαηάζηεκα απφ ην 

Μπελ Φξάλθιηλ ζην Αξθάλζαο. Η επηρείξεζε ήηαλ επηηπρήο θαη ν Walton είρε 

απνθηήζεη ζχληνκα έλα δεχηεξν θαηάζηεκα κέζα ζε ηξία ρξφληα, θαη κέρξη ην 1969 

είρε ηδξχζεη 18 Wal- Mart Stores, ζεκεηψλνληαο εηήζηα πψιεζε 44 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. Μέρξη ην 1984, ππήξραλ 640 Wal- Mart Stores ζηηο ΗΠΑ, κε ηηο πσιήζεηο 

λα θηάλνπλ πεξίπνπ ζηα 4,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη λα ζπγθεληξψλνπλ θέξδε 

άλσ ησλ 200 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Η Wal-Mart ππέζηε πιήγκα ην 1992, φηαλ ν 

Walton πέζαλε κεηά απφ κηα παξαηεηακέλε αζζέλεηα, αιιά ζπλέρηζε ηελ 

εληππσζηαθή ηεο αλάπηπμε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν 

ζηελ ίδξπζε θαηαζηεκάησλ ηεο ζην εμσηεξηθφ. Μέρξη ην 2002, ε Wal- Mart είρε 

αλαδεηρζεί σο ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ζηνλ θφζκν απφ πιεπξάο εζφδσλ, θαη νη 

αλαιπηέο απέδσζαλ ηελ εληππσζηαθή απηή ηεο αλάπηπμε, ζηε ζπλερή επηθέληξσζή 

ηεο, ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Chandran 2003). 

 

 

5.2 χζηεκα πξνκεζεηψλ θαη Logistics 

 Ο Sam Walton κε ην ζχλζεκα Everyday-Low-Prices είρε κηα εκκνλή γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ θάησ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. Ο ίδηνο  δηαβεβαίσζε φηη 

απηή ε ζηάζε ήηαλ κηα πξαγκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη φρη απιψο έλα ζχλζεκα, 

πξνζθέξνληαο ηηκέο ζηαζεξά ρακειφηεξεο, πεξίπνπ 2% κε 4% απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο (Holtreman 2000). Η εηαηξεία ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζθέξεη έλα επξχ 

θάζκα πξντφλησλ κε ην ρακειφηεξν θφζηνο, ζην ηαρχηεξν δπλαηφ ρξφλν, κε ιηγνζηή 

πξνψζεζε θαη δηαθεκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζε δχν 
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παξάγνληεο, ζηελ ηδηαίηεξα απηνκαηνπνηεκέλε δηαλνκή ζηα θέληξα ηεο Wal-Mart, ε 

νπνία κείσζε ζεκαληηθά ηα έμνδα θαη ην ρξφλν απνζηνιήο, θαη ζην ζχζηεκα ηεο 

κεραλνγξαθεκέλεο θαηαγξαθήο, ην νπνίν επηηάρπλε ην ρξφλν θαηαγξαθήο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Η εηαηξεία πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα ηεο απεπζείαο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο, παξαθάκπηνληαο φινπο ηνπο κεζάδνληεο. Η Wal-Mart είλαη έλαο 

ζθιεξφο δηαπξαγκαηεπηήο ζηηο ηηκέο, θαη νξηζηηθνπνηεί κηα ζπκθσλία αγνξάο, κφλν 

φηαλ είλαη απνιχησο βέβαην φηη ηα πξντφληα πνπ αγφξαζε, δελ είλαη αιινχ δηαζέζηκα 

ζε ρακειφηεξε ηηκή. Σα θέληξα δηαλνκήο ηεο εηαηξείαο εμαζθαιίδνπλ κηα ζηαζεξή 

θαη ζπλερή ξνή ησλ πξντφλησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δήηεζεο. Η Wal-Mart 

ρξεζηκνπνηεί εμειηγκέλε ηερλνινγία barcode θαη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ρεηξφο, γηα λα γίλεηε ε δηαρείξηζε ηνπ θέληξνπ επθνιφηεξε θαη 

νηθνλνκηθφηεξε (Chandran 2003). πλεηδεηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ RFID γηα 

λα παξαδψζεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, ε εηαηξεία θαη νη 

πξνκεζεπηέο ηεο θηλνχληαη γξήγνξα γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο 

ηερλνινγίαο RFID, πνπ επηηξέπεη ζηε Wal-Mart λα βειηηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέζσ ηεο 

κεγαιχηεξεο πξνβνιήο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη πην αθξηβείο απνθάζεηο ζηελ 

παξαγγειία. Βειηηψζεηο ζηελ απφδνζε ηεο Wal-Mart, απνηεινχλ ζεκαληηθά νθέιε 

ηεο ηερλνινγίαο RFID - ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, απηνκαηνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε θαη ηελ απνγξαθή, θαη 

επζπγξακκίδνληαο ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ (Kosasi, Saragih 2014). Κάζε 

εξγαδφκελνο έρεη πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

επίπεδα απνζεκάησλ φισλ ησλ πξντφλησλ ζην θέληξν, θαη θάλνπλ ζαξψζεηο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ πξντφληνο, θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ ψζηε λα μέξνπλ 

πνπ έρνπλ απφζεκα. Σα θέληξα δηαλνκήο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα απφ 3.500 ηδηφθηεηα 

θνξηεγά. Απηφο ν ζηφινο θνξηεγψλ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα ζηέιλεη ηα αγαζά απφ 

ηελ θέληξν δηαλνκήο ζηα θαηαζηήκαηα κέζα ζε δχν εκέξεο, θαη λα αλεθνδηάδεη ηα 

ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Ο ζηφινο ησλ απηνθηλήησλ, είλαη 

ε νξαηή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ θέληξσλ δηαλνκήο. Γηα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε Wal-Mart θαηαζθεχαζε έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Procter & Gamble, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, 

ηα θέληξα δηαλνκήο, θαη ηα εξγνζηάζηα ηεο P & G. Όηαλ ην ζχζηεκα ζην Wal-Mart 

Stores εληνπηζηεί έλα ζεκείν πνπ είλαη ρακειφ ζε απφζεκα, ηφηε ζηέιλεη έλα κήλπκα 
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πξνο ηελ P & G, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα πεγαίλεη γηα αλεθνδηαζκφ είηε ζην θέληξν 

δηαλνκήο ηεο Wal-Mart, είηε απεπζείαο ζην ελδηαθεξφκελν θαηαζηήκαηα. Απηή ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Wal-Mart θαη ε P & G, είλαη κηα ζπλεξγαζία win-win θαη γηα 

ηηο δχν εηαηξείεο, δηφηη ε Wal Mart ζα κπνξνχζε λα παξαθνινπζεί ηα επίπεδα 

απνζεκάησλ ηεο ζηα θαηαζηήκαηα ζπλερψο θαη ζα θηλείηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, θαη ε 

P & G ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαη λα κεηψζεη ην 

θφζηνο ηεο ιφγσ θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ (Chandran 2003). Η ηθαλφηεηα ηεο 

εηαηξείαο λα «νξρεζηξψλεη» ηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα, ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

είλαη εληππσζηαθή. Η ζηξαηεγηθή ρξήζε ησλ logistics θαη ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο, είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο ζηελ επηρεηξεζηαθή ηεο αλάπηπμε. 

Ξεθηλψληαο ηε δεθαεηία ηνπ ’80, ε Wal-Mart ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερλνινγία ηνπ 

γξακκσηνχ θψδηθα (bar coding) θαη ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (EDI – 

Electronic Data Interchange), ψζηε λα δηαρέεη ηελ πιεξνθνξία κέζα ζηα ίδηα ηεο ηα 

θαηαζηήκαηα, κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. ηηο αξρέο 

ηνπ 1990, ε Wal-Mart ρξεζηκνπνίεζε ην EDI γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ησλ 

αγαζψλ πνπ πξνζέθεξε, γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ αλεθνδηαζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηεο, γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή δηεθπεξαίσζε ησλ κεηαθνξηθψλ ηεο αλαγθψλ, αιιά θαη 

γηα ηνλ ίδην ηεο ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. ηε ζπλέρεηα, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2002, 

απαίηεζε θαη πέηπρε απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο, λα ζπλδεζεί καδί ηεο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην private exchange ζχζηεκα Retail Link, 

φπνπ κέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη managers ηφζν ηεο εηαηξείαο φζν θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο, κπνξνχλ λα κειεηνχλ ηα δεδνκέλα ησλ πσιήζεσλ (point of sales 

data) θαη ηα δηαηεξνχκελα απνζέκαηα ζε επίπεδν θσδηθνχ γηα θάζε θαηάζηεκα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απφ ην 2004 ε Wal-Mart πξσηνπνξψληαο εηζήγαγε ηελ 

ηερλνινγία ηνπ RFID (Radio Frequency Identification) ζηνλ παγθφζκην ρψξν ησλ 

ιηαληθψλ πσιήζεσλ ππνρξεψλνληαο ηνπο κεγαιχηεξνπο 100 πξνκεζεπηέο ηεο λα ηελ 

απνθηήζνπλ, θαη ζαλ κέζσ πίεζεο, έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ηα θχξηα ζεκεία ηεο 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην University of Arkansas, ε νπνία θαηαδεηθλχεη 

