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Η ∆ιαφάνεια στις  Σχέσεις µεταξύ Επιχειρήσεων  
 
Η ανάγκη για διαφάνεια στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων  
εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Πολύ επίκαιρη είναι η συζήτηση για την 
ηθική διαφάνεια των συναλλαγών την γνωστή εταιρική κοινωνική 
ευθύνη που καλύπτει αρχές επιχειρησιακής ηθικής, περιβαλλοντικής 
ευθύνης, ίσες ευκαιρίες, κοινωνική  προσφορά,  και ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Ιδιαίτερης σηµασίας επίσης είναι η διαφάνεια στις 
οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων που πρέπει να βασίζεται 
σε διεθνώς καθιερωµένα χρηµατοοικονοµικά πρότυπα και σε αρχές 
υπεύθυνης οικονοµικής συµπεριφοράς. Η παραβίαση των αρχών ηθικής 
και χρηµατοοικονοµικής διαφάνειας στα παγκόσµιοποιηµένα δίκτυα 
εφοδιασµού προκαλεί µεγάλα πλήγµατα τόσο στην φήµη όσο και στην   
αξία  µετοχών.  
 
Στην παρουσίαση µας  θα εστιαστούµε σε πλευρές της διαφάνειας που 
επηρεάζουν την ποιότητα των συναλλαγών και εξασφαλίζουν πρόσθετη 
ροή αξιών στα δίκτυα εφοδιασµού αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα 
τους. Η διαφάνεια ( δηλαδή η αµφίδροµη ανταλλαγή επιχειρησιακών 
πληροφοριών και τεχνογνωσίας) στις συναλλαγές, αποτελεί πηγή  
χρόνιων προβληµάτων για τα διοικητικά στελέχη. Συχνά η   υπερβολική 
ευαισθησία για την προστασία των δεδοµένων και της τεχνογνωσίας που 
διαθέτει η επιχείρηση, προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην 
αποτελεσµατικότητα και την αξία των συναλλαγών µε τους πελάτες και 
τους προµηθευτές. Εξ άλλου η υπερβολική πίεση για πληροφόρηση π.χ. 
σε σχέση µε στοιχεία κόστους, από το ισχυρό προς το ασθενές µέρος µίας 
συναλλαγής δηµιουργεί στο δεύτερο αισθήµατα ανησυχίας και 
ενδεχόµενα ανειλικρίνεια και παραµόρφωση της παρεχόµενης 
πληροφόρησης.  
 
Η διαφάνεια στα συστήµατα προµηθειών του δηµοσίου  αλλά και στο 
διαδίκτυο επιδιώκει ,σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, να διανείµει η 
να επιµερίσει τα οφέλη από τις «ανοικτές» διαδικασίες όσο το δυνατόν 
ευρύτερα. Αντίθετα η διαφάνεια σε επίπεδο συναλλαγών µεταξύ 
ιδιωτικών επιχειρήσεων εξειδικεύεται ανάλογα µε την περίπτωση και τις 
ανάγκες κάθε προγράµµατος.  Επιδιωκόµενος στόχος είναι η µείωση των 
πιέσεων της αγοράς για ελάττωση των περιθωρίων κέρδους µέσω 
δηµιουργίας κατάλληλων σχέσεων που προσθέτουν αξία στις 
συναλλαγές.  
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Με την διαφάνεια των συστηµάτων επιδιώκεται η απόλυτη αξιοποίηση 
των δυνάµεων της αγοράς µέσα από την µέγιστη τυποποίηση των 
περιγραφών των αντικειµένων/έργων, προσέλκυσης του µέγιστου δυνατού 
αριθµού προµηθευτών µε τη βοήθεια εκτεταµένης δηµοσιότητας, µε  
µικρό αριθµό κριτηρίων όπου καθοριστικό ρόλο παίζει η τιµή, ενώ κατά 
την σύναψη των συµβάσεων τυποποιηµένοι νοµικοί όροι και ρήτρες 
καθορίζουν την πορεία των πραγµάτων σε περίπτωση που ο προµηθευτής 
αδυνατεί να παραδώσει τα συµφωνηµένα.  
 
Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση είναι προϋπόθεση για την 
αποτελεσµατική λειτουργία κάθε επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που 
αποτελούν µέλη ενός δικτύου εφοδιασµού θα πρέπει να συντονίζουν τις 
ροές παραγγελιών , προϊόντων, πληρωµών και πληροφοριών σε όλο το 
µήκος του δικτύου. Η ανταγωνιστικότητα ενός δικτύου εξασφαλίζεται 
όταν όλα τα µέλη του δικτύου έχουν πρόσβαση σε έγκυρη και έγκαιρη 
πληροφόρηση για την συνολική κατάσταση του δικτύου στο οποίο 
ανήκουν, όπως τηρούµενα στοιχεία ζήτησης, κατάσταση αποθεµάτων, 
προγράµµατα διαθέσιµης δυναµικότητας, προγράµµατα παραγωγής και   
προώθησης. Είναι κρίσιµο τα µέλη να διαθέτουν πληροφορίες για την 
πραγµατική ζήτηση από τους τελικούς πελάτες. Ιδανικά πληροφορίες 
αυτού του τύπου πρέπει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια να παρέχονται στα  
ενδιαφερόµενα µέλη του δικτύου on-line και σε πραγµατικό χρόνο. 
  
Όταν η πληροφόρηση είναι τοπική δηλαδή δίνεται από ένα γειτονικό 
µέλος του δικτύου αυτή είναι συχνά παραµορφωµένη. Η παραµόρφωση 
αυτή µεγεθύνεται καθώς κάθε µέλος του δικτύου διοχετεύει πληροφόρηση 
στο επόµενο επίπεδο( Φαινόµενο Bullwhip).  Τα µέλη  χάνουν  την επαφή 
µε τις πραγµατικές συνθήκες ζήτησης που επικρατούν στην αγορά. Η 
γνωστή πρωτοβουλία ECR στον χώρο των αλυσίδων τροφίµων και 
καταναλωτικών προϊόντων επιδιώκει να αποτελέσει αντίδοτο για το 
φαινόµενο Bullwhip στοχεύοντας στην ολοκλήρωση της αλυσίδας 
εφοδιασµού µέσω προσπαθειών διάχυσης στοιχείων πωλήσεων, επιπέδων 
αποθεµάτων , προγραµµάτων προώθησης και διανοµών.   
Ιδανική πλατφόρµα για την διάχυση πληροφοριών σε δίκτυα εφοδιασµού 
αποτελεί το διαδίκτυο που λόγω των ανοικτών προτύπων του επιτρέπει 
εύκολη παγκόσµια πρόσβαση η οποία είναι συγχρόνως ασφαλής ,αλλά και 
χαµηλού κόστους. Μία προσέγγιση είναι η δηµιουργία ενός information 
hub που είναι διασυνδεδεµένο µε τα πληροφοριακά συστήµατα των µελών 
του δικτύου και επεξεργάζεται και προωθεί ταχύτατα σχετικές 
πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους.  
Τελικά αξίζει τον κόπο η διαφάνεια σε επίπεδο διάχυσης πληροφοριών; Η 
απάντηση είναι θετική εφόσον στοιχεία από µελέτη του Stanford και της 
Accenture έδειξαν ότι 100 εταιρείες λιανικής και 100 βιοµηχανίες στον 
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κλάδο  τροφίµων και καταναλωτικών προϊόντων που συνεργάστηκαν µε 
ανταλλαγή πληροφοριών(Information sharing) ανέφεραν αύξηση κερδών.  
 
