
Πώς αντιδρούν 

οι Εφοδιαστικές 

Αλυσίδες 

στην εποχή της 

αβεβαιότητας?

280 
στελέχη από την Ελληνική 

επιχειρηματική σκηνή απαντούν



Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο του televoting και

όλες οι ψήφοι ήταν ανώνυμες. Οι συμμετέχοντες ήταν είτε

εισηγητές και ομιλητές του συνεδρίου είτε σύνεδροι.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερα από 280 στελέχη από

περισσότερες από 110 επιχειρήσεις, από το σύνολο της

επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ταυτότητα της Έρευνας

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε κατά την διάρκεια του

11ου συνεδρίου “SOLUTIONS” που πραγματοποιήθηκε

στις 24 Οκτωβρίου 2022 από το Supply Chain Institute με

την επιστημονική υποστήριξη της PLANNING, της

κορυφαίας εταιρίας συμβούλων σε θέματα Operations και

Supply Chain.

“Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας να φανούν χρήσιμα τόσο στον μετασχηματισμό 

όσο και στον μελλοντικό σχεδιασμό των Εφοδιαστικών Αλυσίδων των επιχειρήσεων.

Η PLANNING με πάνω από 33 χρόνια εμπειρία στην παροχή συμβουλών στον τομέα 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Operations και του Digital Transformation είναι πάντα στο 

πλευρό των Ελληνικών και Πολυεθνικών επιχειρήσεων”

Μιχάλης Ζιγλής | Partner | PLANNING AE



Περίληψη

Τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τα στελέχη των

επιχειρήσεων, είναι ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας τόσο στην

ζήτηση όσο και στην προσφορά, καθώς και η δυσκολία

ανεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα

ιεραρχίας.

Στα πλαίσια αυτά, η PLANNING πρεσβεύοντας την

βελτιστοποίηση των Εφοδιαστικών Αλυσίδων και την διαρκή

ευελιξία και προσαρμοστικότητά τους, παρουσίασε σε

συνεργασία με τους εισηγητές του συνεδρίου λύσεις και βέλτιστες

πρακτικές σε όλους τους τομείς.

Αυτοματισμοί, ακριβής προσδιορισμός και έλεγχος τους

κόστους, ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακά εργαλεία,

sustainability και διαρκές planning όλων των αποθεμάτων και

όλων των resources της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ήταν οι κύριοι

τομείς στους οποίους επικεντρώθηκαν οι λύσεις που

παρουσιάστηκαν.

Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

Αδυναμία πρόβλεψης λόγω συνεχών και ραγδαίων αλλαγών καθώς

και έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού είναι τα δύο κύρια στοιχεία που

χαρακτηρίζουν το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αλλαγές στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες

Περαιτέρω ενδυνάμωση του e-commerce και μικρότερες συχνότερες 

παραγγελίες είναι η νέα τάση που θα κληθούν να διαχειριστούν οι 

Εφοδιαστικές Αλυσίδες.

Τα Solutions στο αποθηκευτικό σύστημα

Εν όψει ενός κλίματος «Αβεβαιότητας», οι λύσεις που προτείνονται

στηρίζονται στον νέο τομέα της ψηφιοποίησης και της

αυτοματοποίησης.

Το κύκλωμα αγορών – παραγωγής 

– προγραμματισμού της επόμενης περιόδου

Η αδυναμία forecast στην πρόβλεψη πωλήσεων καθώς και η 

σημασία του localization των αγορών αποτελούν την νέα τάξη 

πραγμάτων στο κύκλωμα αγορών, την παραγωγή και τον 

προγραμματισμό. 

