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Περίληψη  
 

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία είναι τόσες 
πολλές και συχνά ανατρεπτικές, δηµιουργώντας ευκαιρίες αλλά και απειλές σε όλες 
τις λειτουργίες της κοινωνικο-οικονοµικής δραστηριότητας. Η τεχνολογία αλλάζει µε 
ρυθµούς που δύσκολα µπορούµε να αντιληφθούµε και να υιοθετήσουµε.  
 

Σήµερα, η αγορά δεν περιορίζεται πλέον στα στενά γεωγραφικά όρια της κάθε 
χώρας, αλλά µίλάµε για µία παγκόσµια αγορά στην οποία οι εξελίξεις σε 
οποιαδήποτε σηµείο του κόσµου επηρεάζουν ταυτόχρονα και τις υπόλοιπες 
οικονοµίες. Η Βιοµηχανία της Μόδας έχει αποκτήσει και αυτή διεθνή χαρακτήρα και 
ένα νέο προϊόν που παρουσιάζεται στην µία άκρη της γης µπορεί αµέσως να γίνει 
τάση σε κάποιο άλλο µέρος του κόσµου µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Έτσι 
εξηγείται για ποιον λόγο τάσεις της µόδας που αφορούν κάθε σεζόν είναι ίδιες για 
όλο τον πλανήτη στα χρώµατα, στις υφές, στην τεχνολογία του υφάσµατος στους 
όγκους του ρούχου, στη διακόσµηση, στο στυλ.  
 

Ο εξαιρετικά λοιπόν, γρήγορος ρυθµός ανάπτυξης της τεχνολογίας, επέφερε 
και ανάπτυξη στην επιστήµη των logistics, όπου σε συνδυασµό µε τη ραγδαία εξέλιξη 
των πληροφοριακών συστηµάτων βρήκαν άµεση ανταπόκριση στο χώρο της 
βιοµηχανίας µόδας, δηµιουργώντας ταυτόχρονα τα λεγόµενα ‘fashion logistics’. 
Ταυτόχρονα, η ταχύτατη ανάπτυξη αλυσίδων γρήγορης µόδας κατέστησε τα logistics 
ως το µέσο για να αναπτύξουν οι επιχειρίσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  
 

Οι µεγάλοι χρόνοι απόκρισεις στη βιοµηχανία της µόδας, έχούν πλεον 
αντικατασταθεί από γρήγορες αποκρίσεις, γεγονός που χαρακτηρίζει σήµερα τη 
γρήγορη µόδα – ‘fast fashion’.  
 

Eποµένως, οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασµού έχουν πλέον προσαρµοστεί 
στις γρήγορες µεταβολές της ζήτησης µέσα από την ευέλικτη στρατηγική εφοδιασµού 
στη βιοµηχανία της µόδας. Το κύριο µέληµα, σήµερα είναι η µείωση των χρόνων 
απόκρισης, η οποία και µπορεί να επιτευχθεί µέσω κατάλληλων µεθόδων και 
εργαλείων.  
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Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα σήµερα η βιοµηχανία της µόδας έχει γίνει 
ευρέως γνωτή για το συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον της.  Το χαρακτηριστικό 
που παρουσιάζει σήµερα η βιοµηχανία της µόδα είναι ότι νέες τάσεις εµφανίζονται 
συνεχώς και στα καταστήµατα τα προΐόντα εναλλάσονται σε πολύ τακτική βάση, έως 
και εβδοµαδιαία.Αυτό το γεγονός δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν από µια ευρία γκάµα προΐόντων.  

Ως αποτέλεσµα της παραπάνω εξέλιξης είναι το γεγονός ότι πλέον η 
εξυπηρέτηση της ζήτησης έχει γίνει η πρώτη προτεραιότητα των παραγωγών. 
Εποµένως, έγινε και επιτακτική ανάγκη της αλλαγής της εφοδιασστικής αλυσίδας σε 
µία πιο ευέλικτη αλυσίδα και προσαρµοσµένη στα νέα δεδοµένα.   

Η βιοµηχανία της µόδας χαρακτηρίζεται δυναµική και απρόβλεπτη καθώς 
εξαρτάται από παράγοντες που µεταβάλλονται συνεχώς και τα κύρια χαρακτηριστικά 
της είναι τα εξης :  

• Μικροί κύκλοι ζωής  
• Υψηλή µεταβλιτότητα 
• Χαµηλή προβλεψιµότητα  
• Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα  
• Υψηλή αγοραστική δύναµη  
• Παραγωγή σε χώρες του τρίτου κόσµου 

Στην παρακάτω µελέτη θα γίνει η παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων µιάς 
ευέλικτης και εκσυγχρονισµένης εφοδιαστικής αλυσίδας σε σχέση µε τις κλασικές 
παραδοσιακές µορφές του εφοδιασµού στο χώρο της µόδας. Κύριος σκοπός είναι να 
εξηγηθεί πως οι µεγάλες επιχειρίσεις υιοθέτησαν τα χαρακτηριστικά της ευέλικτης 
αλυσίδας εφοδιασµού προς την ανάπτυξη τους , µε ισχυρότερο παράδειγµα αυτό του 
οµίλου Inditex, το οποίο θα αναλυθεί και στη συγκεκριµένη µελέτη.   

Εποµένως , στη παρακάτω µελέτη θα αναλυθούν οι τάσεις που επικρατούν 
σήµερα στη βιοµηχανία της µόδας και θα παρουσιασούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
της ευέλικτης αλυσίδας εφοδιασµού και ο τρόπος µε τον οποίο αυτή επηρεάζει µέσω 
της γρήγορης απόκρισης (quick response) την εξέλιξη των επιχειρήσεων.  

Με τη χρήση των κατάλληλων µεθόδων και εργαλείων µπορεί λοιπόµν να 
µεταβληθεί και να προσαρµοστεί η δοµή της εφοδιαστικής αλυσίδας µε κύριο σκοπό 
την ελαχιστοποίηση των χρόνων απόκρισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : H βιοµηχανία της µόδας και η λιανική 
πώληση 
1.1 Εισαγωγή  

Ο κλάδος της λιανικής και ιδιαίτερα αυτός της µόδας περνάει στις µέρες µας 
µία αρκετά δύσκολη περίοδο. Η οικονοµική κρίση δε µπορούσε παρά να επηρεάσει 
και τον κλάδο αυτόν.  

Η καθηµερινή πολυκοσµία στα µεγάλα καταστήµατα πλέον αποτελεί 
παρελθόν και οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τις εξόδους τους σε µία µε δύο φορές 
την εβδοµάδα.  Οι περίοδοι των εκπτώσεων και των προσφορών έχουν γίνει πια 
κανόνας ακόµα και σε καταστήµατα που το θεωρούσαν αρνητικό για την εικόνα τους. 
Ταυτόχρονα , ένα συχνό φαινόµενο που έχει παρουσιαστεί είναι αυτό των 
χρεοκοπήσεων πολλών εταιρειών του χώρου.  

Όλα τα παραπάνω συντελούν λοιπόν σε µία βιοµηχανία µόδας µε αρκετές 
αρνητικές επιδράσεις.  

1.2 Οι κυρίαρχες τάσεις στη βιοµηχανία της µόδας είναι δύο 

1.2.1 Πολυτελείς µάρκες – fashion brands  
Η πολυτέλεια είναι συνυφασµένη µε το κύρος , το υπερβολικό ή και το 

ελκυστικό. Οι µάρκες πολυτελείας έχουν αυξηµένο κύρος ,το οποίο και τους δίνει τη 
δυνατότητα να υπερτιµολογούν, ενώ το γεγονός ότι δηµιουργούν την αίνια της 
σκόπιµης σπανιότητας για τα προϊόντα τους, αυξάνει και την επιθυµία του 
καταναλωτή για  ζήτηση των προϊόντων αυτών.  

1.2.2 Γρήγορη Μόδα ( Fast Fashion ) 
Με τον όρο ‘fast fashion’ περιγράφονται κυρίως οι συλλογές ρούχων , οι 

οποίες είναι βασισµένες στις κυρίαρχες τάσεις ανά εποχή. Τα προΐόντα αυτά 
σχεδιάζονται και παράγονται γρήγορα και µε φθηνές πρώτες ύλες και παραδίδονται 
στην επιλογή του καταναλωτικού κοινού σε χαµηλή τιµή , δίνοντας του τη 
δυνατότητα να ακολουθήσει τις κυρίαρχες τάσεις .  

Σύµφωνα µε τη Vogue , το περιοδικό – σύµβολο µόδας , που επηρεάζει από 
το 1916 το στυλ των γυναικών διαµορφώνοντας τάσεις, ο όρος Fast Fashion ορίζεται 
ως ρούχα σε προσιτές τιµές , τα οποία οι καταναλωτές τα βρίσκουν σε κεντρικές 
αγορές , αλλά και νέα σχέδια σχεδόν κάθε εβδοµάδα . Όλα τα παραπάνω σηµαίνουν 
Inditex (Zara , Pull&Bear , Berskha , Stradivarious , Massimo Dutti , Oysho , Zara 
Home) , H&M , Mango και κάθε άλλη παρόµοια αλυσίδα παραγωγής γρήγορης 
µόδας. 

Οι παραπανώ αλυσίδες έχουν ως κύριο µέληµα τους την παραγωγή του 
προϊόντος σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και συνάµα σε πολύ χαµηλό κόστος . 
Αυτή η δυνατότητα επιτυγχάνεται µόνο όταν οι εταιρείες καταφέρνουν και 
αντιλαµβάνονται ταχύτατα τις ανάγκες τις αγοράς.  

Οι αλυσίδες γρήγορης µόδας αναπτύσσουν γραµµές παραγωγής που µπορούν 
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της µόδας σχεδόν αµέσως µόλις αυτή προκύψει., 
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αποφεύγοντας ταυτόχρονα και τα περιττά αποθέµατα.  

Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή βιοµηχανία µόδας , όπου οι παραγγελίες 
πραγµατοποιούνται µόνο δύο φορές το χρόνο και σχεδόν έξι µήνες πριν τη σεζόν , οι 
αλυσίδες γρήγορης µόδας ανανεώνουν τα εµπορεύµατα τους περίπου κάθε εβδοµάδα 
, χρησιµοποιώντας τάσεις επηρεασµένες από τα fashion blogs , τις εβδοµάδες µόδας 
µεγάλων σχεδιαστών αλλά και τη τηλεόραση και τον κινηµατογράφο.  

Τα προϊόντα γρήγορης µόδας τοποθετούνται σε τοίχους περιµετρικά του 
καταστήµατος , ώστε να ελκύουν ευκολότερα τους καταναλωτές. Η αναπλήρωση  
των αποθεµάτων γίνεται ταχύτατα και αν ένα προΐόν δεν πουλάει , τότε αποσύρεται 
και στη θέση του τοποθετείται κάποιο άλλο. Πολύ συχνό φαινόµενο σε αυτά τα 
καταστήµατα είναι και η µετακίνηση των προϊόντων από ένα σηµείο λιγότερο 
εµπορικό σε ένα άλλο πιο εµπορικό ,όπως µπροστά στην είσοδο ή κάποου που να 
είναι πιο εύκολο να το προσεγγίσει ο καταναλωτής.  

Με τους παραπάνω τρόπους,  τα καταστήµατα αυτά ‘κρατούν’ σε εγρήγορση 
τους πελάτες τους. Είναι γεγονός ότι αν οι καταναλωτές αντιληφθούν ότι ένα 
κατάστηµα ανανεώνει συνεχώς τα εµπορεύµατα του , τότε θα αποκτήσουν τη 
συνήθεια να το επισκέπτονται συνεχώς.  

Η φιλοσοφία της γρήγορης µόδας , η οποία αναπτύχθηκε από τον Ισπανικό 
όµιλο Inditex µε το µέγιστο δυνατό τρόπο , οδηγεί στα εξής θετικά συµπεράσµατα :  

• τη δραστική µείωση των αποθεµάτων 
• την ορθολογική τους διαχείριση 
• την εξοικονόµηση πόρων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Logistics Μόδας (Fashion Logistics)  

2.1 Εισαγωγή  
Τα τελευταία χρόνια , η ανάγκη για ακόµα µεγαλύτερη επιτάχυνση των 

διαδικασιών αναγνώρισης και απόδοσης των τάσεων της µόδας έχει γίνει µεγαλύτερη 
από ποτέ. Μια επιχείριση σήµερα πρέπει να µεγιστοποιεί την ικανότητα της στην 
ανταπόκριση των απαιτήσεων των καταναλωτών για να µπορεί να είναι 
ανταγωνιστική. Ο κανόνας που επικρατεί πλέον στις αγορές είναι ότι ο ανταγωνισµός 
είναι βασισµένος στον χρόνο ή αλλιώς ‘ time based competition’. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες τα logistics καλούνται να αναζητήσουν τρόπους µε τους οποίους θα µειωθεί 
ο χρόνος που χρειάζεται για την σχεδίαση και την παραγωγή του προϊόντος , θα 
φθάνουν το γρηγορότερο δυνατό οι πληροφορίες από τον τελικό καταναλωτή στην 
παραγωγή και τη σχεδιαστική οµάδα και θα ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι 
ανταπόκρισης . 

2.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων µόδας  
Στη βιοµηχανία της µόδας τα προϊόντα είναι κυρίως µικρού κύκλου ζωής , η 

ανάγκη για ταχύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών είναι 
µεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλο κλάδο της αγοράς. Τα βασικά στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τον κλάδο της µόδας είναι τα εξής :  

1. Μικρός κύκλος ζωής  : Τα προϊόντα σχεδιάζονται ώστε να καλύψουν την 
τάση της µόδας που επικρατεί την συγκεκριµένη περίοδο. Εποµένως, η 
περίοδος που βρίσκοται προς πώληση είναι συγκεκριµένη και ορίζεται ακόµα  
και σε  λίγες εβδοµάδες.  