πσο ε ρξήζε ηνπ RFID απμάλεη θαη ηηο πσιήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. Δπηπιένλ, ε 

ηερλνινγία RFID επηηξέπεη ηε γξεγνξφηεξε αλάδξαζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

αληηδξψληαο ζε δηάθνξα γεγνλφηα φπσο ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο ζηελ 

πεηπρεκέλε αληίδξαζε ηεο Wal-Mart ζηνλ ηπθψλα Katrina. H Wal-Mart γλσξίδεη κε 

αθξίβεηα κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, φηη θαηά ηελ δηάξθεηα εκθάληζεο ηπθψλσλ, 

νη πειάηεο ηεο, θαηαλαιψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηξνθέο πνπ είλαη εχθνιν λα 
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απνζεθεπηνχλ θαη δελ ρξεηάδνληαη ςχμε. Παξάιιεια, ε δήηεζε γηα παηδηθά παηρλίδηα 

πνπ δελ απαηηνχλ ειεθηξηζκφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη πνιχ κεγάιε. Σε ζηηγκή 

ινηπφλ πνπ νη κεηεσξνιφγνη πξνβιέπνπλ πσο θάπνηνο ηπθψλαο ζα πιήμεη ηελ 

πνιηηεία ηεο Φιφξηληα, ε εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα 

ζηέιλνληαο ην θαηάιιειν κείγκα πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πνιηηείαο 

(Ιαθψβνπ 2014).  

 

 

 

5.3 Η Wal-Mart ζηελ Ιαπσλία 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε κεγάιε επηηπρία ηεο Wal-Mart, ηελ νδήγεζε 

ζηελ παγθφζκηα επέθηαζή ηεο, πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1990. Η εηαηξεία 

εηζέξρεηαη ζε μέλεο αγνξέο, αγνξάδνληαο κεγάιεο ζπκκεηνρέο ζε παξφκνηνπο 

ιηαλνπσιεηέο, θαη παίξλεη ζηαδηαθά ηνλ έιεγρν ηεο ηδηνθηεζίαο, κε ηελ αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ιζηνξηθά απηέο νη εμαγνξέο είλαη ζηαδηαθέο, 

θαη έρνπλ ηαπηηζηεί ηφζν κε ηελ επηηπρία φζν θαη κε ηελ απνηπρία. Γηα παξάδεηγκα 

απέηπρε θαη εγθαηέιεηςε ηηο αγνξέο ηεο Ννηίνπ Κνξέαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Ιλδνλεζίαο, ελψ επεθηάζεηο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί ζε κεγάιν βαζκφ θεξδνθφξεο είλαη 

ην Μεμηθφ θαη ν Καλαδάο. Έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα ηνλ ηξφπν πνπ επεθηείλεηαη ε 

Wal-mart ζε μέλεο αγνξέο, είλαη απηφ ηεο Ιαπσλίαο. Οη ζπλνκηιίεο μεθηλνχλ κε ηελ 

ηαπσληθή εηαηξεία ιηαληθνχ εκπνξίνπ Seiyu ε νπνία είρε 400 κνλάδεο ιηαληθήο ζε φιε 

ηελ Ιαπσλία. Σν 2002 ε Wal-Mart εμαγνξάδεη ην 6,1% ησλ κεηνρψλ ηεο Seiyu, 

μεθηλψληαο ηελ επέθηαζε. Σν 2003 ε Seiyu εγθαζηζηά έμππλα ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ απνζεκάησλ παξαθνινπζψληαο ηε ιήςε θαηαλαισηηθψλ 

ηάζεσλ. Παξάιιεια ε Wal-Mart απνθηά ην 34% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, θαη 

γίλεηε ν κεγαιχηεξνο ζπκκέηνρνο ηεο Seiyu. Σν 2004 ε Wal-Mart αλνίγεη ην πξψην 

πηινηηθφ ππεξθαηάζηεκα ηεο, αλ θαη νη Ιάπσλεο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ «supercenter», θαη πινπνηεί ζηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα ην ζχζηεκα δηαλνκήο, 

Retail Link. Μέρξη ην 2008 ε Wal-Mart απνθηά ην 100% ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο Seiyu. 

Παξφια απηά ε Wal-Mart, δελ κπφξεζε λα ζπιιάβεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ιηαληθήο πψιεζεο ζηελ Ιαπσλία. Αλ θαη κε 

πιεζπζκφ 127 εθαηνκκχξηα, ην πςειφηεξν θαηαθεθαιήλ εηζφδεκα θαη ηε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν, ε Ιαπσλία είλαη κηα πνιχ ειθπζηηθή αγνξά γηα 
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ηνπο ιηαλνπσιεηέο. Η δπλαηφηεηα ππάξρεη, αιιά πξέπεη λα ππάξρεη θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξε έξεπλα θαη ζρεδηαζκφο, πνπ έπξεπε λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

επέθηαζεο, θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ ηαπσληθή θνπιηνχξα, αληί νη Ιάπσλεο λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θνπιηνχξα  ηεο Wal-Mart. Η ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ 

ηεο Ιαπσλίαο, είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ φ, ηη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηηο 

αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ, ε νπνία πνηθίιιεη ζε κεγάιν 

βαζκφ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Οη Ιάπσλεο θαηαλαισηέο, έρνπλ ηελ ηάζε 

λα αγνξάδνπλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη φρη φπσο 

ζηελ Ακεξηθή πνπ έρνπλ ηελ ηάζε ηεο απνζεκαηνπνίεζεο. Παξνκνίσο, ε έλλνηα ησλ 

κεγάισλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο μελίδεη, θαζψο νη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλάπηπμεο, είλαη κηθξά εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα, δειαδή αθξηβψο ην αληίζεην κε ηελ Wal-Mart. Δπίζεο, νη Ιάπσλεο 

ηείλνπλ λα αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξν θξέζθα παξά ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, θάηη πνπ 

ε Wal-Mart δελ εηδηθεχεηαη ζε απηφ, θαη επίζεο πηζηεχνπλ φηη ε ηηκή αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνπο Ιάπσλεο θαη κε βάζε ηελ 

λννηξνπία ηνπο, λα αγνξάδνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ, απφ ηα είδε πνιπηειείαο 

παγθνζκίσο θάζε ρξφλν (ICM 2015).  

 

5.4 Η Wal-Mart ζηελ Κίλα 

Η δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο. Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

βαζίδνληαη ζην Web, έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο 

εξγάδνληαη γηα ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηνπο. Η δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, παίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν θεληξηθφ ξφιν ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθήο 

δχλακεο ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, θαη δεδνκέλνπ φηη ε Κίλα εηζήιζε ζηνλ 

παγθφζκην νξγαληζκφ εκπνξίνπ (WTO) ην 2001, ε νηθνλνκία έρεη απνθηήζεη κηα 

άλεπ πξνεγνπκέλνπ αλάπηπμε. Οη αιπζίδεο super market αλαπηχρζεθαλ πνιχ 

γξήγνξα, θαη θαηέιαβαλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο 

βηνκεραλίαο, παξφια απηά εμαθνινπζεί λα επεξεάδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Ο εγρψξηνο αληαγσληζκφο ζηελ ιηαληθή αγνξά ηεο Κίλαο, γίλεηε φιν θαη πην έληνλνο. 

Σαπηφρξνλα, ε Wal-Mart πνπ επεθηάζεθε ζηελ θηλεδηθή αγνξά, είλαη κία εθ ησλ 

κεγαιχηεξσλ μέλσλ εηαηξεηψλ ιηαληθήο ζηελ Κίλα. ε ζχγθξηζε κε ηα εγρψξηα super 

markets, ηα μέλα super markets, έρνπλ πεξηζζφηεξα θεθάιαηα, θαη πνιχ πην πινχζηα 
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εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο, αιιά ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηα έρεη πνιχ κεγάιε δηαθνξά. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειήο 

απφδνζεο, ηνπ πςεινχ θφζηνπο, θαη ηεο έιιεηςεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηηο εγρψξηεο αιπζίδεο super markets. Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013, ε Wal-Mart 

έρεη αλνίμεη πεξηζζφηεξα απφ 390 θαηαζηήκαηα ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο ρψξαο, θαη 

δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε πεξίπνπ 20.000 ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο. 

Παξαθάκπηνληαο ηνπο κεζάδνληεο θαη αγνξάδνληαο απεπζείαο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή, είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο ηεο Wal-Mart γηα λα έρεη 

ρακειέο ηηκέο ζηα πξντφληα ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη πξνκεζεπηέο είλαη ζεκαληηθά 

κέιε ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ γηα ηελ Wal-Mart, αθνχ παξέρνπλ πξντφληα θαη 

δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ απφδνζε ηεο δηαρείξηζεο. Δηδηθά  γηα ηελ Wal-

Mart, νη πξνκεζεπηέο παίδνπλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο εηαηξείεο, 

επεηδή δελ έρεη κεζάδνληεο. Λφγσ ηεο πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο, ε Wal-Mart 

βειηίσζε ηε ζρέζε κε ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, θπξίσο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληαιιαγήο δηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ καδί ηνπο, γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη κε ηελ 

εκπινθή ησλ πξνκεζεπηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαγσγή. Η Wal-Mart 

έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε δηαλνκή ησλ εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, γηα λα εμαζθαιηζηεί ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πσιήζεσλ θαη ην 

ρακειφηεξν θφζηνο απνγξαθήο, φπσο γίλεηε θαη ζηηο ΗΠΑ, φπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ θαη ην εμαηξεηηθά απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

δηαλνκήο logistics, ε Wal-Mart έρεη ζπκπέζεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζην κέγηζην. 

