
Νίκος Χαριτωνίδης 
 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ                                                                                                             1 

 

 

 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ   

Από Νίθν Χαξηησλίδε 

 

Οη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο ηα ηειεπηαία ρξόληα πξνζπαζνύλ λα γίλνληαη όιν θαη πην 

απνδνηηθέο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο θαλόλεο ηεο «λιηήρ διασείπιζηρ» (Lean). Τη 

γίλεηαη όκσο από ηελ άπνςε ησλ θηλδύλσλ ; Αλ νξίζνπκε ζαλ θίλδπλν (risk) ζε 

κηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα θάζε ελδερόκελν πνπ κπνξεί λα δηαθόςεη ηελ νκαιή ξνή 

ησλ πιηθώλ / πιεξνθνξηώλ / ρξεκάησλ από ηε παξαγσγή πξνο ηε θαηαλάισζε 

θαη αληίζηξνθα, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη όζν απμάλεη ε «ιηηόηεηα», ηόζν απμάλνληαη 

θαη νη θίλδπλνη. Γηα παξάδεηγκα, ε κείσζε ησλ απνζεκάησλ, κεηώλεη κελ ην  

(βξαρππξόζεζκν) θόζηνο,  απμάλεη όκσο ην θίλδπλν ηεο απώιεηαο πσιήζεσλ 

ιόγσ έιιεηςεο πξντόλησλ. Σπκπεξαίλνπκε ινηπόλ, όηη δελ αξθεί ε θνληόθζαικε 

πξνζπάζεηα αύμεζεο ηεο απόδνζεο κε ηηο ηερληθέο ηεο ιηηόηεηαο, αιιά πξέπεη λα 

γίλεηαη παξάιιεια θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ, ώζηε λα βξεζεί ην «ζεκείν ηεο 

ρξπζήο ηνκήο», όπνπ καθξνπξόζεζκα κεγηζηνπνηείηαη ε απόδνζε, ιακβαλνκέλσλ 

ππόςε θαη ησλ θηλδύλσλ. 

 

Η επηζηήκε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ (risk management) είλαη έλαο λένο 

ζρεηηθά θιάδνο θαη θαίλεηαη επί ηνπ παξόληνο, όηη ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο 

πηνζεηνύλ ηέηνηεο ηερληθέο. Οη ζεκεξηλέο όκσο εμειίμεηο, ζύληνκα ζα σζήζνπλ 

ηνπο νξγαληζκνύο λα πεξηιάβνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ ζαλ απαξαίηεην 

εξγαιείν management, γηα ηελ επηβίσζε ζην ζεκεξηλό παγθνζκηνπνηεκέλν θαη 

έληνλα αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ. Αο δνύκε κεξηθά βαζηθά ζεκεία ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ θηλδύλσλ.  

 

Η ηερληθή ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ απνηειείηαη από ηξεηο βαζηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (βήκαηα) :  

1.  Καθοπιζμόρ ηων κινδύνων. Οη θίλδπλνη ζεσξεηηθά είλαη πάξα πνιινί. Σηε 

πξάμε θαζνξίδνληαη νη βαζηθόηεξνη. Γηα λα γίλεη ζσζηόο θαζνξηζκόο, πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζαλ ζύλνιν θαη λα γίλεηαη έλαο ζηνηρεηώδεο 

δηαρσξηζκόο θαηεγνξηώλ θηλδύλσλ. Έλα ζπλήζεο ηέηνηνο δηαρσξηζκόο είλαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ζε κινδύνοςρ εζωηεπικών λειηοςπγιών, πνπ αθνξνύλ ηελ 

ίδηα ηελ επηρείξεζε (π.ρ. αηπρήκαηα, αμηνπηζηία εμνπιηζκώλ, αλζξώπηλα ιάζε, 
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πνηόηεηα, πηώζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο), ζε κινδύνοςρ εθοδιαζηικήρ 

αλςζίδαρ, πνπ αθνξνύλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ην ζύλνιν ηεο 

αιπζίδαο (αμηνπηζηία πξνκεζεπηώλ, κεηαβιεηόηεηα δήηεζεο, επηζθάιεηεο 

πιεξσκώλ, πξνβιήκαηα παξαγγειηνιεςίαο) θαη ζε κινδύνοςρ εξωηεπικού 

πεπιβάλλονηορ (π.ρ. ζενκελίεο, απζηεξέο λνκνζεζίεο, εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, 