2. Προιϊόντα µε υψηλή µεταβατικότητα ζήτησης : Η ζήτηση των προϊόντων 
µόδας δεν είναι ποτέ σταθερά γραµµική. Το γεγονος αυτό οφείλεται στο ότι η 
ζήτηση επηρεάζεται από ηθοποιούς, µοντέλα ,τραγουδιστές , fashion bloggers 
και πασαρέλες.  

3. Χαµηλή προβλεψιµότητα: Αυτή η ιδιοµορφία της ζήτησης καθιστά την 
πρόβλέψη της εξαιρετικά δύσκολα.  

4. Υψηλή αγοραστική ώθηση : Ακόµα και αν ο καταναλωτής δεν έχει την 
ανάγκη να αγοράσει ένα προϊόν , µπορεί να το αποφασίσει στο σηµείο της 
αγοράς κοιτώντας απλά µία βιτρίνα ή ένα προϊόν που προωθείται µέσα στο 
κατάστηµα. 

5. Μεγάλο πλήθος διαφορετικών κωδικών: Oι αλυσίδες Fast Fashion έχουν ως 
κύριο χαρακτηριστικό το µεγάλο εύρος διαφορετικών κωδικών (SKU) , 
γεγονός που κάνει ακόµα πιο δύσκολη τη παρακολούθηση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας.  

6. Παραγωγή σε Αναπτυσσόµενες χώρες: Πλέον επικρατεί η τάση για παραγωγή 
των προϊόντων σε αναπτυσσόµενες χώρες αλλά και για προµήθεια πρώτων 
υλών. Αυτό γίνεται για τη µείωση του κόστους και ταυτόχρονα για την 
αύξηση της παραγωγικότητας.  

Ο παραδοσιακός τρόπος απόκρισης στη ζήτηση ήταν οι προβλέψεις βάσει 
ζήτησης µε αποτέλεσµα είτε αποθέµατα σε µαγάλες ποσότητες είτε αποθέµατα µε 
ελλείψεις. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των προϊόντων µόδας αποτελούν 
πρόκληση για την εφοδιαστική αλυσίδα κάθε επιχείρισης.  
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2.3 Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν στο εξής αποτέλεσµα ,  ότι η 

πρόβλεψη της ζήτησης των προϊόντων µόδας είναι µία αρκετά δύσκολη υπόθεση. 
Ένα µαθηµατικό µοντέλο δεν τίθεται ικανό να προβλέψει µε ακρίβεια τη ζητήση , για 
το λόγο αυτό και ο τρόπος µε τον οποίο αντισταθµίζεται το πρόβληµα αυτό είναι η 
ελαχιστοποιήση των χρόνων απόκρισης (lead time).  

Οι µικρότεροι χρόνοι απόκρισης δίνουν τη δυνατότητα στο λιανικό εµπόριο 
να είναι περισσότερο ευέλικτο και προσαρµόσιµο σε απότοµες αλλαγές. Επιχειρίσεις 
όπως  Zara και H&M έχουν χρόνους απόκρισης µία µε δύο εβδοµάδες.  

Τρείς είναι οι διαφορετικοί χρόνοι απόκρισης που εµφανίζονται ,  σύµφωνα 
µε τους Cristopher, Peck 2004, και πρέπει οι επιχειρίσεις να τους διαχειριστούν ώστε 
να είναι πετυχηµενένες.  

1. Τime to Market – Χρόνος τοποθέτησης στην αγορά : αποτελεί τον χρόνο που 
απαιτείται ώστε να αναγνωριστεί µία ανάγκη του καταναλωτικού κοινού και  
να γίνει εµπορεύσιµο προϊόν . 

2. Time to Serve – Χρόνος προετοιµασίας : αποτελεί τον χρόνο που απαιτείται 
για να πραγµατοποιηθεί µία παραγγελία και κατόπιν να παραχθεί το προϊόν.  

3. Time to react – Χρόνος αντίδρασης :    αποτελεί τον χρόνο που χρειάζεται µία 
επιχείριση ώστε να αναγνωρίσει και να αξιολογήση την επικρατούσα τάση και 
να ανατιδράσει.  

2.3.1 Χρόνος τοποθέτησης στην αγορά – Time to Market  
Το κλειδί για την επιτυχία των αγορών που χαρακτηρίζονται από µικρούς 

κύκλους ζωής των προϊόντων είναι να καταφέρει η επιχείρηση να αναγνωρίσει άµεσα 
τις τάσεις που επικρατούν και ταυτόχρονα να τις µετατρέπει σε εµπορεύσιµα 
προϊόντα. Οι συνήθειες των καταναλωτών µεταβάλλονται πολύ γρήγορα , γεγονός 
που οφείλεται στις αλλαγές στις τάσεις της µόδας αλλά και στον µεγάλο ανταγωνισµό 
που επικρατεί στην αγορά. Γιαυτό λοιπόν και οι επιχειρήσεις έχουν πλέον να 
αντιµετωπίσουν δύο πολύ σηµαντικά προβλήµατα από µία αργοπορηµένη είσοδο 
στην αγορά. Το ένα από αυτά είναι ότι οι χαµένες πωλήσεις και το δεύτερο η αύξηση 
των αποθεµάτων τους ,καθώς πλέον η αγορά είναι κορεσµένη.  

Ο επικρατέστερος τρόπος για να κερδίσει σήµερα µία επιχείρηση χρόνο στην 
αγορά είναι να µπορεί να βρίσκεται κοντά στον πελάτη. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις 
, οι οποίες διεξάγουν έρευνες αγοράς, όµως ελάχιστες είναι αυτές που ανάγνωρίζουν 
ότι το σηµαντικότερο για µία επιτυχηµένη πορεία είναι να µπορούν να 
παρακολουθούν σε συνεχή βάση τις µεταβολές στην αγορά και στις ανάγκες των 
πελατών. 

Ένα πολύ σηµαντικό βοήθηµα ώστε να µπορεί µία επιχείρηση να 
προσαρµοστεί στις συνεχείς αλλαγές των προϊόντων κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ποικίλα είναι τα σύγχρονα συστήµατα 
πληροφορικής επιχειρηµατικής ευφυΐας , τα οποία βρίσκουν εφαρµογή σε πολλές 
επιχειρήσεις σήµερα , όπως και συστήµατα σχεδίασης και παραγωγής (CAD , CAM).  
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Σχήµα 2.1 Ο χρόνος που χρειάζεται ένα προϊόν για να µπεί στην αγορά σε 
συνάρτηση µε τις πωλήσεις 

  Στο παραπάνω σχήµα γίνεται φανερό ότι αν πιο ένα προϊόν καθυστερήσει να 
µπει στην αγορά τότε η επιχείρηση θα έχει χαµένες πωλήσεις αλλά και θα αποκτήσει 
απόθεµα που δεν θα µπορεί να χρεισιµοποιήσει  , καθώς η αγορά θα έχει κορεστεί.  

2.3.2 Χρόνος προετοιµασίας – Time to Serve  
Στη βιοµηχανία της µόδας , ο παραδοσιακός τρόπος πραγµατοποίησης µίας 

παραγγελίας είναι πολλούς µήνες πριν το ξεκίνηµα της νέας σεζόν , δηλαδή από τη 
προηγούµενη σεζόν. Το πρόβληµα που υφίσταται σε αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία 
δεν έγκειται τόσο στο χρόνο παραγωγής και προετοιµασίας των προϊόντων αλλά στα 
ποικίλα στάδια από το σηµείο της παραγγελίας έως την παραγωγή , τα έγγραφα που 
συνοδεύουν την παραγγελία και διάφορες κρατικές υπηρεσίες που µεσολαβούν. 

Η λύση που χρησιµοποιείται σήµερα από τις σύγχρονες και ευέλικτες 
εφοδιαστικές αλυσίδες είναι η δηµιουργία µιας οµάδας, η οποία έχει ως  κύριο 
µέληµά της , να απλοποιήσει και να επιταχύνει τη παραπάνω διαδικασία. Εποµένως , 
ο κύριος σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου προετοιµασίας µέσω της 
απλοποίησης των διαδικασιών , ακόµα και τη κατάργηση ορισµένων.  

2.3.3 Χρόνος Αντίδρασης – Time to React  
Στην αγορά της µόδας όσο και γενικά σε όλη την αγορά , οι επιχειρήσεις 

έχουν ως βασική µέριµνα την ικανοποίηση κάθε ανάγκη των πελατών τους την ίδια 
στιγµή που αυτή δηµιουργείται. Παρόλαυτα , αυτό το γεγονός αποτελεί µια αρκετά 
δύσκολη διαδικασία καθώς πέραν όλων των άλλων προαναφερθέντων προβληµάτων , 
η καθυστερηση της αναγνώρισης των µεταβολλών στις τάσεις της µόδας αποτελεί 
ένα επιπρόσθετο ζήτηµα. Η κάθε επιχείρηση αντιµετωπίζει αυτό το ζήτηµα ως µία 
πρόκληση και καλείται να αναγνωρίσει την πραγµατική ζήτηση στο τελικό σηµείο 
πώλησης , δηλαδή στο καταστήµα. 

Στην αγορά της µόδας , οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν ως γνώµονα τις 
παραγγελίες που γίνονται βάσει στοιχείων πρόβλεψης αλλά και αναπλήρωσης των 
αποθεµάτων και για αυτό δεν έχουν την πλήρη εικόνα του καταναλωτικού κοινού. 
Εποµένως, το τµήµα των logistics στις επιχειρήσεις που εργάζεται υπό αυτές τις 

• Αγορά   
 
• Καθυστερηµένη 
είσοδος στην 
αγορά 

• Aπαξιωµένο 
απόθεµα 

Πωλήσεις 

Χρόνος 
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συνθήκες προβαίνει σε λάθη που ταυτίζονται είτε µε ελλείψεις είτε µε πλεονασµατικό 
απόθεµα, παρόλο που τα σύγχρονα συστήµατα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας 
χρησιµοποιούν καλύτερα από ποτέ εργαλεία. Οι επιχειρήσεις λοιπόν σήµερα 
καλούνται να βρούν τρόπους ώστε να καταφέρουν να συνδυάσουν αποτελεσµατικά 
τα εκσυγχρονισµένα πληροφοριακά συστήµατα µε οργανωτικές αλλαγές , ένα 
παράδειγµα θα ήταν η δηµιουργία µακροχρόνιων και στρατηγικών σχέσεων µε τους 
προµηθευτές.  

 

 

 

                               

 

 
 

Σχήµα 2.2 Το επίπεδο αναπαραγγελίας σε κάθε κρίκο 

 
Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται και το σηµείο αναπαραγγελίας σε κάθε κρίκο 

της εφοδιαστικής αλυσίδας . Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι κάθε κρίκος παίρνει 
αποφάσεις αναπαραγγελίας ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον και αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζεται η πραγµατική ζήτηση του καταναλωτικού κοινού.  

 

2.4 Τα αρνητικά µιας παραδοσιακής αλυσίδας 

2.4.1 Αργή ανταπόκριση στη ζήτηση των καταναλωτών 
Οι παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες θεωρώντας ως δεδοµένο να 

στηρίζονται στις προβλέψεις της ζήτησης για να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των 
καταναλωτών , οδηγούνται σε κατάσταση αβεβαιότητας διατηρώντας υψηλά 
αποθέµατα που πολλές φορές φορές υπερβαίνουν τις τρέχουσες ανάγκες. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα των παραδοσιακών εφοδιαστικών 
αλυσίδων που έχει ως συνέπεια να ανταποκρίνονται αργά σε συνθήκες ευµετάβλητης 
ζήτησης.  

  

Επίπεδο 
απθέµατος  

Επίπεδο 
αναπαραγγελίας 

Παραγωγή  Χονδρεµπόριο Λιανεµπόριο 
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2.4.2 Το φαινόµενο ‘bullwhip’ 
Επίσης , οι παραδοσιακές αλυσίδες έχουν να αντιµετωπίσουν ένα ακόµα 

πρόβληµα , το γεγονός ότι κανένας από τους ενδιάµεσους κρίκους δεν συνεργάζεται 
µε τους άλλους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι πληροφορίες να µην διαχέονται 
γρήγορα  έως και καθόλου και να µην υπάρχει κανένας συντονισµός µεταξύ τους. 
Εποµένως , ακόµα και µία µικρή µεταβολή στη ζήτηση µπορεί να επιφέρει 
σηµαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της αλυσίδας. Το παραπάνω φαινόµενο 
ονοµάζεται φαινόµενο ‘bullwhip’ ή φαινόµενο του µαστιγίου και περιγράφει τις 
αναταράξεις που δηµιουργούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα από µια σηµαντική 
αύξηση της µεταβλητότητας της ζήτησης που αντιµετωπίζουν τα ανώτερα επίπεδά 
της. (Lee et all. 2004)  

Σύµφωνα µε τον H.Lee (1997) ,τα λειτουργικά αίτια του φαινοµένου bullwhip 
είναι τα εξής :  

1. Σφάλµατα στη πρόγνωση της ζήτησης   

Η παραποίηση της ζήτησης ξεκινάει από τα κατώτερα στρώµατα , τα οποία 
είναι συνήθως τα καταστήµτα , και φτάνει µέχρι τους προµηθευτές των πρώτων 
υλών. Εποµένως , τα σφάλµατα της πρόγνωσης ενισχύουν τη διασπορά της 
ζήτησης.  

2. Παραγγελία σε παρτίδες (order batching)  

Αυτό γίνεται για να µειωθεί το κόστος µεταφοράς ή τα κόστος παραγγελίας , 
έχει όµως ως αποτέλεσµα η ζήτηση που αντιµετωπίζει ο προµηθευτής να 
παρουσιάζει µεγαλύτερη διασπορά από εκείνη που αντιµετωπίζει η ίδια η εταιρία.  

3. Διακύµανση των τιµών  

Οι διακυµάνσεις των τιµών , είτε εξαιτίας εµπορικών συµφωνιών είτε για 
λόγους προώθησης , οδηγούν σε αύξηση της διακύµανσης της ζήτησης και 
εποµένως και του φαινοµένου του bullwhip.  