ηελ Κίλα φκσο, ην πεξηβάιινλ δηθηχνπ δελ είλαη ηφζν επαξθέο φζν ζηηο ΗΠΑ, θαη ε 

Wal-Mart δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ παγθφζκηα εθνδηαζηηθή κε ην 

παξφλ ζχζηεκα δηαλνκήο, δηφηη ηα θέληξα δηαλνκήο δελ επαξθνχλ γηα ηνλ 

αλεθνδηαζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ ζην επηζπκεηφ θφζηνο, αληηζέησο ην θφζηνο ηεο 

εθνδηαζηηθήο απμήζεθε. Γηα απηφ, ε Wal-Mart ίδξπζε δχν θέληξα δηαλνκήο logistics, 

πνπ ρηίδνληαη ζηελ Shen Zhen θαη ηελ Tian Jin. Έηζη ην ζχζηεκα δηαλνκήο ηεο Wal-

Mart ζηελ Κίλα, δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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(Li-xia XU et al. 2014) 

 

Παξφια απηά, ε Wal-Mart ζέιεη αξθεηέο βειηηψζεηο αθφκα, ζην ζχζηεκα logistics 

ηεο, ζηελ Κίλα, θαζφηη είλαη κηα δηαθνξεηηθή αγνξά ζε ζρέζε κε απηέο πνπ είρε 

επηηπρία. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

Κίλαο, θαζψο θαη ηεο λννηξνπίαο ηνπο, ηεο θνπιηνχξαο ηνπο θαη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηη αιιαγέο ρξεηάδνληαη ζην ζχζηεκα 

εθνδηαζκνχ, δηαλνκήο, πξνκεζεηψλ, πσιήζεσλ, θαη γεληθά θάζε ηνκέα πνπ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ άκεζε θαη έκκεζε θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο (Li-xia XU et al. 2014). 
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5.5 Wal-Mart θαη ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ 

Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο Wal-Mart γηα ηελ ςεθηαθή ηεο κεηακφξθσζε, είλαη ην 

2010, φπνπ ε Wal-Mart ίδξπζε ηελ παγθφζκηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

ηεο, εδξαηψλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε φιν ηνλ θφζκν, 

ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο ςεθηαθνχ 

απνηππψκαηνο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε θπζηθέο αγνξέο. Σν παγθφζκην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην ηεο Wal-Mart έρεη επηθνξηηζηεί κε ηελ επίβιεςε φισλ ησλ e-πξνκεηζεηψλ γηα 

ηελ εηαηξεία, φπνπ ζηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο πεξηιακβάλνληαη: ην ηξέμηκν δέθα 

ηζηνζειίδσλ γηα ηελ Wal-mart ζε φιν ηνλ θφζκν, ηελ νηθνδφκεζε θαη ηε δνθηκή λέσλ 

ηερλνινγηψλ, θαη ηελ νηθνδφκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Κάλνληαο ηαρεία πξφνδν φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο, κε ην αλαλεσκέλν 

Walmart.com, θαηά ην πξψην έηνο, βειηηψζεθε ε ζχλδεζε ησλ on-line επηζθεπηψλ 

θαη αγνξαζηψλ, θαηά 10 έσο 15%. Η Wal-Mart έρεη νξηζηεί λα θάλεη πεξαηηέξσ 

βήκαηα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, θαζψο ζρεδηάδεη λα εληζρχζεη ηηο επελδχζεηο ηεο 

ζε απηνχο ηνπο ηνκείο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, αθήλνληαο πνιιέο ππνζρέζεηο, 

φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ επηθεθαιή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηεο Wal-Mart, Neil 

Ashe, ν νπνίνο είπε: «Κάζε ηξεηο ή έμη κήλεο, ζα δείηε λα βγαίλεη θάηη απφ εκάο, ην 

νπνίν ζα ζαο θάλεη λα ιέηε WOW».  Οπζηαζηηθά, ν ζηφρνο απηήο ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ θπζηθψλ θαη ςεθηαθψλ πφξσλ είλαη λα ζπλδπάδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο δπλάκεηο 

ηεο Wal-mart ζηα θαηαζηήκαηα θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο, κε ζην δηαδίθηπν θαη ηελ 

θηλεηή εκπεηξία. ην ηέινο, ην απνηέιεζκα γηα ηνπο πειάηεο ζα είλαη ηαρχηεξε, 

επθνιφηεξε αγνξαζηηθή εκπεηξία, κε ηελ ππφζρεζε πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζεο. Γηα 

ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ νξάκαηνο, ε Wal-Mart έρεη μεθηλήζεη κηα ζεηξά απφ 

πξσηνβνπιίεο, θάλνληαο κεγάιεο επελδχζεηο, γηα ηελ νηθνδφκεζε on-line θέληξσλ 

θαη απνζήθεο αθηεξσκέλεο ζηελ εμππεξέηεζε on-line παξαγγειηψλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, ηα θηλεηά (smartphones) έρνπλ γίλεη έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο Wal-mart , θαζψο κέζσ ησλ εθαξκνγψλ, επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο 

λα ζαξψζνπλ ην πξντφλ κε θψδηθεο QR γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο, βαζκνινγίεο, ζρφιηα θαη πξφζζεηα πεξηερφκελα. Η εθαξκνγή επηηξέπεη 

επίζεο ζηνπο πειάηεο, λα δεκηνπξγήζνπλ ιίζηεο γηα ςψληα κηιψληαο ζηα ηειέθσλά 

ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθά θνππφληα θαη παξαθνινπζνχλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ζην 

θαιάζη ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο πξνζζέηνπλ ζηνηρεία (Buvat, 

Subrahmanyam, Khadikar 2015). 
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6. CARREFOUR 

 

6.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Η δεχηεξε κεγαιχηεξε εηαηξεία ιηαληθήο πψιεζεο ζηνλ θφζκν, γηα πνιιά έηε, θαη 

πξψηε ζηελ Δπξψπε, είλαη ε εηαηξεία Carrefour. Η Carrefour είρε ηαπεηλφ μεθίλεκα, 

αλνίγνληαο ην πξψην ηεο θαηάζηεκα ζην Annecy ηεο Γαιιίαο, ην νπνίν 

εγθαηληάζηεθε απφ ηνπο Marcel Fournier θαη Louis Defforey ην θαινθαίξη ηνπ 1960. 

Αξθεηά γξήγνξα αθνινχζεζε ην πξψην Carrefour "hypermarket", ην νπνίν ηδξχζεθε 

ζηε δηαζηαχξσζε ησλ πέληε νδψλ, ζην Sainte-Genevieve-des-Bois έμσ απφ ην 

Παξίζη, γηα απηφ θαη δφζεθε ην φλνκα Carrefour ην νπνίν ζεκαίλεη "ζηαπξνδξφκη". 

Σν θαηάζηεκα ήηαλ ην πξψην ζην είδνο ηνπ, θάιππηε πεξίπνπ 2.500 ηκ.. θαη παξείρε 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο γηα 450 απηνθίλεηα. Ήηαλ κηα πξψηε δνθηκή ηνπ ηχπνπ one-stop 

shop, φπνπ νη θαηαλαισηέο ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ζρεδφλ φιεο ηνπο ηηο αλάγθεο 

θαη ηα ςψληα ηνπο. Σν θαηάζηεκα παξείρε selfservice εμππεξέηεζε κε εθπησηηθέο 

ηηκέο θαη πξντφληα stock φπσο, είδε έλδπζεο, αζιεηηθφ εμνπιηζκφ, αμεζνπάξ 

απηνθηλήησλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο. Οη Γάιινη θαηαλαισηέο 

ήηαλ ελζνπζηψδεο κε απηήλ ηελ ηδέα θαη απνδέρηεθαλ ηελ ππεξαγνξά Carrefour, 

φπνπ ε έλλνηα θαη ε εηαηξεία αλαπηχρζεθαλ ξαγδαία. Μεηαμχ 1965 θαη 1971, ε 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ππεξέβε ην 50 ηνηο εθαηφ εηεζίσο, κε ηα κε-δηαηξνθηθά είδε 

λα αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 40 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ. Μέρξη ην ηέινο 

ηνπ 1971, ε επηρείξεζε ιεηηνπξγνχζε 16 θαηαζηήκαηα, ηα νπνία ήηαλ εμ νινθιήξνπ 

δηθά ηεο, επίζεο είρε ζπκκεηνρή ζε 5 θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχζε σο 