Η σηµασία της καλής πίστης (Trust) 
 
Η παραδοσιακή διοικητική λογική στις σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων 
βασίζεται στην οικονοµική δύναµη. Ο ισχυρός σε ένα δίκτυο εφοδιασµού 
πιστεύει ότι αυτός είναι ο µόνος που νοµιµοποιείται να έχει την πλήρη 
εικόνα του συστήµατος εφοδιασµού και απαιτεί από τους προµηθευτές να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες του. Συνηθισµένες πρωτοβουλίες όπως τα 
συστήµατα και ανάπτυξης προµηθευτών και    ανάπτυξης προµηθευτών 
και οι διαπραγµατεύσεις µε ανοικτά βιβλία  για λόγους µείωσης κόστους, 
ξεκινούν συνήθως από τον ισχυρό του δικτύου. Οι προµηθευτές 
υποχρεώνονται να παράσχουν ευαίσθητα στοιχεία της επιχείρησής τους 
και να εκτίθενται σε κινδύνους χωρίς εγγυήσεις προστασίας. Προκειµένου 
να προφυλάξουν την µακροχρόνια οικονοµική τους επιβίωση,  
αναγκάζονται να παρέχουν παραµορφωµένα η ψευδή στοιχεία (π.χ. 
τήρηση πλαστών βιβλίων για τις ανάγκες των πελατών τους).  Από την 
πλευρά της κλασσικής οικονοµικής λογικής µία τέτοια συµπεριφορά 
µπορεί να θεωρηθεί θεµιτή εφόσον  η στρατηγική θεωρείται σαν ένα 
καιροσκοπικό παιχνίδι ανταλλαγής και µπλόφας  κ.λπ.   
Ένα δίκτυο εφοδιασµού είναι αποτελεσµατικό, όταν λειτουργούν 
αποτελεσµατικά όλα τα µέλη του και µοιράζονται δίκαια τα έσοδα από 
την διάθεση των προϊόντων στους πελάτες (win - win). Για παράδειγµα 
καταδικάζεται ο ισχυρός του δικτύου να συντηρεί αναποτελεσµατικές 
εσωτερικές διαδικασίες και να ζητά χαµηλές τιµές από τους προµηθευτές  
του προκειµένου να δείξει καλά αποτελέσµατα στους ισολογισµούς του. 
Είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι ισχυροί ενώ εφαρµόζουν 
αναποτελεσµατικές διαδικασίες ελέγχου αποθεµάτων, εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια ζητώντας από τους προµηθευτές τους  να διατηρούν 
αποθέµατα προϊόντων για λογαριασµό τους. Η ετερόπλευρη διαφάνεια 
στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων που επιβάλλεται µετά από πίεση 
του οικονοµικά ισχυρού είναι µία αυτοκαταστρεφόµενη διαδικασία.  
Κλειδί για την διαφάνεια στα δίκτυα εφοδιασµού είναι η  καθιέρωση 
καλής πίστης και σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Η καλή πίστη 
συνεπάγεται τήρηση των υπεσχηµένων και αναπτύσσεται σταδιακά 
καθώς αθροίζονται θετικές εµπειρίες από τις συναλλαγές µεταξύ ατόµων 
και φορέων. Η καλή πίστη δεν µπορεί να προδιαγραφεί από την αρχή 
µίας σχέσης µπορεί όµως να καλλιεργηθεί κατά την διάρκεια της. Ένας 
προµηθευτής  µπορεί να είναι διατεθειµένος να αναλάβει τον κίνδυνο να 
αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες αν και ο πελάτης του αναλάβει µία 
ανάλογη πρωτοβουλία. Εντός σαφώς οριοθετηµένων κοινών 
δραστηριοτήτων, τα δύο µέρη της συναλλαγής καθίστανται 
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αλληλοεξαρτώµενα για λόγους καθαρά εµπορικούς αφού θα µοιραστούν 
τα οφέλη της συνεργασίας.  
Πολυάριθµες παραδοσιακές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων βασίζονται 
σε νοµικές ρήτρες και όρους, παραβλέποντας την αξία της καλής πίστης. 
Σε έναν αβέβαιο κόσµο όπου στρατηγικές, άτοµα και τεχνολογίες 
διαρκώς αλλάζουν η δέσµευση, η ακεραιότητα  και οι κοινές αξίες είναι 
τα µόνα που παραµένουν αµετάβλητα. Τα άτοµα επικοινωνούν 
αποτελεσµατικά σε περιβάλλον καλής πίστης. Η έλλειψή της προκαλεί 
ανταγωνιστικές και ατέρµονες διαπραγµατεύσεις, πρόσθετες εργασίες 
που δεν προσθέτουν αξία , σπατάλη χρόνου για την προετοιµασία 
νοµικών συµβάσεων, γραφειοκρατία, επαναλαµβανόµενες εργασίες 
ελέγχου κ.ο.κ 
Συµβαίνει συχνά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων να µην είναι 
αρκετή η καλή πίστη µεταξύ συνεργαζοµένων ατόµων. Στις αρχικές 
φάσεις µίας συνεργασίας η ύπαρξη καλής πίστης µεταξύ των εµπνευστών 
(συνήθως ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων) της είναι κρίσιµη συνιστώσα. 
Για την µακρά επιβίωση µίας συµφωνίας είναι απαραίτητη η θεσµική 
καλή πίστη,  η οποία είναι αποτέλεσµα µελέτης, προγραµµατισµού και 
συνεργασίας. Με την θεσµική καλή πίστη τα µέλη έχουν αµοιβαία 
πρόσβαση σε στρατηγικά σχέδια ( συνιστώσες  που επηρεάζουν την 
συναλλαγή) ,µοιράζονται προβλέψεις και σχετικά στοιχεία κόστους ενώ 
οι προφορικές συµφωνίες είναι εξίσου ισχυρές µε τις γραπτές. Η θεσµική 
καλή πίστη είναι απαραίτητη για την επίλυση προβληµάτων που 
προκύπτουν κατά τις συναλλαγές και για να επιτυγχάνονται οι 
απαραίτητες προσαρµογές στις συµφωνίες σε περίπτωση αλλαγών στις 
στρατηγικές/τεχνολογικές συνθήκες. 
 