Πως θα αντιμετωπιστεί η κρίση της έλλειψης ανθρώπινου

δυναμικού

Οι απαντήσεις μοιράστηκαν μεταξύ της γενικότερης βελτίωσης

περιβάλλοντος εργασίας – αμοιβής, στο καλύτερο coaching των

εργαζομένων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
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1
Τι πιστεύετε ότι χαρακτηρίζει κυρίως

το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον την

επόμενη περίοδο;

Πάνω από το 1/3 των στελεχών, 

θεωρούν ότι η αβεβαιότητα και η 

δυσκολία στην εύρεση και

διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού 

είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του 

νέου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος τα οποία θα 

ταλανίσουν τις επιχειρήσεις το 

επόμενο διάστημα.

Αβεβαιότητα. Δυσκολία 

– αδυναμία πρόβλεψης. 

Περιβάλλον ραγδαίων 

αλλαγών

Υψηλό κόστος 

πρώτων υλών. 

Μεγάλες αυξήσεις

Αναξιοπιστία αγορών, 

αναξιοπιστία 

παραδόσεων 

προμηθευτών

Μεγάλο κόστος ενέργειας

Υψηλός πληθωρισμός. 

Ακριβότερο χρήμα

Μείωση αγοραστικής ισχύος 

καταναλωτών. Πτωχοποίηση. 

Μείωση τζίρου επιχειρήσεων

Αδυναμία εύρεσης εργατικού 

δυναμικού . Εύκολη παραίτηση 

εργαζομένων

Υψηλό κόστος 

μεταφορικού 

έργου

Sustainability. 

Περιβαλλοντική 

ευαισθησία –

συμμόρφωση

Visibility. Εντονότερη 

ανάγκη καταναλωτή 

για πληροφόρησή του
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Ποιες βλέπετε να είναι οι κυριότερες 

αλλαγές στη δομή των εφοδιαστικών 

αλυσίδων το επόμενο διάστημα;

Τι πιστεύετε ότι χαρακτηρίζει κυρίως

το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον την

επόμενη περίοδο;

Πάνω από το 40% των 

συμμετεχόντων προέβλεψαν ότι η 

περαιτέρω ενδυνάμωση του e-

commerce και οι συχνότερες

παραγγελίες μεγάλης αξίας θα 

αποτελέσουν τις κύριες αλλαγές στη 

δομή του supply chain.

Περαιτέρω

ενδυνάμωση του

e-Commerce.

Παράδοση στον

τελικό

καταναλωτή

Μείωση της δυναμικής 

του e-Commerce. 

Μερική επιστροφή του 

καταναλωτή στο 

φυσικό κατάστημα

Μείωση των μικρών

σημείων (C πελατών).

Επικέντρωση στους Α

πελάτες. Μείωση

πελατολογίου

Ενδυνάμωση των

μικρών σημείων (C

πελατών). Μεγαλύτερο

μέγεθος πελατολογίου

Διεύρυνση της 

προϊοντικής γκάμας 

των επιχειρήσεων

Συμπίεση της

προϊοντικής

γκάμας των

επιχειρήσεων

Συχνότερες

παραγγελίες

μικρότερης αξίας

Αραιότερες παραγγελίες

μεγαλύτερης αξίας

Περαιτέρω συμπίεση του 

χρόνου παράδοσης των 

παραγγελιών

Χαλάρωση της πίεσης για 

μικρούς χρόνους παράδοσης 

των παραγγελιών
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Υψηλότερες αμοιβές στο 

εργατικό

προσωπικό για διακράτησή

του

Αυτοματοποίηση των 

εργασιών της αποθήκης,

μεγαλύτερη απεξάρτηση 

από εργατικό δυναμικό

Μεγαλύτεροι 

αποθηκευτικοί χώροι λόγω 

υψηλότερης 

αποθεματοποίησης

Αναδιοργάνωση της χωροταξικής 

οργάνωσης της υφιστάμενης 

αποθήκης, νέα συστήματα 

υψηλότερου utilization

Αναδιοργάνωση της 

χωροταξικής οργάνωσης της 

υφιστάμενης αποθήκης, νέα 

συστήματα υψηλότερου 

utilization

Επένδυση σε visibility.