θνηλνπξαμίεο θαη είρε ζπκθσλίεο κε 7 επηπιένλ θαηαζηήκαηα. Με κηα θίλεζε ζην 

Βέιγην ην 1969, ε Carrefour άξρηζε ηε δηεζλνπνίεζε ηεο, θαη απφ ην 1999 κεηά ηε 

ζπγρψλεπζε κε ηελ Promodes, είρε 681 ππεξαγνξέο, 2.259 super markets, 3.124 

εθπησηηθά θαηαζηήκαηα θαη 1.921 θαηαζηήκαηα επθνιίαο θαη άιιεο κνξθήο 

πψιεζεο θάησ απφ ην έκβιεκά ηεο. Σα θαηαζηήκαηα ηεο βξίζθνληαη θπξίσο ζηε 

Γαιιία, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή 

(Holtreman 2000). 
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6.2 ηξαηεγηθή Carrefour 

 Η ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ήηαλ λα ηνπνζεηεί ηα θαηαζηήκαηα ηεο εθηφο ησλ 

πφιεσλ, ζε πεξηνρέο φπνπ νη απηνθηλεηφδξνκνη παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε θαη ε γε 

ζα κπνξνχζε λα απνθηεζεί αλέμνδα. Ο πςειφο βαζκφο απνδνρήο ησλ θαηαλαισηψλ 

πνπ ηξνθνδφηεζε ηελ αλάπηπμε ηεο Carrefour, πξνήιζε ζε κεγάιν κέξνο, απφ 

παξάγνληεο φπσο ε επθνιία θαη ζηελ ηηκή. Οη ηηκέο ηεο Carrefour ήηαλ θαηά κέζν 

φξν 5-10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θάησ απφ εθείλεο ησλ παξαδνζηαθψλ ιηαλνπσιεηψλ. 

Σα κεηθηά πεξηζψξηα θέξδνπο επί ησλ θαγψζηκσλ θαη ησλ κε θαγψζηκσλ πξντφλησλ 

δηέθεξαλ θάπσο, αιιά ε Carrefour ιεηηνπξγνχζε κε έλα κέζν κηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο ηεο ηάμεο ηνπ 15 ηνηο εθαηφ. Καζψο απμαλφηαλ ν αληαγσληζκφο, ε Carrefour 

αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Γηαθνξνπνίεζε γηα ηελ Carrefour ζήκαηλε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε κε ηδησηηθέο εηηθέηεο. Η ηνπηθή 

αγνξά ήηαλ κία απφ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο Carrefour, ηφζν ζηε Γαιιία φζν θαη 

δηεζλψο. Απηφ ζεσξήζεθε σο έλα ηξφπνο γηα λα επραξηζηήζνπλ ηηο ηνπηθέο πεξηνρέο 

θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, θαη κε ηελ ζηξαηεγηθή 

απηή  πξνζπάζεζε λα ηνπνζεηεζεί σο εγέηεο ζε θάζε ηκήκα θξέζθσλ πξντφλησλ 

(θξενπσιείν, αξηνπνηείν, αιιαληηθά, θιπ) κε ηδησηηθέο εηηθέηεο πνπ παξέρνληαη 

ζηνπο πειάηεο κε κηα πξνζθνξά value-for-money (αμία ζην ρξήκα) έλαληη ησλ 

εζληθψλ brand πξντφλησλ. Σν πξφγξακκα ηεο ηδησηηθήο εηηθέηαο μεθίλεζε ην 1976, 

θαη απφ ην 1993, ε Carrefour πξνζθέξεη ζρεδφλ 4.300 γξακκέο, κε δηθφ ηεο εκπνξηθφ 

ζήκα ζηα πξντφληα ηεο. Απηή ε γξακκή ήηαλ ηφζν εθηεηακέλε πνπ ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο, ππήξραλ κφλν ηα πξντφληα Carrefour ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο. Η ζηξαηεγηθή 

απηή είρε έλα θαιφ απνηέιεζκα γηα ηνπο θαηαλαισηέο, αθνχ ε ηερληθή πνηφηεηα ήηαλ 

ηζνδχλακε κε ηα εζληθά επψλπκα πξντφληα θαη νη ηηκέο ήηαλ ζπλήζσο 15 έσο 35 ηνηο 

εθαηφ ρακειφηεξε απφ εθείλε ησλ εζληθψλ ζεκάησλ (Holtreman 2000). Η 

ζηξαηεγηθή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ νκίινπ Carrefour βαζίδεηαη ζην 

«κεησκέλν θφζηνο» θαη «ηαρχηεηα ζηε κεηαθνξά θαη πιεξνθνξηψλ» θαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα επίζεο επηθεληξψλεηαη θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ, ην 2009, απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη απνζήθεο γηα λα ζπγθεληξψλνπλ 

απνζέκαηα θαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο λα ηα παξαδίδνπλ ζε έλα θαη 

κνλαδηθφ κέξνο. Έπεηηα απφ ηηο απνζήθεο, ηα εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ 

ζε δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα. Η κέζνδνο απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ηελ 



42 
 

θίλεζε θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο. Η Carrefour ελζαξξχλεη επίζεο ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηεο λα νξγαλσζνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο παξαδφζεηο ηνπο ζηηο 

απνζήθεο. Δπηπιένλ, ε Carrefour δεκηνπξγήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ πνιιά ζηνηρεία γηα κηα θαιή νξγάλσζε ζηελ 

εθνδηαζηηθή ηεο θαη λα επηηχρεη ηαρχηεηα. Πξάγκαηη, κε ην Electronic Data ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ, πνπ δηαζέηεη κηα εμαληιεηηθή θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ηνπ 

επηηξέπεη λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε ζηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ, θαη έηζη θαζηζηά ηαρχηεξν θαη πην αμηφπηζην. Σέινο, ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ζηφρν, ε νκάδα έρεη επηιέμεη λα επλνεί πνιινχο ηξφπνπο γηα ηελ 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ φπσο, ζηδεξνδξνκηθέο, πισηέο κεηαθνξέο, αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο, θιπ. Υάξε ζε απηή ηε κέζνδν, ην 2010, 4.000 θνξηεγά θαη 900.000 

ρηιηφκεηξα εμνηθνλνκήζεθαλ ζηε Γαιιία (Nolan et.al. 2012). 

 

6.3 χζηεκα πξνκεζεηψλ θαη Logistics 

Ο δηεπζπληήο ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο καδί κε ηνλ επηθεθαιή ησλ ππεξεζηψλ, είραλ 

ζρεδφλ ηελ πιήξε επζχλε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θαηάζηεκά ηνπο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ πεξηνρή γηα θάζε ηκήκα κέζα ζην θαηάζηεκα 

ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηηο γεληθέο πνιηηηθέο δηαθήκηζεο, δηαθφζκεζεο θαη γηα ηε 

ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο. Κάζε ηκήκα ήηαλ έλα θέληξν θέξδνπο, κε ηνπο δηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο θαη ηηο δειψζεηο εηζνδήκαηνο. Ο επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο είρε ηελ πιήξε 

επζχλε φζνλ αθνξά ηελ αγνξά, ηελ πξνψζεζε, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ βνεζψλ. Οη επηθεθαιείο ησλ ηκεκάησλ 

απνθαζίδνπλ ηη ζα ήζειαλ λα αγνξάζνπλ θαη απφ πνχ. Η αγνξά κέζσ ηεο θεληξηθήο 

αγνξάο ηεο Carrefour, ζα γηλφηαλ κφλν φηαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αγνξαζηηθήο 

κάδαο ππεξηεξνχζαλ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

εχξνο ησλ πξντφλησλ πνηθίιιεη απφ θαηάζηεκα ζε θαηάζηεκα θαη φηη ν πξνκεζεπηήο, 

ζα πξέπεη (ηνπιάρηζηνλ αξρηθά) λα δηαπξαγκαηεπηεί κε φια ηα θαηαζηήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία ησλ πξντφλησλ ηνπ ζε κηα νξηζκέλε 

πεξηνρή ή ζε εζληθφ επίπεδν. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ηελ αγνξαζηηθή ηεο 

δχλακε, ε Carrefour είρε θάλεη θεληξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε νξηζκέλνπο 

πξνκεζεπηέο, θαη κε ζπκθσλίεο πνπ θαιχπηνπλ φια ηα θαηαζηήκαηα, ζα κπνξνχζαλ 

λα είλαη βέβαηνη γηα ηελ παξνπζία ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε φια ηα θαηαζηήκαηά, ηφζν 
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ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν (αλάινγα κε ηε ξχζκηζε). Παξ 'φια απηά, 

γηα πνιιά πξντφληα ε ηνπηθή αγνξά ήηαλ απαξαίηεηε, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο φπνπ νη 

ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ θαη ηδηαίηεξα εππαζή πξντφληα, ζεσξήζεθαλ σο πεγέο 

δηαθνξνπνίεζεο (Holtreman 2000). Όζν αθνξά ηηο κεηαθνξέο, ε εηαηξεία δνπιεχεη 

ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα logistics, θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο, γηα ηελ απινπνίεζε θαη 

ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδξνκψλ παξάδνζεο  κε ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ κεζφδσλ 

κεηαθνξψλ. Γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, απαηηνχληαη 

ιηγφηεξα θνξηεγά ζην δξφκν γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ, ε Carrefour δξα ζε πνιιά επίπεδα φπσο, ηε βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ πιήξσζεο 