4. Rationing and shortage gaming  

Σε περιόδους όπου η ζήτηση ενός προϊόντος υπερβαίνει τη προσφορά του , οι 
προµηθευτές αποστέλλουν στους πελάτες τους ποσότητα ανάλογη µε την 
ποσότητα που παρήγγειλαν.Για τον λόγο αυτό οι πελάτες για να µπορέσουν να 
καλύψουν περιόδους όπου φηµολογείται µελλοντική έλλειψη για κάποιο προϊόν , 
έχουν την τάση να παραγγέλνουν ποσότητες µεγαλύτερες από αυτές που 
χρειάζονται πραγµατικά προκειµένου να αποκτήσουν πλεονέκτηµα έναντι των 
ανταγωνιστών τους. Όταν όµως καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
έλλειψης της παραγγελίας , οι ακυρώσεις εµφανίζονται κατά συρροή .  

5. Μη µηδενικοί χρόνοι ικανοποίησης της παραγγελίας   

Ο όρος ‘χρόνος ικανοποίησης παραγγελίας’ ή αλλιώς ‘lead time’ 
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χαρακτηρίζει τον χρόνο που µεσολαβεί από από τη στιγµή που θα τεθεί µία 
παραγγελία µέχρι την στιγµή της παραλαβής αυτής της παραγγελίας  από την 
εταιρία που την έκανε. Ο χρόνος αυτός µπορεί να χωριστεί σε τρία είδη : 1ον ο 
χρόνος που χρειάζεται να µεταφερθεί η πληροφορία από την εταιρεία στον 
προµηθευτή , 2ον ο χρόνος παραγωγής και προετοιµασίας του προϊόντος και 3ον ο 
χρόνος αποστολής του. Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για τη µείωση των 
διατηρούµενων αποθεµάτων είναι η µείωση του χρόνου παραγγελίας. Ο χρόνος 
απόκρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πιθανές αλλαγές τις ζήτησης εξαρτάται 
κατά κύριο λόγο από τους χρόνους παραγγελίας. Όσο λιγότερος είναι λοιπόν ο 
χρόνος µεταβίβασης της πληροφορίας αλλά και των προϊόντων τόσο λιγότερα 
είναι και τα αποθέµατα. Ωστόσο , οι χρόνοι παραγγελίας συνήθως δεν είναι 
σταθεροί και πρέπει να γίνει κατανοητό πως η διασπορά τους είναι τόσο 
σηµαντική όσο οι ίδιοι. Μικροί χρόνοι παραγγελίας µε υψηλό βαθµό 
αβεβαιότητας µπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των αποθεµάτων.  

Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα του φαινοµένου bullwhip στην εφοδιαστική 
αλυσίδα είναι τα εξής :  

1. Η διατάραξη της οµαλής λειτουργίας των παραγωγικών µονάδων : Η αύξηση 
της µεταβλιτότητας της ζήτησης οδηγεί τις παραγωγικές µονάδες σε συχνές 
αλλαγές των προγραµµάτων παραγωγής τους. Τα µέτρα που λαµβάνουν οι 
παραγωγικές µονάδες για να µπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις 
αλλαγές  είναι η υπερωριακή απασχόληση των εργαζοµένων , η αύξηση της 
προµήθειας των πρώτων υλών τους , καθώς και νέο προγραµµατισµό των 
µηχανιµάτων τους , γεγονότα που δηµιουργούν επιπρόσθετο κόστος.  

2. Αύξηση των αποθεµάτων ασφαλείας : Καθώς αυξάνεται η διακύµανση της 
ζήτησης , αυξάνεται και ο κίνδυνος ανικανοποίησης της ζήτησης γεγονός 
που οδηγεί σε δυσαρέσκεια των πελατών και χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 
Για την αποφυγή αυτού του προβλήµατος οι επιχειρήσεις είναι 
αναγκασµένες να διατηρούν υψηλό επίπεδο αποθεµάτων ασφαλείας. 

3. Διακυµάνσεις των επιπέδων αποθέµατος : Η διαστρέβλωση των 
πληροφοριών ζήτησης οδηγεί και σε διακυµάνσεις στα επίπεδα αποθέµατος 
σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας . Το υψυλό επίπεδο αποθέµατος 
έχει σαν αποτέλεσµα το υψηλό κόστος διατήρησης των αποθεµάτων , ενώ το 
χαµηλό επίπεδο αποθέµατος θέτει σε ρίσκο το επίπεδο εξυπηρέτησης.  

4. Μη ορθολογική χρήση των διαθέσιµων πόρων που χρησιµοποιούνται για τη 
µεταφορά των προϊόντων από ένα στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στο 
επόµενο : Όταν οι εισερχόµενες παραγγελίες που λαµβάνει µία επιχείρηση 
παρουσιάζουν έντονες διακυµάσεις , τότε και οι αποστολές των προϊόντων 
στον πελάτη της επιχείρησης θα παρουσιάζουν αντίστοιχα µεγάλες 
διακυµάνσεις.  

Η κατανόηση των αιτιών του φαινοµένου bullwhip είναι σηµαντική για την 
αντιµετώπισή του. Μέσω της µεταφοράς της πληροφορίας και του συντονισµού όλων 
των επιπέδων σε µία εφοδιαστική µπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά η απόδοσή της. 
Εποµένως,  για την αντιµετώπιση των αιτιών που προκαλούν το φαινόµενο , οι 
επιχειρήσεις µπορούν κάνουν χρήση των παρακάτω ενεργειών :  

• Βελτίωση των προγνώσεων ζήτησης  
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• Μικρότερες παρτίδες παραγγελίας 
• Σταθεροποίηση τιµών 
• Αντιµετώπιση της πλασµατικής ζήτησης σε περιόδους έλλειψης  

2.5 H ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα και τα χαρακτηριστικά της  
Η οργάνωση και εφαρµογή στρατηγικών για ευέλικτη και σύγχρονη 

εφοδιαστική αλυσίδας είναι πλέον το αντικείµενο έρευνας  για την πλειονότητα των 
επιχειρήσεων µε σκοπό την βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων της. Οι 
παραδοσιακές αλυσίδες διαµορφώνονται βάσει των προβλέψεων τις ζήτησης και ο 
λόγος είναι γιατί είναι εκτεταµένες και χρονοβόρες. Από την άλλη οι ευέλικτες 
αλυσίδες διαµορφώνονται βάσει της πραγµατικής ζήτησης και βασίζονται πιθανόν σε 
πληροφορίες και έτσι είναι βραχείες.    

Στη βιοµηχανία της µόδας , η ανάγκη για ευέλικτες αλυσίδες είναι πιο έκδηλη 
καθώς οι τάσεις της µόδας και οι προτιµήσεις των καταναλωτών µεταβάλλονται 
συνεχώς. Εποµένως , οι προβλέψεις αποβαίνουν άκαρπες και η ευελιξία είναι η µόνη 
λύση. Σύµφωνα µε των Harrison (1999) , η κάθε  ευέλικτη αλυσίδα εφοδιασµού 
εµφανίζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  

1. Εξαρτάται από την αγορά, δηλαδή συνδέεται στενά µε τις τάσεις των 
τελικών χρηστών. 

2. Ε ίναι εικονική, δηλαδή βασίζεται σε πληροφορίες που µοιράζονται σε 
σχεδόν στον ίδιο χρόνο όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας. 

3. Βασίζεται σε ένα δίκτυο που συνεργάζεται επιτυχηµένα, δηλαδή κερδίζει 
ευελιξία αξιοποιώντας τις ικανότητες εξειδικευµένων συνεργατών. 

4. Α κολουθεί συγκεκριµένη διαδικασία, δηλαδή σε επίπεδο διαδικασιών 
παρουσιάζει µεγάλο βαθµό διασύνδεσης µεταξύ των µελών του δικτύου. 
 
Στο παρακάτω σχήµα , , το οποίο βασίζεται στο αρχικό µοντέλο των Harrison 

,Christopher και Van Hoek (1999) , φαίνεται πως τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
συνδυάζονται ώστε η ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα να είναι αποτελεσµατική.  
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Σχήµα 2.3 Οι βάσεις της ευελιξίας στη βιοµηχανία της µόδας 

 

Ευέλικτη 
εφοδιαστική 
αλυσίδα 

Εικονική !   • Κοινόχρηστες πληροφορίες σχετικά 
µε τη ζήτηση  

• Συλλογική σχεδίαση  
• Απόλυτη διαφάνεια 

Εξάρτηση 
από αγορά 

• Καθηµερινή 
ανατροφοδότηση από 
τα σηµεία πώλησης 

• Αφουγκρασµός των 
νέων τάσεων 

• Λόγο στους 
καταναλωτές 

Βασίζεται σε 
δίκτυο 

Ολοκληρωµένη 
διαδικασία 

• Συλλογική διαχείριση 
αποθεµάτων από 
όλους 

• Συλλογική σχεδίαση  
• Συγχρονισµένος 
ανεφοδιασµός 

• Αξιοποίηση των ικανοτήτων όλων των κρίκων 
• Πρωτεραιότητα στις βασικές ικανότητες  
• Ανάληψη ρόλου συντονιστή του δικτύου  
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2.5.1 Εξάρτηση από την αγορά  
Είναι πλέον αναπόσπαστη ανάγκη για κάθε επιχείρηση να βρίσκεται κοντά 

στον πελάτη. Όσον αφορά µάλιστα και στη βιοµηχανία της µόδας , η ανάγκη αυτή 
γίνεται ακόµα µεγαλύτερη. Καθηµερινά στα καταστήµατα µόδας αναλύονται τα 
δεδοµένα και χρησιµοποιούνται ώστε να προρδιοριστούν οι ανάγκες ανεφοδιασµού 
για τα προϊόντα που ήδη βρίσκονται στην αγορά. Παρόλαυτά υπάρχουν και προϊόντα  
που προβλέται να βρίσκονται στη πώληση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και 
για τα οποία δεν γίνεται ανεφοδιασµός. Σε αυτές τις περιπτώσεις , τα δεδοµένα που 
προκύπτουν χρησιµοποιούνται για να αναλύσουν τις τάσεις που επικρατούν. 

Το καταναλωτικό κοινό είναι αυτό και µόνο που δίνει τα δεδοµένα που 
συλλέγονται στα σηµεία πώλησης. Εποµένως, είναι επιτακτική ανάγκη η κάθε 
επιχείρηση να µπορεί να αναγνωρίζει τις προτιµήσεις και τις αναγκες των 
καταναλωτών , οι οποίες είναι συνεχώς µεταβαλλόµενες. Ο όµιλος Inditex 
χρησιµοποιεί τους υπαλλήλους του στα καταστήµατα ώστε να κατανοήσει τις 
ανάγκες των πελατών του και κατόπιν µεταφέρει τα δεδοµένα στην σχεδιαστική του 
οµάδα. Κάνοντας χρήση πληροφοριακών προγραµµάτων σχεδιασµού και παραγωγής 
, οι καταναλωτικές ανάγκες υλοποιούνται γρήγορα και άµεσα και παράγονται 
εµπορεύσιµα προϊόντα , τα οποία διατίθονται στην αγορά σε λίγες µόνο εβδοµάδες.  

2.5.2 Εικονική αλυσίδα  
Μια ευέλικτη αλυσίδα εφοδιασµού µπορεί κατά κάποιο τρόπο να 

χαρακτηριστεί ‘εικονική’ , καθώς όλοι οι κρίκοι τις αλυσίδας µοιράζονται µετάξύ 
τους πληροφορίες και δεδοµένα στα οποία και βασίζονται και δεν βασίζονται σε 
µαθηµατικά µοντέλα και αποτελέσµατα πρόβλεψης ζήτησης. Για να γίνει αυτό εφικτό 
απαιτείται να υπάρχει µία άριστη και συνεχής συνεργασία των εµπορών µε τους 
προµηθευτές τους αλλά και µε τις οµάδες σχεδιασµού. Έχει γίνει πλέον κατανοητό 
ότι η ανταλλαγή πληροφοριών οδηγεί σε πιο άµεση διαθεσιµότητα των προϊόντων 
στα σηµεία πώλησης αλλά και φανερή µείωση στις ανάγκες των αποθεµάτων. Επίσης 
, ένας τρόπος για να µειωθεί σηµαντικά το κόστος συναλλαγών αποτελεί και η χρήση 
ενός συστήµατος που επιτρέπει τη κοινή διαχείριση των αποθεµάτων από όλους τους 
κρίκους (CMI – Co Managed Inventory) 

Για την δηµιουργία λοιπόν µιας εικονικής αλυσίδας εφοδιασµού υπάρχουν 
τρεις λύσεις , σύµφωνα µε των Lee (1997) : 

1. Η ανταλλαγή πληροφοριών , γεγονός που σηµαίνει πως η µετάδοση των 
δεδοµένων πρέπει να γίνεται γρήγορα και άµεσα κυρίως από τα σηµεία 
πώλησης προς τα προγενέστερα στάδια της αλυσίδας. 

2. Η ευθυγράµµιση σε ένα κοινό κανάλι επικοινωνίας , γεγονός που αφορά 
κυρίως στην προσαρµογή των πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων µερών της 
αλυσίδας. 

3. Ο τοµέας της επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας , δηλαδή όλοι οι κρίκοι 
χρειάζεταιι να έχουν ως κύριο µέληµά τους τη βελτιστοποίηση των 
επιχειρηµατικών διαδικασιών.  

To πληροφορικό σύστηµα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας CMI αποτελεί 
ένα σύστηµα διαχείρισης της ροής των προϊόντων µεταξύ των εµπλεκόµενων κρίκων 
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της αλυσίδας. Ο προµηθευτής και ο έµπορος ορίζουν από κοινού τα επιθυµητά 
επίπεδα αποθεµάτων για τα σηµεία πώλησης. Τα δεδοµένα που συλλέγονται στα 
σηµεία πώλησης αποστέλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στον προµηθευτή , 
οποίος µε τη σειρά του τα µεταφέρει σε πρωγενέστερους κρίκους. 