πόιεκνη, ηξνκνθξαηία). Η ζπλήζεο κεζνδνινγία θαζνξηζκνύ ησλ θηλδύλσλ 

είλαη λα δηαζπάηαη ε ζπλνιηθή δηεξγαζία ζε κηα ζεηξά επί κέξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ. Αθνινπζεί κηα ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θάζε δξαζηεξηόηεηαο 

(π.ρ. κε δηαγξάκκαηα ξνήο) θαη θαηαγξάθνληαη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη. Καηά ην 

θαζνξηζκό ησλ θηλδύλσλ, ρξεζηκνπνηνύληαη εξγαιεία, όπσο ε αλάιπζε 

ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ (εκπεηξία), ε πεξηζπιινγή απόςεσλ (brainstorming) ή ε 

θαηεπζείαλ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηώλ. Ο θαζνξηζκόο θαηαιήγεη ζηε 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ζε έλα μηηπώο κινδύνων.  

2. Ανάλςζη κινδύνων. Τν κεηξών πεξηέρεη πιεζώξα θηλδύλσλ. Είλαη 

απαξαίηεηε κηα αλάιπζε, ώζηε λα γίλεη ηεξάξρεζε ηεο ζνβαξόηεηαο θαη λα 

δνζεί πξνζνρή ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θηλδύλνπο, βάζεη ηεο αξρήο ηνπ 80/20 

(Paretto)1. Η ζπλήζεο κεζνδνινγία ηεξάξρεζεο είλαη ε κέζνδνο ηεο 

αλακελόκελεο αμίαο, δειαδή ζε θάζε θίλδπλν, πξνζαξηάηαη κηα πηζαλόηεηα λα 

ζπκβεί θαη κηα (ζπλήζσο ρξεκαηηθή) επίπησζε, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε 

βαξύηεηα ηνπ θηλδύλνπ. Η αλακελόκελε αμία είλαη ην γηλόκελν (Πηζαλόηεηα λα 

ζπκβεί) Χ Επίπησζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα πηζαλόηεηα έιιεηςεο πξντόληνο 

είλαη 20% θαη ε επίπησζε ηεο έιιεηςεο είλαη 10.000 επξώ, ε αλακελόκελε αμία 

ηνπ θηλδύλνπ είλαη 0,20 Χ 10.000 = 2.000 επξώ. Η ηερληθή απηή θαηαιήγεη ζε 

κηα ηεξάξρεζε ησλ θηλδύλσλ θαηά ζεηξά αλακελόκελεο αμίαο θαη βνεζάεη ζηε 

ξεαιηζηηθή ηνπο δηαρείξηζε, αθνύ ν αξηζκόο ησλ θηλδύλσλ πνπ ηειηθά «αμίδεη 

λα αζρνιεζνύκε» κεηώλεηαη δξακαηηθά θαη θάλεη ην πξόβιεκα αληηκεησπίζηκν. 

Είλαη βεβαίσο θαλεξό, όηη ζε ηέηνηνπ είδνπο αλαιύζεηο, ππάξρεη έληνλα ην 

ζηνηρείν ηεο «ππνθεηκεληθόηεηαο».  

3. Σσεδιαζμόρ πλάνος ανηαπόκπιζηρ ζηοςρ κινδύνοςρ. Εθόζνλ ε αλάιπζε 

θαηαιήμεη ζε έλα δηαρεηξίζηκν αξηζκό θηλδύλσλ, πξέπεη λα θαζνξηζηεί γηα 

θαζέλα από απηνύο έλα πιάλν δηαρείξηζεο. Γηα ηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, 

κπνξνύκε λα δώζνπκε κηα ζεηξά βαζηθώλ κέηξσλ αληαπόθξηζεο ζηνπο 

θαζνξηζκέλνπο θηλδύλνπο, πνπ είλαη ηα εμήο :  

                                                           
1
 Το 20% των καταγεγραμμζνων κινδφνων ευθφνεται για το 80% των επιπτώςεων. 
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 Απλά να αγνοήζοςμε ηο κίνδςνο !  Δπζηπρώο, επί ηνπ παξόληνο είλαη ε πην 

πξνζθηιήο ηαθηηθή. 

 Μείυζη ηηρ «πιθανόηηηαρ να ζςμβεί». Τνύην επηηπγράλεηαη κε κέηξα 

πξόιεςεο 

 Μείυζη ηυν επιπηώζευν ηος κινδύνος. Τνύην επηηπγράλεηαη π.ρ. κε 

αλεύξεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

 Μεηαθοπά ηος κινδύνος. Γίλεηαη πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηνπ θηλδύλνπ ζε 

άιιν κέινο ηεο ίδηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

 Δκπόνηζη ζσεδίυν εκηάκηος ανάγκηρ (crisis management) 

 Πποζαπμογή ζηο κίνδςνο. Τνύην επηηπγράλεηαη κε κεγάιν βαζκό επειημίαο.  