Πληροφόρηση του πελάτη

Χαλάρωση προσφερόμενου customer 

service, διεύρυνση του κύκλου-

χρόνου εκτέλεσης παραγγελιών

Νέα οργανωτικά συστήματα για 

επίτευξη υψηλότερης 

παραγωγικότητας. Change 

management

Περισσότερο 

outsourcing σε 

3PL providers

Ενέργειες μείωσης 

του CO2

3
Τί λύστεις βλέπετε στο αποθηκευτικό

κύκλωμα, εν όψει της επικείμενης 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ;

Πάνω από το 54% αναζητεί λύσεις

στην αναδιοργάνωση της 

χωροταξικής οργάνωσης των 

αποθηκευτικών χώρων, την 

αυτοματοποίηση και τα νέα

οργανωτικά συστήματα, εν όψει της 

επικείμενης ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ



1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Series1

Υψηλή αβεβαιότητα στην πρόβλεψη πωλήσεων (forecast). Δυσκαμψία προγραμματισμού

Έντονη μεγέθυνση του lead time (χρόνου παράδοσης) εκτέλεσης των παραγγελιών

Αναξιοπιστία προμηθευτών στην εκτέλεση των παραγγελιών. Ελλείψεις

Μείωση του κύκλου εκτέλεσης του SOP. Συχνό – δυναμικό forecast & planning

Μεγέθυνση του ύψους των τηρούμενων αποθεμάτων ασφαλείας. Υψηλότερα stock

Μείωση του ύψους του τηρούμενου stock λόγω πληθωρισμού και ακριβότερου χρήματος

Διασπορά των αγορών μας σε περισσότερους προμηθευτές. Διασπορά ρίσκου

Αποπρομηθευτοποίηση. Συγκέντρωση των αγορών μας σε λιγότερους στρατηγικούς προμηθευτές

Localization αγορών

Ενδυνάμωση ρόλου υπεργολαβίας

Τι θα χαρακτηρίσει κυρίως το κύκλωμα 

αγορών/παραγωγής/προγραμματισμού 

την επόμενη χρονική περίοδο; 

Πάνω από το 46%, θεωρεί πως το 

κύκλωμα αγορών-παραγωγής-

προγραμματισμού, θα χαρακτηριστεί 

κυρίως με υψηλή αβεβαιότητα στο 

forecasting, localization αγορών και 

μεγέθυνση των αποθεμάτων.



11%

Αυξήσεις 

μισθών

14%

Bonus. Σύνδεση 

αμοιβής -

παραγωγικότητας

Ευέλικτα 

ωράρια 

εργασίας

5%

18%

4%10%

14%

5%

Εκπαίδευση. Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

εργαζομένων

Χρήση 

μισθωμένου 

προσωπικού 

από εταιρείες

Αυτοματοποίηση 

διαδικασιών. 

Απεξάρτηση από 

εργατικό 

δυναμικό

Βελτίωση συνθηκών 

εργασίας, για μείωση

του φαινομένου της 

«εύκολης παραίτησης»

13%

6%

Τηλεργασία 

όπου είναι 

δυνατόν

Αλλαγή τρόπου 

management – διοίκησης –

χειρισμού του ανθρώπινου 

δυναμικού

Job rotation, 

multi tasking

Τι ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε για να 

αντιμετωπίσετε την κρίση της έλλειψης 

εργατικού δυναμικού;

Λόγω της πολυπλοκότητας και της 

σοβαρότητας του ζητήματος, η 

αγορά σχεδιάζει συνδυασμούς 

ενεργειών με  βελτίωση συνθηκών

εργασίας, bonus, και ανάπτυξη

δεξιοτήτων των εργαζομένων.



ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Αγ. Κωνσταντίνου 40, Συγκρότημα
“ΑΙΘΡΙΟ”, Μαρούσι, 151 24, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ, 

Τηλ:  (+30) 210 6183800, 
http://www.planning.gr, E-mail: info@planning.gr 