2.5.3 Aξιοποίηση ευέλικτων διατάξεων µε ευρεία βάση εφοδιασµού 
Η αξιοποίηση ευέλικτων διατάξεων µε ευρεία βάση εφοδιασµού αποτελεί ένα 

χαρακτηριστηστικό των ευέλικτων αλυσίδων. Ο όµιλος Inditex, συνεργαζόµενος 
στενά µε εξειδικευµένους και συχνά µικρούς κατασκευαστές, έχει καταφέρει να 
υψηλά επίπεδα απόκρισης στις ανάγκες των καταναλωτών. Σύµφωνα µε τη 
στρατηγική διοίκησης που χρησιµοποιεί η Inditex, στις εγκαταστάσεις της 
διεξάγονται αποκλειστικά και µόνο οι εργασίες που βελτιώνουν τη σχέση 
κόστους/αποτελεσµατικότητας εξαιτίας των πλεονεκτηµάτων κλήµακας , όπως βαφή, 
κόψιµο, τοποθέτηση ετικετών, συσκευασία. Υπόλοιπες εργασίες παραγωγής µέχρι 
και εργασίες για το τελικό στάδιο , πραγµατοποιούνται από ένα δίκτυο µε 
περισσότερους από 300 µικρούς υπεργολάβους, οι οποίοι εξιδικεύονται σε ένα 
ξεχωριστό τοµέα της παραγωγής ή ακόµα και σε ένα συγκεκριµένο είδος προϊόντος 
και εργάζονται αποκλειστικά για την Ιnditex. Οι υπεργολάβοι αυτοί λαµβάνουν όλη 
την απαιτούµενη τεχνολογική , οικονοµική και υλικοτεχνική υποδοµή ώστε να 
µπορέσουν να ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις χρόνου και ποιότητας που 
θέτει η Inditex. To σύστηµα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να µπορεί να πρασαρµόζεται 
σε όλες τις ξαφνικές µεταβολές της αγοραστικής ζήτησης.  

Η παραδοσιακή αντίληψη που επικρατεί , ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
συνεργάζονται µε µικρό αριθµό προµηθευτών έχοντας µακροχρόνιες συνεργασίες , 
αντιτείθεται στη µορφή που δουλεύουν οι ευέλικτες αλυσίδες. Στα ευέλικτα δίκτυα, η 
κεντρική εταιρεία αναλαµβάνει τον ρόλο του ‘συντονιστή’ παρέχοντας όλα τα 
απαραίτητα εφόδια στους υπόλοιπους κρίκους., οι οποίοι ενδέχεται να 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Ωστόσο, διαµορφώνονται 
σχέσεις πολύ στενές αν και όχι µόνιµες.  

2.5.4 Ολοκληρωµένη διαδικασία  
Τόσο η εταιρεία, όσο και όλοι οι συνεργάτες του δικτύου, χρειάζεται να 

συµµορφώνονται πλήρως µε τη διαδικασία που απαιτεί η διοίηκηση της ευέλικτης 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Κάτά τη συµµόρφωση αυτή απαιτείται η ικανότητα 
διαµόρφωσης σχέσεων που λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς κάποιο όριο. Αυτό 
σηµαίνει ότι πρέπει να δηµιουργούνται σχέσεις που να µην επιτρέπονται 
καθυστερήσεις λόγω χρόνου µεταβίβασης στα διάφορα στάδια της αλυσίδας , ενώ οι 
συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά. Ακόµη, την διεκπαιρέωση των διαδικασιών 
στήριξης είθισται να τις αναλαµβάνουν ‘οριζόντιες’ και διαλειτουργικές οµάδες.  

Με τη συµµόρφωση στη διαδικασία λοιπόν επιτυγχάνεται ένα πολύ 
σηµαντικό χαρακτηστικό των ευέλικτων αλυσίδων, δηλαδή η µείωση του χρόνου 
ανταπόκρισης, κατά τη διάρκεια δύο µερών της παραγωγικής διαδικασίας. To ένα 
µέρος αφορά  σε διαδικασίες προστιθέµεης χρονικής αξίας ή αλλιώς ‘value adding 
time’, ενώ το άλλο µέρος αφορά σε διαδικασίες µη προστιθένης αξίας ή ‘non value 
adding time’. Οι πρώτες διαδικασίες ,που αποτελούν κυρίως µετακινήσεις και 
µεταφορές προϊόντων, έχουν δυνατότητα βελτιστοποίησης, ενώ οι δεύτερες , όπως 
απογραφές και επεξεργασία, µπορούν να γίνουν ακόµα πιο επωφελείς σε περιπτώσεις 
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όπως συντονισµού µεταξύ προµηθευτών και αγοραστών.   

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι σε µια εύλικτη αλυσίδα εφοδιασµού το πλέον 
απαραίτητο είναι η αξιοποίηση εξσυγχρονισµένου διαδικτυακού λογισµικού  που 
επιτρέπει την σύνδεση των συνδεργαζόµενων κρίκων. Το γεγονός αυτό , τους δίνει τη 
δυνατότητα, ενώ αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις,να µοιράζονται πληροφορίες και 
να συνδέονται σαν µέρη µιας επιχείρησης.   

Στο χώρο της βιοµηχανίας της µόδας , για µια διαδικασία πραγωγής ενός 
προϊόντος από τη σχεδίαση του έως τη µεταγορά του στα σηµεία πώλησης, είναι 
απαραίτητη η συµµετοχή πολλών διαφορετικών οµάδων. Κρίνεται λοιπόν ως 
επιτακτική ανάγκη , ο επιτυχηµένος συντονισµός και η ολοκλήρωση ροής 
πληροφοριών και υλικών µεταξύ των οµάδων αυτών, ώστε οι επιχειρήσεις να 
µπορούν να ανταποκρίνονται άµεσα στις ξαφνικές µεταβολές των τάσεων της µόδας.  

Στις παραδοσιακές εφοδιαστίκες αλυσίδες, όπου δεν υπάρχει ο παραπάνω 
συντονισµός , ενδέχεται να µεσολαβήσει και ένας ολόκληρος χρόνος µέχρι το προϊόν 
να φθάσει τελικά στα σηµεία πώλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καθυστερηµένη 
είδοδο στην αγορά , χαµένες πωλήσεις αλλά και αυξηµένο απόθεµα λόγω κορεσµού 
της αγοράς. Από την άλλη µεριά, στις ευέλικτες αλυσίδες όπου και υπάρχει ο 
συντονισµός και ροή πληροφοριών µεταξύ των κρίκων  σε πραγµατικό χρόνο , 
υπάρχει καλύτερος συγχρονισµός. Αυτό το γεγονός αποτεί µία στρατηγική που  
προσφέρει στην αλυσίδα την επιδιωκόµενη ευεληξία και ταχεία απόκριση , 
αποτέλεσµα  στην αύξηση της αποδοτικότητας. 
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2.6 Γρήγορη Απόκριση – Quick Response (QR) 
Ο όρος ‘Γρήγορη Απόκριση’ (Quick Response – QR) περιγράφει µία σχετικά 

πρόσφατη εξέλιξη στα logistics, η οποία έχει συγκεκριµένες εφαρµογές , ενώ 
προσφέρει θετικά αποτελέσµατα τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και στη 
στρατηγική της επιχείρισης.  
Η µέθοδος της Γρήγορης Απόκρισης εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ στα 
τέλη της δεκαετίας του 80΄ στον κλάδο της ένδυσης.και αφορούσε συνεργασία 
µεταξύ των προµηθευτών και των λιανοπωλητών ένδυσης , µε σκοπό τον 
ανταγωνισµό µεταξύ της  αµερικάνικης βιοµηχανίας µόδας µε τους παραγωγούς σε 
χώρες κυρίως της Ασίας.  

Το γεγονός αυτό οδήγησε την αµερικανική βιοµηχανία µόδας στη εφαρµογή 
διαδικασιών µε στόχο την µείωση του χρόνου που κάνει ένα προϊόν από την 
παραγωγή µέχρι να φτάσει στα σηµεία πώλησης. Η έννοια της ταχείας απόκρισης 
αποτελεί ένα συνδυασµό του συστήµατος Just-In-Time (JIT) και τεχνολογικών 
συστηµάτων πληροφορικής – ΙΤ συστηµάτων, όπως τα Ηλεκτρονικά Κέντρα 
πώλησης (Electronic Point of Sale-EPS), τον γραµµωτό κώδικα (Bar Coding) και την 
Ηλεκτρονική Μεταβίβαση Δεδοµένων (Electronic Data Interchange – EDI), µε σκοπό 
την µείωση των αποθεµάτων και κατ’ επέκταση την µείωση των λειτουργικών 
δαπανών.  

Η βασική αρχή της µεθόδου είναι ότι τα στοιχεία της ζήτησης συλλέγονται 
άµεσα και όσο πιο κοντά στον τελικό καταναλωτή , ώστε οι παραγγελίες να 
βασίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα. Με τη χρήση της τεχνολογίας, οι προµηθευτές 
ενηµερώνονται άµεσα για τα διαθέσιµα αποθέµατα. Αυτό το γεγονός βέβαια 
προϋποθέτει ότι οι λιανοπωλητές και οι προµηθευτές µοιράζονται εµπιστευτικά 
στοιχεία πωλήσεων, παραγγελιών καθώς και πρώτων υλών.  
 

2.6.1 Η σηµαντικότητα της ‘Γρήγορης Απόκρισης’ - QR 
Οι παράγοντες , οι οποίοι κάνουν τη στρατηγική της QR να είναι σηµαντική, 

θα µπορούσαν να είναι οι εξής : 
 

1. Κόστος συστηµάτων logistics :  

Μέχρι σήµερα, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν κατανοούν ή δεν έχουν 
πραγµατική αίσιηση των πραγµατικών δαπανών των συστηµάτων logistics που 
χρησιµοποιούν. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται µόνο για τις δαπάνες 
που είναι ορατές , δηλαδή αυτές στις οποίες έχουν άµεση επιρροή. Εποµένως, από τη 
µία παραβλέπουν τα ουσιώση και µεγάλα κόστη και από την άλλη που επιβάλλει ο 
λιανοπωλητής κατά την ανακατανοµή των προϊόντων στα σηµεία πώλησης , και από 
την άλλη αναλώνονται σε προσπάθειες µείωσης κοστολογίων , όπως των 
µεταφορικών και της αποθήκευσης , τα οποία πλέον στην πορεία του χρόνου 
µειώνονται όλο και πιο δύσκολα.  Στις µέρες µας , οι επιχειρήσεις έχοντας πλέον 
ώριµα δίκτυα διανοµής αλλά και συνεχώς συµπιεζόµενα κοστολόγια στους τοµείς 
των µεταφορών και της αποθήκευσης (π.χ. µέσω outsourcing) ,είναι υποχρεωµένες να 
επικεντρωθούν σε άλλους τοµείς ελάττωσης κόστους , όπως µείωση αποθεµάτων και 
αποτελεσµατική ολική εφοδιαστική αλυσίδα. Εποµένως, η στρατηγική της QR 
αποτελέι πλέον πολύ σηµαντική στρατηγική ελάττωσης κόστους µέσω των αρχών της 
ταχύτητας, της µείωσης των αποθεµάτων, της πληροφόρησης και της συνεργασίας.  
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2. Χρόνος ανταπόκρισης :  

Από τα πιο κρήσιµα ζητήµατα της διαχείρησης των επιχειρήσεων αποτελεί 
πλέον ο ‘χρόνος’. Η έννοια του ‘χρόνου’ αφορά τόσο στον κύκλο ζωής των 
προϊόντων, ο οποίος απαιτείται να είναι όλο και πιο σύντοµος, όσο και στην 
απαίτηση πελατών και διανοµέων για just-in-time παραδόσεις, ενώ οι τελικοί χρήστες 
είναι σχεδόν πάντα πρόθυµοι να αποδεχθούν ένα υποκατάστατο, στη περίπτωση που 
η επιλογή τους δεν είναι άµεσα διαθέσιµη. Εποµένως, οι επιχειρήσεις, οι οποίες  
προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα και θέλουν να επιβιώνουν, µέσω διαφόρων 
πρωτοβουλιών θέτουν ως πρωταρχικό στόχο την αντιµετώπιση του παραπάνω 
προβλήµατος. Το πρόβληµα αυτό σήµερα είναι πιο έντονο καθώς οι επιχειρήσεις 
έχουν πάρει τη µορφή διευρυµένων επιχειρήσεων και εκτελούν πολλές σύνθετες 
δραστηριότητες. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η έλλειψη διαθεσιµότητας προϊόντων, 
που οφείλεται στο σύστηµα logistics, η έλλειψη συνεργασίας του τµήµατος marketing 
και της παραγωγής και η έλλειψη συντονισµού και αντιµετώπισης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας εξαιτίας των πολλών και µεταβαλλόµενων απαιτήσεων της αγοράς αλλά 
και της περιορισµένης διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγής. 

 

Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, η στρατηγική QR αποτελεί την εναλλακτική 
λύση, αφού προσφέρει µια νέα και πλήρως δαιφορετική προσέγγιση στη διαχείριση 
των χρόνων ανταπόκρισης. Το αποτέλεσµα είναι οι επιχειρήσεις να αντιµετωπίσουν 
τα παραπάνω προβλήµατα και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε την 
εξασφάλιση έγκαιρης ανταπόκρισης στην συνεχώς µεταβαλλόµενη ζήτηση των 
πελατών.  