 Μεηαθοπά ζε διαθοπεηικό πεπιβάλλον. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε αιιαγή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο.   

 

Εθόζνλ θαζνξηζηνύλ ηα πην θαηάιιεια κέηξα αληαπόθξηζεο, «κεηαθξάδνληαη» 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη ηερληθέο, πνπ κπνξεί λα είλαη :  

 Τποποποίηζη ηος ζσεδιαζμού ηηρ εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ (κείσζε ηνπ 

κήθνπο, αύμεζε ηνπ πιάηνπο - παξάιιειεο ξνέο) 

 Μείυζη ηηρ μεηαβληηόηηηαρ (ηερληθέο Οιηθήο πνηόηεηαο) 

 Γιαηήπηζη τηλόηεπυν αποθεμάηυν 

 Μεγαλύηεπη εθεδπεία παπαγυγικήρ ικανόηηηαρ (capacity) 

 Αύξηζη ηηρ «επισειπημαηικήρ εςζηποθίαρ» (business intelligence) 

 Βεληίυζη ηυν ηεσνικών ππόβλετηρ (forecasting) 

 Βεληίυζη ηηρ ζςνεπγαηικόηηηαρ μεηαξύ ηυν μελών ηηρ εθοδιαζηικήρ 

 Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών 

 Παπαγυγή επί παπαγγελία (make to order) 

 Χπήζη outsourcing (make or buy) 

 Μείυζη ηηρ ποικιλίαρ ηυν πποφόνηυν (rationalization) 

 Γέζμεςζη ηυν ζςνεπγαηών (ππομηθεςηών) με ζςμβόλαια 

 Αζθάλιζη ηυν κινδύνυν. Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε αζθάιηζε δελ απαιείθεη ην 

θίλδπλν (δειαδή δελ είλαη εηο ζέζε λα δηαηεξήζεη ηελ νκαιή ξνή ζηελ 

εθνδηαζηηθή), απιά πξνζθέξεη απνδεκίσζε όηαλ επέιζνπλ αζηνρίεο.  

 

Σπκπεξαζκαηηθά, ζηε ζεκεξηλή επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα, ππάξρεη κηα 

κόληκε πίεζε, γηα αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ εθνδηαζηηθώλ αιπζίδσλ, κε 

ηαρύηεξε ξνή πιηθώλ ζε ρακειόηεξν θόζηνο, ε νπνία έθεξε ζην πξνζθήλην 



Νίκος Χαριτωνίδης 
 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ                                                                                                             4 

 

 

ηερληθέο όπσο ε ιηηή δηαρείξηζε, just in time θιπ. Από ηελ άιιε πιεπξά, έγηλε 

πιένλ ζαθέο, όηη απηέο νη θαηλνηνκίεο, ζπρλά επηθέξνπλ αθακςία, πνπ θάλεη ηηο 

εθνδηαζηηθέο πην εππξόζβιεηεο ζε δηαθνπέο νκαιήο ξνήο πιηθώλ, πιεξνθνξηώλ 

θαη ρξεκάησλ. Καζεκεξηλά ζπκβαίλνπλ ηέηνηνη θίλδπλνη, πνπ πξνέξρνληαη από 

γεγνλόηα όπσο απεξγίεο, ζενκελίεο, πνιηηηθέο θαη λνκνζεηηθέο πξάμεηο θιπ. Τα 

απξνζδόθεηα απηά γεγνλόηα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηεξεκέλεο 

παξαδόζεηο, άλνδν ηηκώλ, παύζεηο παξαγσγήο, αθόκα θαη παληειή δηαθνπή κηαο 

εθνδηαζηηθήο. Οη Managers πξέπεη λα θαηαλννύλ ηηο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδύλσλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηερληθέο, ώζηε ην ζύλνιν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

ηεο επηρείξεζήο ηνπο λα ιεηηνπξγεί ζην βέιηηζην ζεκείν. Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζθνπνύ είλαη ε ζπλεξγαζηκόηεηα θαη ε δηαθάλεηα 

κεηαμύ ησλ θνξέσλ κηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Αθόκα, δηαθαίλεηαη όηη γηα ηελ 

επηρείξεζε ηνπ κέιινληνο, ηο “risk management” είναι ηο απαπαίηηηο 

επγαλείο επιβίωζηρ – ανάπηςξηρ. 