Η ∆ιαφάνεια των αξιών 
 
Πέρα από χρησιµότητα της αµφίδροµης ανταλλαγής πληροφοριών, κάτω 
από συνθήκες καλής πίστης µεταξύ δύο επιχειρήσεων, είναι δυνατόν να 
προκύψουν κοινές δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στο δίκτυο 
εφοδιασµού. Ως διαφάνεια αξιών ορίζεται  « η δηµιουργία, ανάπτυξη και 
παράδοση αξιών για το όφελος και των δύο συναλλασσόµενων που 
διασφαλίζει την επιβίωσή τους». Η διαφάνεια σε επίπεδο αξιών δεν 
περιορίζεται στο επίπεδο της αµοιβαίας ενηµέρωσης σε ευαίσθητους για 
τις επιχειρήσεις τοµείς αλλά περιλαµβάνει την ανάληψη επιχειρηµατικών 
κινδύνων από τα συναλλασσόµενα µέρη µε προσδιορισµένα  οικονοµικά 
οφέλη. Μελέτες από επιχειρήσεις παγκόσµιας εµβέλειας δείχνουν ότι 
συλλογικές δραστηριότητες στα δίκτυα εφοδιασµού σε περιβάλλον 
διαφάνειας αξιών έχουν τα εξής αποτελέσµατα : 

• Μειώσεις κόστους µέχρι και διπλάσιες από αυτές που προκύπτουν 
κάτω από τις συνηθισµένες συναλλαγές της αγοράς. 
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• Βελτιώσεις ποιότητας πολύ µεγαλύτερες από αυτές που µπορεί να 
επιτύχει µία µεµονωµένη επιχείρηση. 

• Χρόνους εισαγωγής νέων προϊόντων κατά 50 µέχρι 75% 
µικρότερους από αυτούς που επιτυγχάνονται µε κλασσικές 
διαδικασίες. 

• Αυξηµένη επιχειρησιακή ευελιξία λόγω µείωσης του µεγέθους 
οικονοµικών παρτίδων παραγωγής 

• Μεγαλύτερη αξία στον τελικό πελάτη λόγω ταχύτερης και 
καλύτερης ανταπόκρισης σε νέες ανάγκες και ευκαιρίες   

• Αυξηµένη εκµετάλλευση της τεχνολογίας λόγω έγκαιρης 
πρόσβασης σε νέες εξελίξεις. 
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