Η στρατηγική QR ενώ σήµερα αποτελεί µία πετυχηµένη στρατηγική, όταν 
πρωτοεµφανίστηκε και άρχισε να εφαρµόζεται στις δεκαετίες του 70’ και 80’ 
αντιµετωπίστηκε µε µεγάλη επιφύλαξη και οι λόγοι ήταν απόλυτα διακιολογηµένοι. 
Οι περιορισµένες δυνατότητες σε συστήµατα εξοπλισµού (hardware), οι φόβοι 
αλλαγών, οι φόβοι εγκλωβισµού σε ιδιόκτητα προϊόντα (proprietary products), η 
έλλειψη συµβατότητας µε άλλους χρήστες αποτελλούν τις δεισλειτουργίες και τις 
ελλείψεις, οι οποίες σήµερα έχουν ξεπεραστεί εξαιτίας της βελτίωσης στον τοµέα της 
τεχνολογίας των πληροφορικών συστηµάτων. Σήµερα, τα στοιχεία τα οποία είναι 
απαραίτητα για την εφαρµογή της στρατηγικής QR είναι η σχεδόν δωρεάν 
διαθεσιµότητηα της υψηλής ποιότητας και ταχύττητας υπολογισµού, η εξέλιξη του 
PC στα ηλεκτρονικά σηµεία πώλησης (EPoS), o φθηνός γραµµωτός χειροκίνητος 
ανιχνευτής (bar code),  και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων.  

Συνεπώς, είναι πολύ σηµαντικό να κατανοηθεί ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής QR είναι η δηµιουργία µιας εφοδιαστικής αλυσίδας που βασίζεται και 
καθοδηγείται από τη ζήτηση και µε την οποία επιτυγχάνονται οι χρόνοι επεξεργασίας 
(processing time) στο σύστηµα, µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι αθροιστικοί χρόνοι 
ανταπόκρισης, Το αποτέλεσµα είναι τα χαµηλότερα αποθέµατα, τα οποία µε τη σειρά 
τους ελαττώνουν τον χρόνο αντίδρασης.  
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Η ‘Γρήγορη Απόκριση’ µπορεί να θεωρηθεί λοιπόν, σαν τη στρατηγική, η 
οποία συνδυάζει τα JIT συστήµατα των logistics µε τα IT συστήµατα, έχοντας ως 
κυρίαρχο σκοπό τη µεγιστοποίηση όλων των πλεονεκτηµάτων των παραπάνω 
συστηµάτων,  ώστε µέσω της γρήγορης ανταπόκρισης, να αναπτυχθεί το πλέον 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του χρόνου.    

 

2.6.2 Στρατηγικό υπόβαθρο για βέλτιστη εφαρµογή της στρατηγικής 
QR 

Η γρήγορη απόκριση προαπαιτεί το απαραίτητο στρατηγικό υπόβαθρο για να 
αποδώσει τα βέλτιστα. Σύµφωνα µε τον Lownson (2002), το απαραίτητο υπόβαθρο 
δηµιουργείται από τις εξείς ενέργειες :  

" Συµµόρφωση της εταιρικής δραστηριότητας µε τη ζήτηση. 
Πρόκειται για µια βασική αρχή της στρατιγικής QR. Όλες οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στα πλαίσια µιας επιχείρησης θα πρέπει να συµβαδίζουν µε 
τη ζήτηση και τη συµπεριφορά των καταναλωτών.Τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες παράγονται και προσφέρονται στην ποικιλία και στην ποσότητα 
που ορίζει η ζήτηση. Είναι αναγκαίο, η δραστηριότητα µιας επιχείρησης να 
προσαρµόζεται στον ρυθµό της ζήτησης.  

" Σχέση ζήτησης και εφοδιασµού. 
Βάσει λοιπόν της σηµαντικής σηµασίας που έχει η συµµόρφωση της εταιρικής 
δραστηριότητας µε τη ζήτηση, η στρατηγική QR απαιτεί και κατ’επέκταση  
την κατανόηση των κινητήριων δυνάµεων της ζήτησης και τον συγχρονισµό 
της µε τον εφοδιασµό.  

" Σχέσεις ζήτησης.  
Η στρατηγική QR µπορέι να κατανοεί τη δυναµική φύση µεταξύ των πελατών 
και των προϊόντων, αλλά και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που δηµιουργεί αυτή 
για τους οργανισµούς. Πανοµοιότυπα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάσουν 
διαφορετική αγοραστική κίνηση αναλόγως των ανγκών των πελατών και της 
στρατηγικής QR. Αντίστοιχα, οι ιδιότητες των προϊόντων διαφοροποιούνται 
ανάλογα µε το είδος του προϊόντος.  

" Διάρθρωση.  
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της QR, κάθε αρχιτεκτονικό οικοδόµηµα 
είναι διαοργανωσιακό. Οι έννοιες της στρατηγικής και της στρατηγικής 
σκέψης εντοπίζονται σε επίπεδο δικτύου και περιλαµβάνουν πολλές 
εξωτερικές διασυνδέσεις. Επίσης, αυτή η διάρθρωση είναι αναγκαίο να 
ανταποκρίνεται στις αξίες των πελατών, ώστε να εντίνεται η σχέση µεταξύ 
ζήτησης και δραστηριότητας.  

" Χρόνος. 
Ο χρόνος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες της 
στρατηγικής QR, η αποτελεσµατικότητα του οποίου εξαρτάται από τις 
συνθήκες κατά τις οποίες αξιοποιείται. Αντίστοιχα µε τη ζήτηση, έτσι και ο 
παράγοντας χρόνος απαιιτεί τη βέλτιστη αξιοποίηση προς όφελος των 
πελατών. Το πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της στρατηγικής QR 
ενδέχεται να αποτελεί η γρήγορη και ακριβής προσαρµογή στις µεταβολές της 
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αγοράς. 
" Η σηµασία των πληροφοριών. 
Σήµεα, όλες οι επιχειρήσεις βασίζονται στην ανταλλαγή και στη ροή 
πληροφοριών. Εποµένως, τα δεδοµένα και οι πληροφορίες αποτελούν τη βάση 
της στρατηγικής QR. H έγκαιρη και ακριβής ροή πληροφοριών διευκολύνει 
τη γρήγορη και εύστοχη ανταπόκριση, χωρίς καθυστερήσεις και περιττά 
έξοδα.  

" Εταιρικές σχέσεις και συµµαχίες. 
Η έννοια της εξωτερίκευσης αποτελεί σήµερα µία από τις σηµαντικότερες 
εξελίξεις στο χώρο των επιχειρήσεων. Αυτό σηµαίνει, ότι η απόδοση των 
επιχειρήσεων εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη σύναψη συµµαχιών 
και φιλικών σχέσεων µε άλλες από τον ίδιο χώρο, σε µία προσπάθεια τους να 
αντιµετωπίσουν τις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς όσο το 
δυνατόν πιο αποτελεσµατικά.  
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Κεφάλαιο 3. Η τεχνολογία RFID και η βιοµηχανία της µόδας.  

3.1 Εισαγωγή 
Η χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόµων τρόπων παραγωγής, αποθήκευσης 

αλλά και διάθεσης των ενδυµάτων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της 
επιβίωσης της επιχείρησης στην αγορά.  

Στη σηµερινή εποχή, λόγω της διαρκούς επιταχυνόµενης µόδας, της ολοένα 
αυξανόµενης ζήτησης και της ανάγκης των πελατών για πιο εξατοµικευµένα 
προϊόντα, επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις η χρήση νέων τεχνολογιών.  

Προκειµένου λοιπόν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
αγοράς, µε την τεχνολογία εξασφαλίζουν τα προϊόντα τους γρηγορότερα, φθηνότερα 
και σε µεγαλύτερη αφθονία. 

Η τεχνολογία RFID  αποτελεί µία σύγχρονη τεχνολογία που βοηθά στην 
ανάπτυξη του τοµέα των logistics και κατ’επέκταση στην απόδοση και 
αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης.  

Ο όµιλος Inditex, καθώς ακολουθεί πάντα τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, 
ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες των 
πελατών του, από το 2014 άρχισε να µελετά την τεχνολογία RFID, ώστε να την 
εντάξει στη λειτουργία των καταστηµάτων του. Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλυθεί ο 
τρόπος που ο όµιλος Indictex εφαρµόζει την τεχνολογία RFID σήµερα σε πάνω από 
700 καταστήµατα ZARA και αποσκοπεί να την επεκτένει σε όλα τα καταστήµατα 
έως το 2016.  

3.2 Τί είναι η τεχνολογία RFID;  
Το RFID είναι τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification, η απόδοση 

στα ελληνικά ορίζεται ως ‘ταυτοποίηση µέσω ραδιοσυχνοτήτων’. Τα συστήµατα 
RFID αποτελούν ένα υποσύνολο των Συστηµάτων Αυτόµατου Προσδιορισµού 
(Αutomatic Identification Systems). Ειδικότερα λειτουργεί ως γενικός όρος των 
τεχνολογιών ως γενικός όρος των τεχνολογιών που χρησιµοποιούν ραδιοκύµατα για 
να προσδιορίσουν αυτόµατα ανθρώπους ή αντικείµενα και αποτελεί την τεχνολογική 
εξέλιξη των ραβδωτών κωδικών (barcode). 

Η τεχνολογία RFID είναι γνωστή εδώ και 50 χρόνια. Χρησιµοποιήθηκε για 
πρώτη φορά από την πολεµική αεροπορία της Αγγλίας κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου, για την αναγνώριση και τη διάκριση των εχθρικών από τα 
φιλικά αεροπλάνα. Κατά τη διάρκεια των επόµενων δεκαετιών, άρχισε να 
εδραιώνεται η χρήση και εφαρµογή της. Η τεχνολογία RFID ξεκίνησε σε πειραµατικό 
στάδιο και σε εργαστηριακό επίπεδο και έφτασε σήµερα η εφαρµογή της στην 
καθηµερινή ζωή, κυρίως µέσω του εµπορίου. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται το 
ενδεχόµενο της ευρείας εφαρµογής της, µε την καθιέρωση προτύπων και τη 
λειτουργία της σε παγκόσµιο επίπεδο.   
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3.3 Τα συστήµατα RFID 

3.3.1 Τα συστήµατα RFID αποτελούνται από τρία µέρη 
Η τεχνολογία RFID αποτελείται από τα εξής µέρη : 

1. Οι ποµποδέκτες (transponders)  ή αλλιώς ετικέτες RFID (RFID tags). 
Πρόκειται για µικρά chips που αποτελούνται από ένα ολοκληρωµένο 
κύκλωµα, το οποίο περιλαµβάνει µνήµη για να αποθηκεύει δεδοµένα-
πληροφορίες και από µία κεραία. Το µέγεθός τους είναι τόσο µικρό όσο το 
µισό ενός κόκκου άµµου (1/3 του χιλιοστού), ανάλογα µε τον τύπο της 
ετικέτας.  

2. Οι αναγνώστες ή αισθητήρες (readers).  
Πρόκειται για αισθητήρες που ανακτούν τα δεδοµένα από τις ετικέτες RFID 
και έχουν ενσωµατωµένη µία κεραία αλλά και µία µονάδα ελέγχου. 

3. Το ενδιάµεσο λογισµικό (middleware). 
Το λογισµικό αυτό λειτουργεί ως ‘γέφυρα’ επικοινωνίας µεταξύ του 
αναγνώστη και του πληροφοριακού συστήµατος. Έχει την ικανότηνα να 
συµπιέζει χιλιάδες σήµατα ετικετών σε µία συγκεκριµένη αναγνώριση και 
επίσης δρα σαν κανάλι µεταφοράς µεταξύ των στοιχείων RFID  hardware και 
των συστηµάτων software της εφαρµογής του εκάστοτε πελάτη.   
 
 
 

3.3.2 Η λειτουργία των συστηµάτων RFID 
Η λειτουργία των συστηµάτων RFID είναι απλή και βασίζεται στη δυναµική 

και αµφίδροµη επικοινωνία των ετικετών και των αναγνωστών. Όταν οι ετικέτες 
RFID βρεθούν στην εµβέλεια της κεραίας του αναγνώστη, η µονάδα ελέγχου 
επικοινωνεί µε ραδιοκύµατα µε την κεραία των ετικετών RFID. Στη συνέχεια 
παρεµβαίνει ένα ενδιάµεσο λογισµικό, το οποίο κατανοεί τις πληροφορίες, οι οποίες 
αποστέλλονται από τη µονάδα ελέγχου του αναγνώστη. Ο αναγνώστης µε τη σειρά 
του, τις µεταφέρει στο εκάστοτε πληροφοριακό σύστηµα.  

Οι ετικέτες RFID κατηγοριοποιούνται σε τρεις τύπους ανάλογα µε τον τρόπο 
επικοινωνίας µεταξύ των ετικετών και των αναγνωστών ως εξής : 

" στις ενεργές ετικέτες  
" στις παθητικές ετικέτες  
" στις ηµι-παθητικές ετικέτες  

Ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα στις ετικέτες RFID µπορεί να περιέχει µνήµη 
µόνο για ανάγνωση (read only memory - ROM), επανεγγράψιµη µνήµη (Read – 
Write), µνήµη µιας εγγραφής και πολλών αναγνώσεων (Write Once and Read Many 
Memory – WORM).  

• Με µνήµη ROM :  Η αναγνώριση της ταυτότητας κωδικοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παραγωγής της και δεν επαναγγράφεται. Συµβάλει στην 
αποθήκευση των δεδοµένων ασφαλέιας, µε ένα µοναδικό σειριακό αριθµό.  

• Με µνήµη Read – Write : Τα συστήµατα µε αυτή τη µνήµη χρησιµοποιούνται 
για να αποθηκεύουν δεδοµένα – πληροφορίες, όταν η ετικέτα βρίσκεται στην 
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ακτίνα του αναγνώστη και παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευελιξία, καθώς έχουν 
τη δυνατότητα τροποποίησης και προσθήκης πληροφοριών.  

• Με µνήµη WORM : Τα κυκλώµατα µε αυτή τη µνήµη προγραµµατίζονται 
από τον οργανισµό που τα χρησιµοποιεί, χωρίς όµως να έχουν τη δυνατότητα 
της επανεγγραφής.  
 

 
 

Σχήµα 3.1 Αρχιτεκτονική συστήµατος RFID 

Στις ετικέτες RFID αποθηκεύονται δεδοµένα, τα οποία αποτελούνται από ένα 
µοναδικό αναγνωριστικό σύστηµα και επίσης ενδέχεται να περιλαµβάνουν ένα 
λειτουργικό σύστηµα, µια αποθήκη δεδοµένων (πτητική ή όχι) και έναν ηλεκτρονικό 
κώδικα προϊόντων (Electronic Product Code – EPC). Μια ετικέτα RFID δύναται να 
αποθηκεύσει δεδοµένα µε µέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τον εκάστοτε 
προµηθευτή αλλά και την ίδια την εφαρµπγή, µε όριο αποθήκευσης έως 2KB. Η 
παραπάνω χωρητικότητα είναι αρκετή για να αποθηκευτούν τα απαιραίτητα δεδοµένα 
του κάθε αντικειµένου.  