ησλ νρεκάησλ παξάδνζεο, ηε βειηηζηνπνίεζε ζηηο πεξηζηξνθέο ησλ θνξηεγψλ, ηε 

βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ παιεηψλ, θαη νχησ θαζεμήο. Η βειηηζηνπνίεζε ησλ 

δηαδξνκψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνξηεγψλ ηεο, θάλνληαο 

ρξήζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, ηελ αλάπηπμε θνξηεγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

βηνκεζάλην θιπ., ε Carrefour ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα κέζα γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηε κείσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ηεο απνηππσκάησλ (Plassat 2014). Η Carrefour ρεηξίδεηαη σο άμνλα 

ηεο παξαγσγηθήο ηεο αλάπηπμεο ηελ ηερλνινγία EDI, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη, θαη είλαη κηα απαίηεζε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

(Molavi, Masoumi 2014).  Δπίζεο ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ θαηλνηνκίεο 

ζηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα, ζπκπεξηιακβάλνληαο απηνκαηνπνηεκέλε 

πξνεηνηκαζία, εμαεξηζκφ, ξαδηνζπρλφηεηεο (RFID), πξνεηνηκαζία παξαγγειηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθφ αλαγλψξηζεο θσλήο, θαη νχησ θαζεμήο, βειηηψλνληαο 

ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ, επηηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηαρεία 

αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ (Plassat 2014). ήκεξα ν Όκηινο 

Carrefour έρεη πεξίπνπ 50 θχξηνπο πξνκεζεπηέο αλά ηνλ θφζκν. Απφ ηελ ίδξπζή ηεο, 

ζηφρνο ηεο είλαη λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη νηθνλνκίεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, επλνεί ηνπο ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο. Έηζη, ην 80% ησλ πξντφλησλ πνπ 

πσινχληαη παξέρνληαη απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Πξάγκαηη, θαηαζηήκαηα ζε 

δηάθνξεο ρψξεο έρνπλ δεζκνχο κε ηνπο ηνπηθνχο παξφρνπο, γηα παξάδεηγκα, ζε ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο φπσο ε Γαιιία, ε Ιζπαλία θαη ε Ιηαιία, ε νκάδα αλέπηπμε ηα δηθά ηνπο 

εκπνξηθά ζήκαηα.  Γεκηνχξγεζε επίζεο ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηεο, βνεζψληαο ηνπο λα βειηηψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κέζσ ηαθηηθψλ ειέγρσλ 

πνπ κεηξνχλ ηηο επηδφζεηο ηνπο σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα, ην πεξηβάιινλ, 

ηελ θνηλσληθή επζχλε, θιπ θαη λα ηνπο ππνζηεξίδεη εμίζνπ κε πνιιά εξγαιεία φπσο 
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εηδηθέο ηζηνζειίδεο ή λα ηνπο επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Δπηπιένλ, θαζψο ε νκάδα αζρνιείηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, νξγαλψλεη 

ζεκηλάξηα γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο γηα λα ηνπο δηδάμεη λέεο επξσπατθέο νδεγίεο. 

Δπηπιένλ, ε Carrefour ειέγρεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. Γηα λα 

ην θάλεη απηφ, ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ απφ ην 1997, γηα λα εληζρχζεη ηνλ έιεγρφ ηεο γηα ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο 

ησλ παξφρσλ ηνπο. Σέινο, εθηφο απφ απηή ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο Carrefour κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ε νκάδα πήξε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο λα ζπλνδεχζνπλ ηνπο παξφρνπο ηνπο ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε κέζσ 

ελφο εξγαιείνπ δηαζέζηκνπ ζην δηαδίθηπν απηφ-αμηνιφγεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ 

απηνχο (Nolan et.al. 2012). 

 

 

6.4 Carrefour ζηελ Κίλα 

Όπσο θαη ε κεγάιε ηεο αληαγσλίζηξηα παγθνζκίσο ε Wal-Mart, έηζη θαη ε Carrefour 

έθαλε ην άλνηγκά ηεο ζε κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο θαη πην απαηηεηηθέο αγνξέο, ζηελ 

Κίλα. Η Carrefour εηζήιζε ζηελ θηλεδηθή αγνξά ην 1995, ηα πξψηα ηεο θαηαζηήκαηα 

ηα άλνημε ζην Πεθίλν θαη ηε αγθάε. Γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία, ε Carrefour 

έρεη δηαηεξήζεη κηα εγεηηθή ζέζε ζηηο μέλεο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ 

Κίλα, ε νπνία δηεγείξεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο Κίλαο ζην ιηαληθφ εκπφξην. Σν 

2004, ε Carrefour βαζκνινγήζεθε σο κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο 

ζηελ Κίλα, απφ ηα εγρψξηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013, 

ε Carrefour είρε αλνίμεη 219 θαηαζηήκαηα ζε 24 επαξρίεο ηεο ρψξαο. «θέςνπ 

παγθφζκηα θαη ελέξγεζε ηνπηθά» είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηεο Carrefour. 

Οξηζκέλνη άιινη βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο, πνπ έθαλαλ ηελ Carrefour λα πεηχρεη 

ζηελ Κίλα ήηαλ ε ρακειφηεξε ηηκή, ε επέιηθηε δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ, ε 

δηαρείξηζε απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη νη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ. Η 

δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο Carrefour, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα 

ηκήκαηα. Σν πξψην είλαη ε ηηκή, ην νπνίν είλαη έλα κεγάιν φπιν ζηελ επηηπρία ηεο 

Carrefour. Η Carrefour απαηηεί πνιιή επλντθνχο φξνπο θαη ρνξεγίεο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο, θαη πξνζπαζεί κέζσ δηαθφξσλ θαλαιηψλ λα ειέγμεη θαη ηε κείσζε 
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ηνπ θφζηνπο, ππνγξάθνληαο ζπλζήθε ε νπνία είλαη «60 εκέξεο γηα ηελ κεληαία 

πιεξσκή», ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ πξνκεζεπηψλ, 

έηζη ψζηε λα κεηψζεη πνιχ ην θφζηνο γηα ηελ εηαηξεία. Η γξήγνξε ελαιιαγή θαη ε 

ιηγφηεξε ξεπζηφηεηα κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ε 

Carrefour έρεη ηελ ηάζε λα επηιέγεη ηα ηνπηθά πξντφληα, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην 

θφζηνο ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο δηαλνκήο. Σν δεχηεξν είλαη νη επέιηθηεο ζπκβάζεηο θαη 

απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο, φπνπ ε Carrefour έδσζε ζηα θαηαζηήκαηά ηεο 

πνιιή δχλακε, ε νπνία εκπηζηεχηεθε ηελ πξνκήζεηα ζηνπο ηνπηθνχο δηεπζπληέο ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ζηνπο επηθεθαιήο ηκεκάησλ, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ. Με απηή ηε πξνζέγγηζε, θηλεηνπνηήζεη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ησλ ηνπηθψλ ππαιιήισλ θαη εληζρχεη ηε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ηνπηθνχ θαηαζηήκαηνο, θαη απηφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ησλ πσιήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη ηνπηθνί δηαρεηξηζηέο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, δηαρεηξίδνληαη θπξίσο δχν πηπρέο. Σν έλα είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

βαζηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηινγήο ησλ πξντφλησλ, ηηο ηηκέο, ηηο 

πξνζθνξέο, ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηε παξαγγειία, θ.ιπ., θαη έλαο άιινο ιφγνο είλαη ε 

δηνηθεηηθή δχλακε ηνπ πξνζσπηθνχ. ε γεληθέο γξακκέο, απηέο νη δπλάκεηο κπνξνχλ 

λα θάλνπλ ηνπο ηνπηθνχο δηαρεηξηζηέο θαηαζηεκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ γξήγνξα ζηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ πειαηψλ, θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηνπηθή 

αγνξά ιηαληθήο. Σν ηξίην είλαη ηα Logistics θαη ην ζχζηεκα δηαλνκήο, φπνπ ε 

Carrefour ζηελ Κίλα έρεη θαηαζθεπάζεη ηέζζεξα πεξηθεξεηαθά θέληξα πξνκεζεηψλ, 

αιιά δελ έρεη δεκηνπξγήζεη ην δηθή ηεο, ζε κεγάιεο θιίκαθαο θέληξν δηαλνκήο. Η 

Carrefour επηθαιέζηεθε ην ζχζηεκα logistics ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

θαη ηελ δηαλνκή εκπνξεπκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

Carrefour δελ είρε ηεξάζηην πιενλέθηεκα ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη ζηα ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο, ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο κεηψλεηαη ζεκαληηθά, ιφγσ ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηξίηνπο. Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηελ 

εθνδηαζηηθή ηεο Carrefour ζηελ Κίλα.  
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(Li-xia XU et al. 2014) 

 

Σν ηέηαξην είλαη νη ζηξαηεγηθέο marketing, φπνπ ε Carrefour έρεη σο ζηφρν ηνπο 

κέζνπο θαηαλαισηέο, θαη γηα απηφ ηα super markets ηεο είλαη ρηηζκέλα ζε πεξηνρέο 

πνπ ε κεηαθνξά είλαη βνιηθή, θαη ν πιεζπζκφο είλαη ππθλφο. Δπίζεο κέρξη ε εηαηξεία 

λα κάζεη ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ Κηλέδσλ, αχμαλε ζπλερψο ηηο πνηθηιίεο 

ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ,  ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εχθνιε θνξεηφηεηα, 

πσιψληαο αγαζά ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο, παξέρνληαο δσξεάλ ρψξν ζηάζκεπζεο θαη 

νχησ θαζεμήο (Li-xia XU et al. 2014). 
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6.5 Carrefour θαη ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ 

 

Η Carrefour πξνζπαζεί λα επεθηαζεί θαη ζε κηα άιινπ ηχπνπ αγνξά κέζσ on-line 

θαηαζηεκάησλ. Απηή ε λέα κνξθή δεκηνπξγήζεθε ην 1999, θαη αληηπξνζσπεχεη κφλν 

έλα πνιχ κηθξφ κεξίδην. Ωζηφζν, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θαη έρεη ξηδηθά κεηαβιεζεί ν ηξφπνο πνπ δηεμάγεηαη ζην ιηαληθφ 

εκπφξην. Λφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ηα on-line 

θαηαζηήκαηα ζα απνθέξεη ζηελ Carrefour κηα κεγάιε πεξηνπζία. Πξψηνλ, νη 

ζπλαιιαγέο πνπ βαζίδνληαη ζην Internet, απνθέξνπλ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο. Γεχηεξνλ, απηφ ην λέν κνληέιν κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ αγνξά 

εμφδσλ θαη αλπςψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Απφ ηε 

κία πιεπξά, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θφβεη ην βάξνο ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο 

απνγξαθήο ηα νπνία ζπλήζσο είλαη αθξηβά. Σξίηνλ, ηα on-line θαηαζηήκαηα δελ 

ρξεηάδνληαη λα απαζρνινχλ έλα κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

ηνπο πειάηεο (Butz 2007). Πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, θαη επεηδή ε Carrefour 

αιιειεπηδξά ηαθηηθά κε αξθεηέο ρηιηάδεο πξνκεζεπηέο ζε φιε ηελ πδξφγεην, κηα 

εθηειεζηηθή νκάδα απνθάζηζε λα αμηνινγήζεη ηηο ηξαπεδηθέο ζρέζεηο ηεο, κε 

επίθεληξν ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σν ηκήκα 

παγθφζκηαο πξνκήζεηαο ηεο Carrefour, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

πηζησηηθή επηζηνιή σο κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο. Ωο έλαο απφ ηνπο κεγάινπο εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο πξντφλησλ 

ζηνλ θφζκν, επεμεξγάδεηαη πεξίπνπ 5.000 πηζησηηθέο επηζηνιέο θάζε ρξφλν κε 

πνιινχο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Μηα ηδηαίηεξε 

πξφθιεζε ήηαλ φηη ε έθδνζε ησλ εληνιψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πιεξσκψλ ζπάληα 

νινθιεξψλνληαλ ηελ ίδηα εκέξα. Απηφ εηζήγαγε θαζπζηεξήζεηο θαη αλεπάξθεηεο 

ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαη απηφ απεηινχζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο Carrefour 

θαη έηζη ήζειε λα βξεη κηα ηξάπεδα πνπ ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηνλ φγθν ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ε επηιεγείζα ηξάπεδα λα επηηαρχλεη ηε 

δηαδηθαζία ηνπ εκπνξίνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηαηξηάδεη κε ηε ξνή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηελφηεξα κε ηηο πιεξσκέο θαη ηα ηηκνιφγηα. Μεηά απφ κηα εθηελή 

δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε Carrefour επέιεμε ηελ BNP Paribas, κία απφ ηηο 

θνξπθαίεο ηξάπεδεο ηνπ θφζκνπ, γηα λα ππνζηεξίμεη ηα ζρέδηά ηεο. Έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ιφγνπο ηεο Carrefour γηα ηελ επηινγή ηεο BNP Paribas, ήηαλ ε ειεθηξνληθή 
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ηξαπεδηθή ιχζε ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία παξέρεη ηε επαθή κεηαμχ ηεο Carrefour, ηεο 

ηξάπεδαο, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ιηαλνπσιεηψλ. Η Carrefour αλαγλψξηζε φηη ε 

BNP Paribas έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα παξέρεη ηε ιεπηνκεξή θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ απαηηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηε λέα 

πξσηνβνπιία, θαζψο θαη πξφζβαζε ζε κία απφ ηηο θαιχηεξεο ιχζεηο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο ζηελ αγνξά, πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ην Misys Fusion Banking. Με 

πεξηζζφηεξα απφ 11.000 θαηαζηήκαηα ζε 30 ρψξεο, θαη ζρεδφλ κηζφ εθαηνκκχξην 

εξγαδφκελνπο, ε αιπζίδα εθνδηαζκνχ είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ εκπνξίνπ ηεο Carrefour, θαη κε ηελ BNP 

Paribas λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ εκπνξίνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο Misys, Fusion 

Banking ε ηζρπξή ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ιχζε εδξαηψλεη ηελ άπνςε φισλ ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε φιε ηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ γηα ηελ Carrefour, θαη παξέρεη δπλακηθή εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε φισλ ησλ πηζησηηθψλ δεζκεχζεσλ κε ηηο ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνκεζεχνπλ ηελ εηαηξεία. Η ιεπηνκεξήο ιεηηνπξγία ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εκπνξίνπ 

επηηξέπεη ζηελ Carrefour αχμεζε ησλ πηζησηηθψλ επηζηνιψλ απηφκαηα κφιηο 

θζάλνπλ νη εληνιέο αγνξάο, θαηαξγψληαο ηελ αλάγθε γηα ζεκαληηθή παξέκβαζε ηνπ 

ρεηξηζηή. Η ιχζε βειηηψλεη επίζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Carrefour αιιειεπηδξά 

κε ηελ BNP Paribas απφ ηε κία πιεπξά θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο, απφ ηελ άιιε. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη ε αχμεζε ηεο απφδνζεο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Carrefour, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο. Η Carrefour είδε άκεζε θαη 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πηζησηηθψλ επηζηνιψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία απφ ηελ εθαξκνγή Misys, 

ε Carrefour έρεη εληζρχζεη ηελ εκπνξηθή ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη έρεη 

εμαζθαιίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ BNP Paribas θαζ 'φιε ηε ξνή ηνπ 

εκπνξίνπ κέζσ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Η Carrefour είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη 

ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εκπνξίνπ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Misys 2014). Δπίζεο, ε Carrefour 

εληζρχζεθε κε ιχζεηο γηα ην θαγεηφ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε κηα ζεηξά 

απφ ρψξεο. ηελ Ιζπαλία, γηα παξάδεηγκα, ην 90% ησλ λνηθνθπξηψλ κπνξνχλ λα 

παξαγγείινπλ ηψξα ηα πξντφληα ηξνθίκσλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε θαη λα ηα 

παξαιακβάλνπλ (Nolan et.al. 2012). 
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7. χγθξηζε θαη Swot Analysis 

Η αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο 

επηρείξεζεο, φηαλ ε επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη κία απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ή κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. Σν αξθηηθφιεμν SWOT 

πξνθχπηεη απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 

Καηά ηελ αλάιπζε SWOT κειεηψληαη ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλαηα 

(Weaknesses) ζεκεία κίαο επηρείξεζεο, νξγαληζκνχ ή θαη πεξηνρήο, θαζψο θαη νη 

επθαηξίεο (Opportunities) θαη νη απεηιέο (Threats) πνπ ππάξρνπλ 

(www.wikipedia.org). Απηή ε δηαδηθαζία δίλεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο επηθεληξψλεηαη ζηα εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε φιεο ηηο 

κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Παξάιιεια απνηξέπεη ηελ επηρείξεζε 

απφ ην λα γίλεη εζσζηξεθήο θαη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηα κελχκαηα 

απφ ην πεξηβάιινλ ηεο.  Ο ξφινο ηεο αλάιπζεο SWOT είλαη λα ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηηο δηαθξίλεη ζε εζσηεξηθέο 

(δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία) θαη εμσηεξηθέο (επθαηξίεο θαη απεηιέο). Αθνχ γίλεη 

απηφ, ε αλάιπζε SWOT καο βνεζά λα δηαπηζηψζνπκε εάλ απηέο νη πιεξνθνξίεο 

παξαπέκπνπλ ζε θάηη ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ εηαηξεία λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ή εάλ παξαπέκπνπλ ζε θάπνην εκπφδην ην νπνίν πξέπεη λα μεπεξαζηεί ή 

λα ειαρηζηνπνηεζεί έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα 

(www.innosupport.net). αλ εξγαιείν, ε αλάιπζε SWOT δελ απνηειεί πιήξε κειέηε 

ελφο ππφ εμέηαζε ζέκαηνο, αιιά είλαη έλα ρξήζηκν θαη ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν πνπ 

βνεζά ζπρλά ζηελ πξνθαηαξηηθή εμέηαζε θαη ηελ εμαγσγή βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, επηιέρζεθε απηή ε κέζνδνο, γηα λα θάλνπκε ζχγθξηζε θαη γηα λα 

εμάγνπκε ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο δχν απηέο εηαηξείεο. Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη ε 

ζχγθξηζε, εθηφο απφ ην λα θαηαιάβνπκε ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη δχν 