Επίσης, οι ετικέτες RFID µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε σχέση µε την 
κατασκευή και την εφαρµογή τους. Καθώς τα συστήµατα RFID βρίσκουν σήµερα 
εφαρµογή σε διάφορους τοµείς της καθηµερινής ζωής, η κατασκευή των ετικετών 
προσαρµόζεται αναλόγως µε τις εφαρµογές για τις οποίες προορίζονται και τις 
ανάγκες που χρειάζεται να καλύψουν.    

Οι αναγνώστες RFID αποτελούνται από µία κεραία, η οποία λαµβάνει την 
επικοινωνία µε τις ετικέτες µέσω ραδιοσυχνοτήτων. Επίσης και από µία µονάδα 
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ελέγχου, η οποία και εκτελεί και τις εξής ενέργειες :  

1. Τον καθορισµό των διάφορων ενεργειών, όπως η αποστολή και η λήψη 
σηµάτων, η ανάγνωση και η εγγραφή ετικετών κ.α.  

2. Την επικοινωνία µε το πληροφοριακό σύστηµα. 

Η κατηγοριοποίηση των αναγνωστών RFID γίνεται βάσει των διαστάσεων 
τους, την εφαρµογή για την οποία προορίζονται και τις τεχνικές τους ιδιότητες. Οι 
αναγνώστες RFID διακρίνονται σε :  

• Σταθερούς αναγνώστες  
• Ολοκληρωµένους αναγνώστες  
• Αναγνώστες χειρός  
• Ενσωµατωµένους αναγνώστες 

 

3.4 Τα συστηµάτα RFID και η εφοδιαστική αλυσίδα  
Η συµβολή της τεχνολογίας RFID στη βελτίωση της αποδοτικότητας της 

εφοδιαστικής αλυσίαδας αποτελεί πλέον γεγονός. Η τεχνολογία RFID φέρνει µία νέα 
διάσταση στη διοίκηση της σύγχρονης αλυσίδας εφοδιασµού παρέχοντας έναν πιο 
αποδοτικό τρόπο αναγνώρισης και ιχνηλάτησης των αντικειµένων στα διάφορα 
στάδια της αλυσίδας. Επίσης, η τεχνολογία αυτή έχει την ικανότητα να επιτρέπει την 
αυτόµατη σύλληψη δεδοµένων και εποµένως να είναι διαθέσιµη για χρήση σε άλλες 
διαδικασίες όπως η διαχέιρση του αποθέµατος και η έκδοση λογαριασµών σε 
πραγµατικό χρόνο.  
 

Η εφαρµογή της RFID τεχνολογίας δεν απαιτεί οπτική επαφή και τα προϊόντα 
µπορούν να προσδιοριστούν αυτόµατα και ταυτόχρονα κατά τη διέλευση µιας 
παλέτας προϊόντων από µια συσκευή ανάγνωσης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους 
λιανοπωλητές και στους κατασκευαστές να έχουν ακριβέστερη πληροφόρηση τόσο 
για µεγάλες ποσότητες προϊόντων, όσο και για τη ροή των προϊόντων από τα 
εργοστάσια προς τις αποθήκες και τα καταστήµατα.  
 

3.4.1 Οι εφαρµογές των συστηµάτων RFID στην σύγχρονη αλυσίδα 
εφοδιασµού 

Οι δυνατότητες της RFID τεχνολογίας είναι πάρα πολλές. Η συγκεκριµένη 
τεχνολογία παρέχει στις επιχειρήσεις ποικιλία υλικού και λογισµικού, εναλλακτικές 
διαδικασίες και νέες µορφές συνεργασίας. Η χρήση της στην εφοδιαστική αλυσίδα 
µπορεί να βελτιώσει στο µέγιστο τον τρόπο µε τον οποίο τα προϊοντα ρέουν από τον 
κατασκευαστή προς τον λιανοπωλητή και τέλος προς τον καταναλωτή.   
  

Η δυνατότητα της  τεχνολογίας RFID για µοναδική αναγνώριση κάθε µονάδας 
(προϊόν, κιβώτιο ή παλέτα) που διακινείται µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη 
καθιστά ικανή να υποστηρίξει βασικές εφαρµογές δοαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασµού και ζήτησης. Αυτές οι εφαρµογές είτε αφορούν στον προµηθευτή και 
στους διανοµείς (upstream side, σχήµα 3.2), όπως διαχείριση αποθέµατος και στόλου, 
είτε απευθύνονται στο κατάστηµα και τελικά στον καταναλωτή (downstream side , 
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σχήµα 3.2), όπως self-check out και εξατοµίκευµένη προώθηση, ή  πρόκειται για 
εφαρµογή ιχνηλασιµότητας κατά µήκος όλης της αλυσίδας.  
 
 
 
 
 
Upstream                                                                                                  Downstream  
 
 

 
 

Σχήµα 3.2 Εφαρµογές της τεχνολογίας RFID στην αλυσίδα εφοδιασµού 
 

Όσο πιο δεξιά (downstream) πάνω στην αλυσίδα βρίσκονται οι εφαρµογές, 
τόσο περισσότερο απαιτούν χρήση της ετικέτας RFID σε επίπεδο τεµαχίου προϊόντος. 
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η τεχνολογία RFID µπορεί να εφαρµοστεί σε επίπεδο 
τεµαχίου, κιβωτίου ή παλέτας.  
  

Σύστηµα 
Διαχείρισης 
Αποθήκης 

(WMS) 

Σύστηµα 
Διαχείρισης 
Διανοµής 

Σύστηµα 
Διαχείρισης 
Καταστήµατος 

Σύστηµα 
Εξυπηρέτησης 
Πελατών 

-Διαχείριση 
Αποθεµάτων 
 
-Καθοδήγηση 
Picking   

-Διαχείριση 
Στόλου  
 
   

-Διαχείριση 
Ραφιού  
-Διαχείριση 
Backroom  
-Καταστολή 
κλοπών  

-Εξατοµικευµένη 
προώθηση  
 
-Self Check-out   

 Συστήµατα Υποστήριξης Ιχνηλασιµότητας  
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3.4.2 Τα οφέλη της RFID τεχνολογίας 
Η εφαρµογή της RFID τεχνολογίας στις σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασµού 

µπορεί να δώσει σηµαντικά οφέλη που αφορούν κυρίως στη µείωση των 
λειτουργικών δαπανών και εποµένως και στην αύξηση των κερδών.  Οι τοµείς που 
µπορούν να επηρεαστούν είναι οι εξής :  
 

" Μειωµένο απόθεµα , επίκαιρα στοιχεία επιπέδου αποθεµάτων, οπότε και 
σωστή διαχείριση αποθεµάτων 

" Μειωµένες δαπάνες εργασίας σε καταστήµατα και αποθήκες εµπορευµάτων, 
µείωση εργατικού και µεταφορικού κόστους 

" Μειωµένα εµπορεύµατα µε έλλειψη αποθέµατος (out of stock) , εντοπισµός 
και µείωση του φαινοµένου των ελλείψεων  

" Αποτελεσµατικότερη δαιχείριση κλοπών και ανακλήσεων προϊόντων 
" Αποδοτικότερη πρόβλεψη ζήτησης  
" Αποτελεσµατικότερη δαιχείριση προωθητικών ενεργειών 

  



‘‘Η επίδραση των Logistics στη Γρήγορη Μόδα. Πώς τα Logistics συνέβαλαν στην 
αλµατώδη ανάπτυξη του οµίλου Inditex.’’ 

 30 

Κεφάλαιο 4. Μελέτη Περίπτωσης – Η ανάπτηξη του οµίλου 
INDITEX 
 

4.1 Εισαγωγή  
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η πορεία τoυ Ισπανικού οµίλου 

INDITEX, και πως κατάφερε ο δηµιουργός του οµίλου, Αµάνθιο Ορτέγα, να τον 
κάνει ένα παγκόσµιο κολοσσό µόδας.  

O όµιλος Inditex είναι µια αυτοκρατορία της µόδας, που σήµερα αποτελείται 
από οκτώ αλυσίδες λιανικής πώλησης µε περίπου 6.000 καταστήµατα σε πέντε 
ηπείρους, µε την αξία της στο χρηµατιστήριο να εκτιµάται στα 62 δις.ευρώ.  

Η εφοδιαστική αλυσίδα του οµίλου έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη 
σπουδαία πορεία του.  Ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά της 
ευέλικτης αλυσίδας εφοδιασµού, καθώς και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, οδήγησαν  
στην βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών και την αποδοτικότητα του οµίλου. 

4.2 Ο ιδρυτής , δηµιουργός Αµάνθιο Ορτέγα  
 

Ο Αµάνθιο Ορτέγα Γκαόνα γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου του 1936 στο 
Μπουστόνγκο ντε Αρµπάς, ένα µικρό χωρίο στην ισπανική επαρχία Λεόν. Η 
οικογένεια του ζούσε µε τις πενιχρές αποδοχές από την δουλειά του πατέρα του στην 
Εραιρεία Ισπανικών Σιδηροδρόµων. Ο Αµάνθιο Ορτέγα έπρεπε να δουλέψει για να 
βγάλει χρήµατα και να βοηθήσει την οικογένεια του. Το 1950 και σε ηλικία 14 
χρονών, έπιασε δουλειά ως ‘το παιδί για όλες τις δουλειές’ στο Gala, ένα φηµισµένο 
µαγαζί που πουλούσε πουκάµισα. Ο Ορτέγα πληρωνόταν ανάλογα µε την απόδοσή 
του και κέρδιζε τον µισθό του είτε κάθαρίζοντας τις βιτρίνες, είτε µεταφέροντας 
πακέτα, ή εξυπηρετόντας τις ανάγκες των προµηθευτών.  

Η αφοσίωση που έδειξε ο Ορτέγα στην δουλεία του ήταν απόλυτη. 
Ταυτόχρονα ανέπτυξε και την περιέγια για να γνώρίσει ολοένα και περισσότερα 
πράγµατα σχετικά µε γούστα των πελατών, τα διάφορα είδη υφασµάτων, κουµπιών 
και κλωστών, αλλά και την τοποθέτηση των προϊόντων στο κατάστηµα. Έτσι, 
γρήγορα κατάνόησε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Κατάλαβε, 
λοιπόν, ότι ο πελάτης είναι αυτός που διέταζε και το µυστικό για να πληρώνει 
ευχαριστηµένος και µάλιστα να πληρώνει καλά, ήταν να του δίνεις εκείνο που ήθελε. 
Έµαθε πως το ‘ταξίδι’ που έκανε το κάθε ρούχο ανάµεσα στον κατασκευαστή και τα 
καταστήµατα, ήταν η αιτία της σηµαντικής αύξησης του κόστους και πως ο 
καλύτερος τρόπος για την εξυπηρέτηση των πελατών ήταν η γρήγορη και άµεση 
αντίδραση.  

Το κατάστηµα υποκαµίσων Gala υπήρξε το µέρος όπου ο Ορτέγα είχε την 
πρώτη του δουλειά, αλλά ταυτόχρονα ήταν και το µέρος όπου τέθηκαν οι βάσεις της 
εµπειρίας που κάποια χρόνια αργότερα θα µετασχηµατίζονταν σε µια αληθινή 
αυτοκρατορία.  
 

Στη συνέχεια, ο Ορτέγα ξεκίνησε να εργάζεται και ως πωλητής σε µία 
επιχείρηση παρασκευής και πώλησης ρούχων και αξεσουάρ στη πόλη Κορούνια, που 
ονοµαζόταν La Maja. Εκεί, εκτός από το να πουλά ενδύµατα στις αστικές οικογένειες 
αλλά και στη µεσαία τάξη, έµαθε να τις διαδικασίες παρασκευής και διανοµής κάθε 
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είδους ενδύµατος. Επίσης, ήρθε σε επαφή µε τους καλύτερους κατασκευαστές 
υφασµάτων, κυρίως Καταλανούς. Το 1960 προήχθηκε σε υπεύθυνος του 
καταστήµατος και γνώρισε την πρώτη του γυναίκα Ροσαλία Μέρα. 

Ταυτόχρονα, το 1975 αποφάσισε να ιδρύσει µία οικογενειακή επιχείρηση, 
όπου θα παρασκεύαζε και θα πωλούσε νυχτικά και κυρίως ρόµπες, προϊόν που τότε 
ήταν πολύ της µόδας, σε δίαφορα υφάσµατα και χρώµατα. Η επιχείρηση ονοµάστηκε 
Παραγωγές Ενδυµάτων GOA (τα αρχικά του ονόµατός του Αµάνθιο Ορτέγα Γκαόνα) 
Ο Αµάνθιο Ορτέγα εισήγαγε τότε ένα πολύ ιδιαίτερο µοντέλο διαχείρισης, αντί να 
καθορίζει την τιµή του ενδύµατος ανάλογα µε το κόστος παραγωγής του, αποφάσισε 
να προσαρµόσει το κόστος στην ποσότητα που προτίθετο να πουλήσει.  
 

Η επιχείρηση αυτή µεγάλωνε µε γρήγορους ρυθµούς, απέκτησε δική της 
µονάδα παραγωγωγής ενδυµάτων και ο Ορτέγα αποφάσισε πως έπρεπε να ανοίξει ένα 
κατάστηµα, όπου θα ήταν ένα µέρος που θα πωλούσε τη δική του παραγωγή και θα 
µάντευε τις πραγµατικές ανάγκες των πελατών του. Στις 15 Μαΐου του 1975, το 
πρώτο κατάστηµα Zara έγινε πραγµατικότητα, ενώ σε 5 µήνες άνοιξε και το δέυτερο 
κατάστηµα στο κέντρο της πόλης Κορούνια. Από τη στιγµή εκείνη, η επέκταση της 
επιχείρησης ήταν ασταµάτητη. 
 

Το κύριο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων του Ορτέγα ήταν η προσφορά 
µιας καλύτερης σχέσης τιµής και ποιότητας, αλλά και µιας σχεδιαστικής γραµµής που 
αποµακρύνεται από τα παραδοσιακά σχέδια. Ο Ορτέγα ήθελα να παρασκευάζει µόνο 
ότι µπορούσε να πουληθεί και αποφάσιζε να φτιάχνει ότι ζητούσαν οι πελάτες, αυτό 
που ήθελαν να φορέσουν, αυτό που έψαχναν στα καταστήµατα.  
 

4.3 Ο όµιλος Inditex 
O Αµάνθιο Ορτέγα αποφασίζει πως για να µπορέσει να ανταπεξέλθει γρήγορα 

και άµεσα στις ανάγκες των πελατών του, πρέπει να ενοποιήση τον σχεδιασµό µε την 
αποθήκευση. Με αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή µπορούσε να ανατεθεί σε διάφορα 
εργαστήρια που προσέφεραν µία απάντηση γρήγορη και ευέλικτη. Έτσι, µαζί µε µία 
καλή επιτήρηση της εργασίας, µπορούσαν να ληφθούν δύο σηµαντικές αποφάσεις 
κάθε µήνα σχετικά µε το τί έπρεπε να παράγουν, γεγονός που εισήγαγε µια εντελώς 
νέα πολιτική στο χώρο της µόδας, δηλαδή είχε εξαληφθεί ο στόχος να υπάρχει µία 
κολεξιόν για φθινόπωρο/χειµώνα και µία για άνοιξη/καλοκαίρι. Αυτό σήµαινε ότι 
έπρεπε να γνωρίζουν καλά τις τάσεις της µόδας και συνεχή ενηµέρωση για τις 
δηµιουργίες των υπολοίπων κατασκευαστών ενδυµάτων και ιδιαίτερα των πιο 
επιτυχηµένων.  
  

Το 1979, ο Ορτέγα συγκεντρώνει όλες τις εταιρείες του υπο την αιγίδα της 
Inditex και αρχίζει να εφαρµόζει ένα επιχειρηµατικό πρότυπο µε δύο βασικά 
χαρακτηριστικά: 

1. Την ικανότητα να ανταποκρίνεται άµεσα στις απαιτήσεις της αγοράς  
2. Την πρόθεση να µετατρέψει τον πελάτη όχι µόνο σε ένα απλό δέκτη των 
προϊόντων, αλλά και σε µια πηγή πληροφόρησης, ένα πραγµατικό προνόµιο 
για την εταιρεία.  
 
Ο Ορτέγα γνώριζε πως κατασκευάζοντας κατά παραγγελία και αποφεύγοντας 

τη δηµιουργία αχρείαστων στοκ, τα περιθώρια κέρδους θα µπορούσαν να αυξηθούν 
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κατά 30% έως και 40%, σε ορισµένες περιπτώσεις δε µέχρι και 80%. Παράλληλα, 
αυτό το µοντέλο του επέτρεπε να πουλά περισσότερο, δηλαδή τα κέρδη προέρχονταν 
από την αύξηση του όγκου πωλήσεων. Ήξερε, επίσης, πόσο σηµατνικό ήταν να 
διαθέτει ένα εξαιρετικά λειτουργικό µοντέλο καταστηµάτων, που θα προσελκύει τους 
πελάτες να µπουν στο µαγαζί, σε ένα χώρο όπου ο αγοραστής θα µπορεί να 
αναγνωρίσει αµέσως αυτό που ψάχνει, να δοκιµάσει ότιδήποτε θέλει και επιπλέον να 
νιώθει πως συµµετέχει στην τελευταία τάση της µόδς.  
 

Στις αρχές του 80’, ο Ορτέγα ξεκίνησε να οραµατίζεται ένα νέο τύπο 
σχεδιασµού υλοποίησης και διακίνησης των προϊόντων. Το όραµα του Ορτέγα δεν 
άργησε να γίνει πραγµατικότητα. Το 1984, ξεκίνησε να συνεργάζεται µε τον Χοσε 
µαρία Καστεγιάνο, ο οποίος ήταν καθηγητής οικονοµικών στη Κορούνια, µε 
εργασιακή εµπειρία ως διευθυντής πληροφοικής και οικονοµικός διευθυντής σε 
εταιρείες σηµαντικού µεγέθους. Ο Καστεγιάνο, στα επόµενα χρόνια δηµιούργησε ένα 
αυτοµατοιποιηµένο σύστηµα, το οποίο και µείωσε τη διαδικασία παραγωγής στις 10-
15 µέρες.  
 

Το 1988, αφού ο όµιλος Inditex, είχε κυριαρχήσει σχεδόν σε όλη την ισπανική 
αγορά, διαθέτοντας 60 καταστήµατα στην Ισπανία, ξεκίνησε η µεγάλεια περιπέτεια 
του εξωτερικού. Αρχικά, άνοιξε το πρώτο κατάστηµα στην Πορτογαλία, τον επόµενο 
χρόνο άνοιξε το πρώτο κατάστηµα στη Νέα Υόρκη και άλλο ένα το 1990 στο Παρίσι. 
Η επιχείριση πλέον είχε αποκτήσει παγκόσµιο προφίλ και στον όµιλο άρχισαν να 
σκέφτονται µε όρους πολυεθνικής. Ταυτόχρονα, κλείστηκε και κοινοπραξία µε 
Toyota για το σύστηµα παραγωγής JIT(Just-In-Time).  
 

Σήµερα, ο όµιλος Inditex, αποτελείται από οκτώ µάρκες, οκτώ αλυσίδες 
λιανικής πώλησης µόδας, οι οποίες απολαµβάνουν σηµαντική αυτονιµία στη 
διαχείριση των επιχειρήσεων τους και διαθέτουν ανεξάρτητες διοικητικές 
οµάδες.Παρόλαυτά, αποφελούνται όλα τα θετικά τις κοινής οργανωτικής διαχείρισης 
του οµίλου, που τους παρέχει οικονοµική στήριξη, τεχνολογία, οργάνωη και κεντρική 
διοικητική διαχείριση, καθώς επίσης ανθρώπινους πόρους και νοµικές υπηρεσίες. Με 
αυτόν τον τρόπο καλύπτονται ,µέχρι σήµερα, συνολικά 82 αγορές  σε όλο τον κόσµο, 
όπου µέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2012 απασχολούνταν 116.110 εργαζόµενοι. 
 

4.4 Η στρατηγική του οµίλου 
Η επιτυχία του οµίλου Inditex κρύβεται στην υλοποίηση µιας στρατηγικής, 

όπου τα δυνατά της σηµεία είναι η τεχνολογία αιχµής που εφαρµόζει µέσω 
ανεπτυγµένων πληροφοριακών συστηµάτων , καθώς και τα µηδενικά αποθέµατα που 
στηρίζονται στο συγκεντρωτικό µοντέλο παραγωγής και διακίνησης.  
 

4.4.1 Ευελιξία και τεχνολογία επικοινωνίας (IT - Information 
Technology)  

Το κλειδί για την επιτύχια του λογισµικού που εφαρµόζεται στον όµιλο δεν 
είναι το ίδιο το λογισµικό (software), αλλά ο αποτελεσµατικός τρόπος διαχείριση της 
πληροφορίας. Ο όµιλος Inditex χρησιµοποιεί ένα απλό και εύκολο στη χρήση 
λογισµικό, ίδιο και στις οκτώ αλυσίδες. Παλαιότερα,  δινόταν η δυνατότητα στον 
διευθυντή ή υπεύθυνο του κάθε καταστήµατος να οργανώνει τις παραγγελίες και να 
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επιλέγει τα προσφερόµενα προϊόντα µε το δικό του τρόπο. Οι παραγγελίες 
φορτώνονταν σε δισκέτες στο τέλος κάθε ηµέρας και τα στοιχεία αποστέλλονταν στα 
κεντρικά της κάθε εταιρείας, όπου το τµήµα marketing επεξεργάζονταν την 
πληροφορία και είχαν διαθέσιµα τα στοιχεία την επόµενη µέρα το πρωί.  
Σήµερα, το σύστηµα που χρησιµοποιείται είναι αυτό που χρησιµοποιούταν και τότε 
το ΙΒΜ S-400, µε τη µόνη διαφορά ότι είναι ‘on line’, δηλαδή όλα τα καταστήµατα 
είναι συνδεδεµένα ταυτόχρονα µεταξύ τους, µε τα κεντρικά τους, αλλά και µε την 
Ισπανία. Η πληροφορία, δηλαδή, µεταδίδεται την ίδια στιγµή σε όλους.  
 

Τα τελευταία χρόνια, η ναυαρχίδα του οµίλου Inditex, παρουσιάζει αύξηση 
περίπου 20% τόσο στις πωλήσεις όσο και στον αριθµό των καταστηµάτων (Inditex 
Annual Report, 2010). Εποµένως και ο τεράστιος όγκος που πρέπει να διακινηθεί 
επέβαλε στην εφοδιαστική αλυσίδα τεχνολογία αιχµής, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση 
του προσωπικού και του υποκειµενικού παράγοντα στην απόφαση του τι χρειάζεται 
και τι θα πουλήσει κάθε κατάστηµα.  

Στη βελτίωση και στη µεγαλύτερη αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
συνέβαλε ,κατά κύριο λόγο, η συνεργασία της εταιρείας Zara µε το MIT Sloan School 
of Management και UCLA Anderson School of Management. Και στα δύο 
πανεπιστήµια διεξήχθει έρευνα πάνω σε µαθηµατικά και στα σηµεία πώλησεις, τα 
καταστήµατα. Μετά από τη διεξαγωγή πιλοτικών προγραµµάτων, υιοθετήθηκε ένα 
µαθηµατικό µοντέλο το οποίο και αντλεί πληροφορίες τόσο από τα αρχεία των 
πωλήσεων όσο και από τα διαθέσιµα αποθέµατα στις αποθήκες. Στόχος της 
εφαρµογής αυτού του µοντέλου ήταν η καλύτερη διανοµή εµπορευµάτων και ο 
εφοδιασµός του δικτύου των καταστηµάτων. Δίνεται βέβαια και η δυνατότητα για 
ανθρώπινη παρέµβαση, σε περιπτώσεις κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών και 
άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων. Αυτό που έκανε αυτό το µοντέλο µοναδικό ήταν 
ότι σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στον κόσµο της ‘γρήγορης µόδας’.  
Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει αυτό το µοντέλο είναι τα εξής : 

• Το προϊόν βρίσκεται για µεγαλύτερο διάστηµα στο χώρο της πώλησης και όχι 
στην αποθήκη του καταστήµατος, αφού τα τεµάχια που µε τα οποία 
εφοδιάζεται έρχονται στα σωστά µεγέθη και στη σωστή ποσότητα 

• Η µείωση των λανθασµένων µεταφορών αποθεµάτων συνεπάγεται και 
λιγότερες επιστροφές είτε στις κεντρικές αποθήκες είτε στην Ισπανία, καθώς 
και λιγότερες διακινήσεις µεταξύ των καταστηµάτων.  

 
Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται, σήµερα, στη µεταφορά των αποθεµάτων, 

µε µελλοντικό στόχο την επέκταση της εφαρµογής του και στην αρχική µεταφορά του 
προϊόντος, όταν δηλαδή αυτό βγαίνει προς πώληση για πρώτη φορά. Δεδοµένου ότι 
δεν υπάρχουν αρχεία για τη φορά αυτή, δοκιµάζεται το προϊόν σε επιλεγµένα 
καταστήµατα, τα οποία µπορούν να δώσουν µια όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα 
για όλο το δίκτυο.  

Η συνεργασία µε το ΜΙΤ και UCLA συνεχίζεται στον τοµέα της τιµολογιακής 
πολιτικής, ενώ το παραπανω µοντέλο επεκτείνεται και στις υπόλοιπες αλυσίδες του 
οµίλου Inditex.  
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4.4.2 H τεχνολογία RFID 
O όµιλος Inditex, θέλοντας να αναπτύσεται µε τη βοήθεια της τεχνολογίας 

οδηγήθηκε και στην εφαρµογή της Τεχνολογίας RFID, ώστε να µπορεί να έχει τον 
καλύτερο δυνατό έλεγχο στα αποθέµατα του κάθε καταστήµατός.  
 

Στις 15 Ιουλίου του 2014, ο πρόεδρος του οµίλου και ο γενικός διευθυντής, 
κατά τη διάρκεια της γενικής ετήσιας συνάντησης, παρουσίασαν ένα νέο project που 
αφορούσε το σύστηµα RFID. Αυτό που τόνισαν ήταν ότι η τεχνολογία αυτή θα 
βοηθούσε στον ανεξάρτητο εντοπισµό των προϊόντων στην πορεία τους από την 
αποθήκη έως τα καταστήµατα.  
 

Αυτή η σχετικά νέα τεχνολογία, επιτρέπει την αναγνώριση του κάθε 
προϊόντος µέσω ραδιοσυχνοτήτων. Το ID κάθε προϊόντος καταγράφεται µέσα σε 
microchip,  το οποίο και αποθηκεύεται στο αντικλεπτικό που έχει πάνω του κάθε 
προϊόν. Γεγονός που καθιστά την διανοµή των προϊόντων πιο αποδοτική καθώς 
βοηθάει να γίνεται και η διαχείριση τους µέσα στο κατάστηµα ακριβάστερη, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την εξυπηρέτηση των πελατών.  
 

Το σύστηµα RFID κωδικοποιεί κάθε προϊόν στις κεντρικές αποθήκες του 
οµίλου στην Ισπανία. Μόλις τα καταστήµατα παραλάβουν τα εµπορέυµατα, τότε το 
σύστηµα δείχνει αµέσως ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί προϊόντων και ποια τα µεγέθη 
που χρειάζονται αντικατάσταση πίσω στις αποθήκες της Ισπανίας. Την ίδια στιγµή 
γίνεται αντιλληπτό και στο κατάστηµα ποιοι κωδικοί και ποια µεγέθη είναι διαθέσιµα 
είτε στο ίδιο το κατάστηµα είτε στα σε πλησιέστερα καταστήµατα είτε on-line.  
 