εηαηξείεο, θαη πνηα απφ ηηο δχν βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε, γίλεηαη θαη γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ηφζν ησλ εηαηξεηψλ, φζν θαη ηνπ θιάδνπ 

γεληθφηεξα. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία, θαζψο θαη νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ησλ δχν εηαηξεηψλ. Σαπηφρξνλα γίλεηε 

θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο, ζρνιηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%BF
http://www.wikipedia.org/
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ΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ 

 

 

 

 

 

 Μεγάιν δίθηπν πσιήζεσλ 

 Ιζρπξφ ζχζηεκα logistics 

 Πνιπάξηζκα θέληξα δηαλνκήο 

 Απηνκαηνπνηεκέλε δηαλνκή 

 Ιδηφθηεηνο ζηφινο νρεκάησλ 

 Αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο  

 Τςειή ηερλνινγία 

 Ιζρπξή εηθφλα 

 On- line παξαγγειίεο 

 Υακειέο ηηκέο 

(Groff 2015) 

 

 Πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

 Αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ 

  Κεληξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο 

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδξνκψλ 

γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

CO2 

 Υξεζηκνπνηεί θπξίσο ηα third 

party logistics 

 Τςειή ηερλνινγία 

 Υακειέο ηηκέο 

 Ιζρπξή εηθφλα  

 On- line παξαγγειίεο 

 Ηιεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο 

(Nolan et.al. 2012) 

 

Έλα απφ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Wal-Mart, είλαη ην αμηνζεκείσην 

ζχζηεκα logistics. Δίλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα απφ νπνηνδήπνηε απφ 

ηα πνιπάξηζκα θέληξα δηαλνκήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηελ θζελφηεξε θαη πην 

απνηειεζκαηηθή δηαδξνκή. Έρνπλ αθφκε θαη ην δηθφ ηνπο θέληξν δηαλνκήο γηα online 

παξαγγειίεο. Η εθεχξεζε δηακνηξαζκνχ δεδνκέλσλ γηα ηηο πσιήζεηο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ επέηξεςε ζηελ 
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Wal-Mart λα θξαηήζεη ζηαζεξά ηα ξάθηα ηεο, εθνδηαζκέλα κε δεκνθηιή αληηθείκελα. 

Η ηερλνινγία ελ γέλεη δίλεη κηα απίζηεπηε δχλακε ζηε Wal-Mart, ε νπνία είλαη ζε 

ζέζε λα επελδχζεη ζηελ εηαηξεία γηα ηε βειηίσζε ηεο. Έρνληαο κηα ηζηνζειίδα έρεη 

επηηξέςεη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηφ φρη κφλν παξέρεη 

δηεπθφιπλζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, αιιά κε έλα ζχζηεκα logistics, φπσο 

απηή έρεη ζεζπίζεη, νη online παξαγγειίεο έρνπλ γίλεη έλα ζεηηθφ αεξάθη γηα ηελ 

εηαηξεία. Η Wal-Mart κπνξεί λα θεξδίζεη πνιινχο αληαγσληζηέο κε επηζεηηθή 

ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή αθνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ηηο ηηκέο γηα νξηζκέλα 

πξντφληα, φπσο ηα παηρλίδηα, πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζεη πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο. Η 

ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ε Wal-Mart ζηνπο πειάηεο ηεο είλαη έλα κεγάιν 

πιενλέθηεκα. Έρεη κηα ηζρπξή εηθφλα φηη είλαη έλα θηιηθφ θαη εμππεξεηηθφ κέξνο γηα 

ςψληα, κε πξφζζεην θίλεηξν λα είλαη ε ζπλερήο ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ, Έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο επηηπρίαο ηεο Wal-Mart κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία 

βαζίδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ, ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη αθξηβψο ζέινπλ νη 

πειάηεο απφ ηνλ ιηαλνπσιεηή (Groff 2015). Σα δπλαηά ζεκεία ηεο Carrefour έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε 

αγνξά. Έρεη απνθηήζεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απφ ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο θαζψο θαη απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ θάλεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί αξθεηά ηα third party logistics, γεγνλφο πνπ ηελ βειηηψλεη ζηνπο 

ηνκείο πνπ πζηεξεί, θαη πξνζπαζεί λα βειηηζηνπνηεί ηηο δηαδξνκέο γηα ηελ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ επηβιαβψλ αεξίσλ. Η Carrefour έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ηζρπξή εηθφλα, θξαηψληαο ζπλερψο ρακειά ηηο ηηκέο, θαη γηα λα ην θάλεη απηφ 

ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία πςειήο ηερλνινγίαο, γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο, θξαηψληαο ρακειά ην θφζηνο. Σέινο έρεη δηεηζδχζεη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ On- line 

παξαγγειηψλ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθή ηξάπεδα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

ζπλαιιαγέο ηεο ειεθηξνληθά (Nolan et.al. 2012). Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κε ηα 

δπλαηά ζεκεία ζπκπεξαίλνπκε φηη, νη δχν εηαηξείεο έρνπλ ηελ ίδηα δπλακηθφηεηα ζε 

επίπεδν ηηκψλ, ηερλνινγίαο θαη θήκεο. Ωζηφζν, δηαθέξνπλ ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο, 

θαη επηινγψλ ζην θνκκάηη ησλ logistics. Παξφια απηά θαη νη δχν εηαηξείεο, έρνπλ 

θαηαθέξεη, κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν ε θάζε κία, λα θάλνπλ ηα logistics έλα απφ ηα 

δπλαηά ηνπο ζεκεία. 
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ΑΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ 

 

 

 

 

 Λφγσ ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζεο 

πξνζειθχεη ερζξνχο 

 Γελ ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ηα 

third party logistics 

 Αδπλακία ζηελ Δπξσπατθή 

αγνξά 

(Groff 2015) 

 ηήξημε ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ 

(Nolan et.al. 2012) 

 

ηα κάηηα κεξηθψλ απφ ην επξχ θνηλφ, ε Wal-Mart έρεη αδπλακίεο πνπ επεξεάδνπλ 

φρη κφλν ηελ εηθφλα ηνπο, αιιά θαη ηηο δσέο ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Κάπνηνη ζεσξνχλ 

φηη ε Wal-Mart σο γίγαληαο ιηαληθήο πψιεζεο, έρεη αλαιάβεη ηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ. Λφγσ ησλ ρακειψλ ηηκψλ ηεο Wal-Mart, ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ζπιιάβεη ηηο 

πσιήζεηο κηαο απίζηεπηεο ζε αξηζκφ θαηαλαισηψλ, θαη, σο εθ ηνχηνπ θαηέζηεζαλ 

εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα ηνπο κηθξνχο εκπφξνπο λα επηβηψζνπλ. Ηζηθνί αγνξαζηέο, 

φζνη αζρνινχληαη κε ηελ επεκεξία ησλ κηθξψλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο, είλαη 

ζπκσκέλνη κε ηελ κνλνπσιηαθή εμνπζία ηεο Wal-Mart πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα 

απνθηήζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σα πεξηζζφηεξα κηθξά θαηαζηήκαηα 

αλαγθάζηεθαλ λα θιείζνπλ ιφγσ έιιεηςεο ησλ πσιήζεσλ. Μεξηθνί άλζξσπνη 

αξλνχληαη λα ςσλίζνπλ ζηε Wal-Mart εμαηηίαο απηψλ ησλ ζεκάησλ. Παξά ην γεγνλφο 

φηη ε Wal-Mart έρεη απμεζεί θαη επεθηαζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηεζλή αγνξά, 

εμαθνινπζεί λα κελ έρεη κεγάιν κέξνο ηεο επξσπατθήο αγνξάο. Σέινο, ε πνιηηηθή ηεο 

εηαηξείαο ζην θνκκάηη ησλ κεηαθνξψλ, έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηδησηηθφ ζηφιν ησλ 

θνξηεγψλ ηεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ, αθφκα θαη ζε 

πεξηνρέο κε ζπκθέξνπζεο σο πξνο ην θφζηνο (Groff 2015). Με ηε ρξήζε ησλ ηνπηθψλ 

πξνκεζεπηψλ σο πξψηε βαζκίδα πξνκεζεπηψλ ηεο, ε Carrefour βάδεη ηνλ εαπηφ ηεο 
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ζε κεηνλεθηηθή ζέζε φηαλ ζπγθξίλεηαη κε παξφκνηεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ, φπσο ε 

Wal-Mart. Τπάξρνπλ κεξηθά πιενλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ, αιιά, 

ην θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα είλαη ην θφζηνο. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο ησλ 

ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ είλαη φηη κπνξεί λα είλαη άπεηξνη θαη λα έρνπλ πξφβιεκα ζηελ 

επηζπκεηή δήηεζε. Αλ απηφ ζπλέβαηλε ε Carrefour ζα έραλε πηζαλνχο πειάηεο, επεηδή 

ην πξντφλ δελ ζα ήηαλ ζην ξάθη (Nolan et.al. 2012). Σα αδχλαηα ζεκεία, 

παξαηεξνχκε φηη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηηο δεκνγξαθηθέο επηινγέο ησλ 

εηαηξεηψλ, ηφζν ζε επίπεδν αγνξάο, απφ πιεπξάο Wal-Mart, φζν θαη ζε επίπεδν 

επηινγήο πξνκεζεπηψλ απφ πιεπξάο Carrefour. 