H τεχνολογία RFID εφαρµόστηκε αρχικά σε όλα τα κέντρα διανοµής στην 
Ισπανία αλλά και σε 700 καταστήµατα Zara σε 22 αγορές ανά τον κόσµο. Η 
αξιοποίηση της τεχνολογίας RFID αναµένεται να επεκταθεί σε όλα τα καταστήµατα 
Zara έως το 2016 και κατόπιν και στις υπόλοιπες αλυσίδες του οµίλου.  
 

4.4.3 Η ανάγκη για µηδενικά αποθέµατα  
Η ανάγκη για µηδενικά αποθέµατα αντιµετωπίστηκε εν µέρη µέσω 

σύχνοτερων παραδόσεων και ταυτόχρονα µικρότερων όγκων.  Το κλειδί, όµως, για 
την επιτυχή επίτευξη µηδενικών αποθεµάτων ήταν η επιτυχής εφαρµογή του JIT 
(Just-In-Time) συστήµατος. Κατά το σύστηµα, το οποίο πρωτοεφάρµοσε επιτυχώς η 
Toyota, η επιχείρηση δεν διαθέτει υψηλά αποθέµατα, καθώς αυτό απαιτεί επιπλέον 
κτίρια, εξοπλισµό, µετακινήσεις, φύλαξη, τα οποία και δίνουν προστιθέµενη αξία 
στην τιµή του προϊόντος. Ένα από τα χαρακτηριστικά του συστήµατος JIT είναι η 
προϋπόθεση της παρουσίας προµηθευτών ή των αποθηκευτικλων τους κέντρων κοντά 
στις εγκαταστάσεις της παραγωγής.  

O όµιλος Inditex, εφάρµοσε το σύστηµα αυτό καλύτερα και από την 
πρωτοπόρο Toyota , αφού το ανέπτυξε απευθείας από τον τελικό καταναλωτή στον 
σχεδιαστή και στην παραγωγή. Βασίστηκε στην αρχή ότι οι απαιτήσεις των πελατών 
της καθορίζουν το σύστηµα της παραγωγής και όχι το αντίστροφο (pull σύστηµα).  
 

Ταυτόχρονα,  µε τη συγκέντρωση πολλών παραγωγικών µονάδων κοντά στην 
έδρα της έλεγχε την παραγωγή και αντιδρούσε άµεσα. (quick response) στις γρήγορες 
αλλαγές της µόδας. Ο όµιλος πορευόταν µε τις τρεις παρακάτω αρχές: 
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• Μικρότεροι χρόνοι απόκρισης ! περισσότερα ρούχα που ακολουθούν τις 
τάσεις της µόδας 

• Μικρότερες ποσότητες ! συνεχής τροφοδότηση (δύο φορές την εβδοµάδα) 
• Περισσότερα στυλ ! περισσότερες επιλογές και πιθανότητες επιτυχίας 

΄ 
Ενα άλλο βασικό ζήτηµα ήταν η παρακολούθηση των αλλαγών της ζήτησης. 

Ενδύµατα και αξεσουάρ που ακολουθούν τις τάσεις τις µόδας και πωλούνται 
ταυτόχρονα και σε χαµηλή τιµή, αποτελούσαν και αποτελούν τα κύρια 
χαρακτηριστικά για την επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τελευταίες τάσεις 
µπορούν να δηµιουργηθουν και να διανεµηθούν στα καταστήµατα ακόµα και µέσα σε 
διάστηµα των 15 ηµερών.  
 

Οι σχεδιαστικές οµάδες των αλυσίδων του οµίλου αναζητούν ανα τον κόσµο 
νέα σχέδια, παρακολουθούν επιδείξεις µόδας σε όλες τις µητροπόλεις της µόδας, 
Παρίσι, Μιλάνο, Νέα Υόρκη, Λονδίνο και συλλέγουν πληροφορίες σε πραγµατικό 
χρόνο από τα καταστήµατα του ίδιου του οµίλου. Κατόπιν, σε συνεργασία µε τις 
εµπορικές τους οµάδες αποφασίζουν για τα υφάσµατα, τα σχέδια και τη τιµή των 
προϊόντων.  
 

Σήµερα, ο όµιλος διαθέτει περισσότερους από 300 σχεδιαστές, από τους 
οποίους οι 200 εργάζονται για την αλυσίδα Zara, οι οιποίοι λαµβάνουν συνεχώς 
ενηµέρωση για τα καταστήµατα και τις διάφορες αγορές. Το µυστικό είναι να 
µπορούν να αναγνωρίζουν τις τάσεις, να διαπιστώνουν και να προσαρµόζονται στις 
αλλαγές που προτέινουν οι πελάτες και όλα αυτά να εφαρµόζονται γρήγορα και 
άµεσα στα νέα προϊόντα.  
 

Η γρήγορη προσαρµογή στις επικρατούσες συνθήκες είναι εξαιρετικής 
σηµασίας εξίσου και µε την έγκαιρη αντίδραση όταν οι συνθήκες είναι αρνητικές. Αν 
για παράδειγµα µία µπλούζα δεν πάει καλά στις πωλήσεις της, οι υπεύθυνοι το 
διαπιστώνουν αµέσως, η µπλούζα αποσύρεται από τα καταστήµατα και 
ανακυκλώνετα. Πιθανόν να αλλάξει κάποιο χαρακτηριστικό της µπλούζας και να 
ξαναγυρίσει στα καταστήµατα ή να σταλθεί σε κάποια άλλη χώρα που εκτιµάται ότι 
θα έχει ζήτηση.  
 

4.4.4 Ο έλεγχος της παραγωγής  
H τάση ήταν η παρακευή ενδυµάτων σε χώρες της Ασίας, για φθηνότερα 

εργατικά χέρια. Παρόλαυτα, ο όµιλος Inditex, πρωτοτύπησε και σε αυτόν τον τοµέα. 
Κατάφερε να φθάσει σχεδόν το 60% της παραγωγής του να παρασκευάζεται από 
εγχώριους προµηθευτές αλλά και προµηθευτές είτε από την Ευρώπη είτε από 
κοντινές χώρες εκτός Ευρώπης όπως το Μαρόκο. O όµιλος Inditex αγοράζει επίσης 
και από προµηθευτές της Ασίας, λόγω όµως της ανάγκης για γρήγορες 
ανταποκρίσεις, οι ποσότητες αυτές είναι µικρές. Επίσης, προµηθεύεται και 
συγκεκριµένα υφάσµατα από συγκεκριµένες χώρες, όπως για παράδειγµα , τα 
καλύτερα πλεκτά προέρχονται από την Ινδία, τα µεταξωτά αναπτύσσονται και 
παράγονται στην Κίνα, ενώ τα καλά βαµβακερά προέρχονται από το Μπαγκλαντέζ.  

Μετά τον σχεδιασµό, στην Ιnditex γίνεται η σήµανση, η κοπή και το τελικό 
‘φινίρισµα’ και έπειτα η τελική παραγωγή συνήθως ανατίθεται, κατά το µεγαλύτερο 
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µέρος της, σε εργοστάσια και εταιρείες στη Γαλικία και τη Πορτογαλία. Η 
πλειοψηφία των προµηθευτών του οµίλου εξακολουθούν να είναι Ευρωπαίοι, στους 
οποίους, σύµφωνα µε την εταιρεία, παρέχονται τα υφάσµατα και τα απαραίτητα 
στοιχεία για την γρήγορη παραγωγή των ενδυµάτων. Αυτό σηµαίνει πρώτες ύλες, 
τεχνολογικό εξοπλισµό ή χρηµατοδότηση για να αποκτήσουν τα παραπανω.  

4.4.5 Τα κέντρα διανοµής 
Ολόκληρη την παραγωγή, τόσο αυτή που προέρχεται µέσα από την εταιρεία 

όσο και αυτή από εξωτερικούς προµηθευτές,, υποδέχονται τα κέντρα διαχείρισης και 
οργάνωσης στην Ισπανία. Αυτά είναι τα εξής δέκα : Αρτέσο(το µεγαλύτερο) και 
Ναρόν στη Λα Κορούνια, Σαραγόσα και Ονθονίγια στη Λεόν, Μέκο στη Μαδρίτη, 
Έλτσε στην  Αλικάντε, Σαλιέντ, Τορδάρα και Παραφόλς  στη Μαδρίτη, καθώς και 
ένα νεοσύστατο κέντρο στη Γκουανταλαχάρα. Από αυτές τις εγκαταστάσεις, που 
συνολικά καταλαµβάνουν µία έκταση 1 εκατ. τετραγωνικών, πραγµατοποιείται η 
παράλληλη διανοµή προς όλα τα καταστήµατα του κόσµου, δύο φορές την εβδοµάδα. 
Για να µπορέι να συµβέι αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει πολύπλοκες ηλεκτρονικές 
εφαρµογές που υλοποιήθηκαν ειδικά για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
αναγκών. Χάρη σε αυτές τις εφαρµογές, χρειάζονται µόνο µόλις 24 ώρς από τη λήψη 
της παραγγελίας µέχρι την παράδοση της σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Ευρώπης 
και 48 ώρες προς κάποιο κατάστηµα της Αµερικής ή της Ασίας. 

Τα κέντρα διανοµής είναι πλήρως εξοπλησµένα µε τελευταίας τεχνολογίας 
µηχανήµατα, ενώ το προσωπικό που χρειάζεται είναι µόνο τόσο ώστε να ελέγχει τη 
διαδικασία. Όλοι οι κωδικοί κατανέµονται πρώτα ανά χώρα, και κατόπιν ανά 
κατάστηµα χρησιµοποιώντας κινούµενο carousel µε κρεµώµενα βαγόνια και 
ταινιοδρόµους. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εµπορευµάτων παραµένει για λίγες µόνο 
ώρες στο κέντρο διανοµής και στη συνέχεια φορτώνεται σε φορτηγά και ταξιδεύει 
προς τον προορισµό του.  

Στις ΗΠΑ και στην Ασία, τα προίόντα φθάνουν αεροπορικώς µέσα σε δύο 
µόλις µέρες. Στην Ευρώπη, τα προϊόντα διανέµονται µε φορτηγά, εκτός από κάποια 
αποµακρυσµένα καταστήµατα, όπου διανέµονται αεροπορικώς. Ο χρόνος παράδοσης 
στην Ευρώπη µπόρει να είναι ακόµα µικρότερος από δύο µέρες, ανάλογα µε την 
απόσταση.  

4.4.6 Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα  
Η παραδοσιακή βιοµηχανία της µόδας έχει να αντιµετωπίσει το έξης 

πρόβληµα, πως δηλαδή θα µειωθέι ο χρόνος τοποθέτησης στην αγορά, καθώς και ο 
χρόνος αντίδρασης. Όπως φάνηκε από την ανάλυση της στρατηγικής του οµίλου 
Inditex, το πρόβληµα αυτό το αντιµετώπισε ο όµιλος µε επιτυχία.  
 
Η επιτυχία του οµίλου Inditex οφείλεται στις εξής ενέργειες :  

 
" Εκτελεί όλες τι διαδικασίες ταυτόχρονα σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές 
αλυσίδες εφοδιασµού που τις εκτελούν τη µία πίσω από την άλλη. Το 
αποτέλεσµα είναι να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και κατ’επέκταση τα 
υψηλά αποθέµατα. 
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" Παράγει µικρές ποσότητες σε πολλούς κωδικούς. Ο κύριος στόχος του οµίλου 
είναι η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής του αλυσίδας και όχι η αύξηση της 
παραγωγής.  

" Τοποθετεί τα προϊόντα του στα καταστήµατα για µικρό χρονικό διάστηµα και 
συλλέγει πληροφορίες από ένα άρτια εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό για 
τις ανάγκες των πελατών του. Το αποτέλεσµα είναι ότι µπορεί έτσι να 
προσαρµόζεται και να ανταπεξέρχεται γρήγορα και άµεσα στις ανάγκες των 
πελατών του.  

" Διαθέτει πρόγραµµα παραγωγής που ανταπεξέρχεται στην άµεση απόκριση- 
quick response. Το αποτέλεσµα είναι να µπορεί να ακολουθεί τις τάσεις της 
µόδας µέσα στη περίοδο πωλήσεων και όχι να δηµιουργεί δύο κολεξιόν 
άνοιξη/καλοκαίρι και φθινόπωρο/χειµώνα όπως συµβαίνει στις παραδοσιακές 
αλυσίδες. 

4.7 Συµπεράσµατα  
Ο όµιλος Inditex είναι ένα παράδειγµα ευέλικτης και σύγχρονης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Το πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί είναι µοναδικό και 
φτιαγµένο µόνα για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες  του, στις διαδιακσίες πωλήσεων 
που ακολουθεί, στην παραγωγή και στο οργανόγραµµα του και δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί από άλλη εταιρεία. Το επίπεδο της παραγωγής του οµίλου είναι υψηλό 
και στηρίζεται σε µεγάλο µέρος στο ζήλο που δείχνει το ανθρώπινο δυναµικό 
αναλύοντας συνεχώς τις τάσεις της µόδας και επανεξετάζοντας τις τάσεις της αγοράς. 
Ο όµιλος, επίσης, δίνει µεγάλη σηµασία στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού 
του, µέσω σεµιναρίων, δίνοντας τους κίνητρα και γνώσεις για να µπορούν να 
δουλεύουν και να συνεισφέρουν στο εταιρικό καλό. Συµπαιρένοντας, ο όµιλος 
διαγράφει µία αλµατώδη πορεία τα τελευταία 30 χρόνια και έχει πετύχει να 
κυριαρχήσει στη βιοµηχανία της µόδας και να καθιερώσει τη γρήγορη µόδα – ‘fast 
fashion’.  
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