 

ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

 

 

 

 

 Παγθνζκηνπνίεζε 

 Βειηίσζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο 

 Πεξηβαιινληηθέο ελέξγεηεο 

(Groff 2015) 

 Δπέθηαζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

ζε άιιεο ρψξεο 

 Δλζσκάησζε θαη πξντφλησλ 

ηερλνινγίαο 

(Nolan et.al. 2012) 

 

Με ηελ εζηίαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά-ζηφρν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ε  

Wal-Mart ζα κπνξνχζε λα είλαη ν λνχκεξν έλα ιηαλνπσιεηήο γηα ηνλ θαζέλα. Έρνπλ 

ήδε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα λα δνθηκάζνπλ λένπο ηχπνπο θαηαζηεκάησλ ζε λέα 

ηκήκαηα. Δπίζεο, ε Wal-Mart έρεη ηελ επθαηξία λα εξγαζηεί γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Έρεη κηα ηέηνηα κεγάιε εηθφλα φηη φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ ηεξάζηηα απνηειέζκαηα. 

Γνπιεχνληαο γηα ιχζεηο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα βνεζήζεη λα βειηηψζεη 

ηελ εηθφλα ηεο θαη λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο. Η Wal-Mart είλαη ηφζν 
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ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη νη απνθάζεηο ηεο 

κπνξεί λα έρνπλ ζπλέπεηεο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θνηλσλία. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηψζεη ειαθξψο ηελ ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ ιφγσ 

ησλ ρακειψλ ηηκψλ ηεο. Δπίζεο, ιφγσ ησλ ρακειψλ ηηκψλ ηεο, ππάξρεη κηα αχμεζε 

ησλ κηζζψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Η ζπλερηδφκελε δηεζλήο επέθηαζε είλαη κηα 

ηεξάζηηα ζηξαηεγηθή επθαηξία γηα ηελ Wal-Mart. Τπάξρνπλ πξαγκαηηθά 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηηο 

αζηαηηθέο αγνξέο απφ φ, ηη ππάξρεη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Γεκηνπξγψληαο 

ζπκκαρίεο θαη ζπκθσλίεο αδεηνδφηεζεο, είλαη ηξφπνη γηα λα κεηαθηλεζεί ζε απηά ηα 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο (Groff 2015). Η Carrefour αξέζθεηαη ζπλερψο ζην άλνηγκα 

θαηαζηεκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Αλ ε αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηεο κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί φια απηά ηα θαηαζηήκαηα θαη αθφκα πεξηζζφηεξα, ηφηε ζα ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί ζε πνιιέο αγνξέο. Έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε αγνξά ηεο 

Ιλδίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιηηηζηηθέο πξνθιήζεηο, φπσο παδάξηα γηα 

παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα επδνθηκήζεη ε Carrefour ζηελ Ιλδία. Αλ ε Carrefour 

κπνξέζεη λα θάλεη ρξήζε ηεο ήδε απνηειεζκαηηθήο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηεο γηα λα 

ελζσκαηψζεη ηα πξντφληα πνπ βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηερλνινγία, ζα 

κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 5% (Nolan 

et.al. 2012). Οη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο δχν εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα, έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο, θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη κε ηελ αχμεζε ηεο γθάκαο ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ.  
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ΑΠΔΙΛΔ 

 

 

 

 

 πλερήο κείσζε ηηκψλ 

 Με αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

RFID 

(Groff 2015) 

 Η αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο 

 Ννκνζεηηθφ πιαίζην  

 Με αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

RFID 

 (Nolan et.al. 2012) 

 

Γηα λα δηαηεξήζεη ηηο ρακειέο ηηκέο, ε Wal-Mart αλαγθάζηεθε λα κεηψζεη ην θφζηνο 

ζε άιιεο πεξηνρέο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε ζπκπίεζε ησλ πξνκεζεπηψλ λα 

πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε πνιχ ρακειφηεξεο ηηκέο. Απηφ έρεη νδεγήζεη ηνπο 

αληαγσληζηέο λα θάλνπλ ην ίδην, ην νπνίν πξνθαιεί ηα θέξδε λα βπζηζηνχλ θάησ 

δξαζηηθά. Δπίζεο, ε RFID ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα είλαη κηα απεηιή γηα ηελ 

Wal-Mart βιάπηνληαο ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Σν ζχζηεκα απηφ 

ππφζρεηαη λα θάλεη πνιιά γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ωζηφζν, 

ππάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα φηη ε ηερλνινγία ππφζρεηαη πεξηζζφηεξα απφ φζα κπνξεί 

λα πξνζθέξεη πξαγκαηηθά (Groff 2015). Η αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο κπνξεί λα 

έρεη επηπηψζεηο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηεο Carrefour κέζσ ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ ηεο. Οη λφκνη θαη νη θαλνληζκνί κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζε κηα πην θηιηθή 

πξνο ην πεξηβάιινλ. Η Carrefour, είλαη κηα πνιπεζληθή επηρείξεζε θαη κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη θάπνηεο δπζθνιίεο ψζηε λα ζπκβαδίζεη κε απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο 

ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ηα θαηαζηήκαηά ηεο. Οη εηηθέηεο θαη ζαξσηέο RFID 

είλαη κεγάιν φθεινο γηα ηελ Carrefour, αιιά είλαη δπλαηφ λα δερζνχλ παξεκβνιέο 

απφ άιια ζήκαηα ξαδηνθπκάησλ ζηνλ αέξα. Έλαο ηξφπνο γηα λα θαηαπνιεκεζεί απηφ 

είλαη λα θαηαιάβεη εάλ θαη πνπ απηφ έρεη επηπηψζεηο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηεο. 
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Αλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζε κηα πεξηνρή, ηφηε κηα πηζαλή ιχζε είλαη λα 

επαλέιζεη ην ηκήκα απηφ ηεο αιπζίδαο ζε πξνεγνχκελν ζχζηεκα, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ηελ ηερλνινγία RFID ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα 

(Nolan et.al. 2012). Οη απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη, θαη γηα ηηο δχν εηαηξείεο, έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο RFID, ε νπνία κπνξεί λα θαλεί αλαμηφπηζηε 

ζην κέιινλ, θαη λα επηθέξεη θαζπζηεξήζεηο θαη πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα. 
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8. πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηελ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε, ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ηκήκαηα Logistics ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο, θαη γεληθά φιε ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα, απφ ηελ 

παξαγγειία κέρξη θαη ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ. Γηα ηνλ θιάδν ησλ super markets 

εηδηθά, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, είλαη πσο ηα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα φζν 

αλαθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ logistics, είλαη ε ζσζηή ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά 

κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηάιιεινπο πξνκεζεπηέο 

θαη ν έιεγρνο ηνπο, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πην εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο, γηα λα 

γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ ηνπνζεζία ησλ πξντφλησλ, ε νξζή νξγάλσζε ηεο 

θπζηθήο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηφο, θαη φια απηά ζε φζν πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηε, γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη νη εηαηξείεο ζηε δήηεζε, θαηαπνιεκψληαο ηνλ αληαγσληζκφ, θαη 

ηπρφλ επηβαξχλζεηο φζν αθνξά ηα απνζέκαηα. Δπίζεο παξαηεξήζεθε ηάζε πξνο ηελ 

ειεθηξνληθή αγνξά, ηφζν ζηηο παξαγγειίεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, φζν θαη ζηηο 

πσιήζεηο απφ ηηο εηαηξείεο, κε ηελ βνήζεηα ηνπ internet θαη θάπνησλ πξφζζεησλ 

εθαξκνγψλ. Όζν αλαθνξά ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν εηαηξεηψλ, ηεο Wal- Mart θαη ηεο 

Carrefour, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, εθηφο απφ ην φηη θαη νη δχν εηαηξείεο 

είλαη θνξπθαίεο ζην είδνο ηνπο, θαη φηη έρνπλ θαηαθέξεη ζρεδφλ λα ηειεηνπνηήζνπλ 

ηελ εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα, είλαη φηη ρξεηάδνληαη θαιχηεξε πξνζαξκνγή, ζηηο 

αγνξέο πνπ δελ γλσξίδνπλ θαιά, φπσο απηή ηεο Κίλαο, θαη πεξαηηέξσ εμέιημε ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, νχησο ψζηε λα εθκεδεληζηνχλ ηα απνζέκαηα θαη παξάιιεια 

ην θφζηνο. ην εξψηεκα πνηα απφ ηηο δχν εηαηξείεο μερσξίδεη, ε πξνζσπηθή κνπ 

γλψκε είλαη, πσο ε Carrefour έρεη έλα κηθξφ πιενλέθηεκα, δηφηη πξνζαξκφδεηαη ζε 

θαηαζηάζεηο, ηξαλφ παξάδεηγκα είλαη θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ third party logistics, 

θαη ε θαηάθηεζε ησλ μέλσλ αγνξψλ, ζε ζρέζε κε ηελ Wal- Mart ε νπνία θπξηαξρεί 

θπξίσο ζηελ Ακεξηθαληθή αγνξά. 
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