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Το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τοµέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» εκπονήθηκε από την Ένωση της «Kantor Σύµβουλοι Επιχειρήσεων

Α.Ε.» και του επιστηµονικού Σωµατείου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ελληνική Εταιρεία Logistics», για λογαριασµό του ΣΕΒ και της Ανώνυµης Εταιρείας

Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας. Συγχρηµατοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», στο

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
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Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ

Ανάγκη για σταθεροποίηση, ανάκαµψη και ανάπτυξη

• Η οικονοµική κρίση αγγίζει καταλυτικά όλους τους κλάδους της επιχειρηµατικότητας. Η συρρίκνωση της

επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν µπορεί να αναστραφεί χωρίς ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για τη βελτίωση

της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

• Ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σταθεροποίηση, ανάκαµψη και ανάπτυξη στρατηγικών τοµέων της

επιχειρηµατικότητας. Επιδιώκει ενεργητικά τη διαµόρφωση ουσιαστικών προτάσεων στήριξης των κρίσιµων

αυτών τοµέων ώστε να προσαρµοστούν στη συνεχιζόµενη οικονοµική ύφεση. Τα παραγωγικά αυτά κύτταρα

είναι πλέον τα µόνα που µπορούν να συνεισφέρουν δυναµικά στην ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας. 

• Ένας κρίσιµος τοµέας είναι αυτός της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ θεώρησε αναγκαία την

εκπόνηση ενός «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης». Απώτερος σκοπός του σχεδίου είναι η αξιολόγηση των

δυνατοτήτων / προϋποθέσεων βελτίωσής της ανταγωνιστικότητας, ο προσδιορισµός των επιχειρηµατικών

τάσεων και προοπτικών καθώς και ο σχεδιασµός εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης του τοµέα. 

Ο ρόλος του τοµέα στην ανάκαµψη της επιχειρηµατικότητας

Ο τοµέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει κοµβικό ρόλο στην επερχόµενη επιχειρηµατικότητα γιατί: 

• Αποτελεί οριζόντιο «εργαλείο» σε όλο τον κύκλο ζωής της

• Παράγει & προάγει (εξ αντικειµένου) την αποτελεσµατικότητα, τη µείωση του κόστους, τις στρατηγικές

συνεργασίες, την καινοτοµία, κτλ

• Η εφοδιαστική αλυσίδα πολλές φορές δηµιουργεί & οδηγεί τη ζήτηση (σε αντίθεση µε άλλους τοµείς), ειδικά όταν
συνδυάζεται µε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας.
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Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ

Εστίαση στη βιώσιµη επιχειρηµατικότητα

Ο ΣΕΒ επιδίωξε τη διαµόρφωση (από κοινού µε τις επιχειρήσεις του τοµέα) ενός συνεκτικού πλαισίου προτάσεων για
την στήριξη του τοµέα. Μέσα από το στρατηγικό σχέδιο ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε θέµατα όπως: 

• Σταθεροποίηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα

• Εδραίωση βιώσιµων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σε ένα σαφές επιχειρηµατικό πλαίσιο ως κρίσιµη

προϋπόθεση για την ανάκαµψη και ανάπτυξη του τοµέα

• Αναγνώριση και δροµολόγηση κρίσιµων θεσµικών αλλαγών θα επιταχύνουν περαιτέρω την δηµιουργία βιώσιµης

επιχειρηµατικότητας στον τοµέα.

Ενεργητική συµµετοχή των επιχειρήσεων του τοµέα

Το πρότυπο σχέδιο ανάπτυξης συν-διαµορφώθηκε µε τη συµµετοχή άνω των 20 εταιριών του τοµέα σε εργαστήρια
(workshops). Επίσης, έγινε έρευνα πεδίου σε 47 εταιρείες 3PL και Forwarders και 37 εταιρείες Shippers. Η ενεργητική
επικοινωνία µε τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις του τοµέα αποτέλεσε ευκαιρία για:    

• Ανταλλαγή και διάχυση τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις του τοµέα

• Κινητοποίηση για τη δικτύωση και διασύνδεση της κατάρτισης, του σχεδιασµού προϊόντων / υπηρεσιών, της
παραγωγής λύσεων, της επιχειρηµατικής διαχείρισης, κτλ

• ∆ικτύωση των επιχειρήσεων του τοµέα για µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα προϊόντων / υπηρεσιών, οικονοµίες
κλίµακας, κοινές επιχειρηµατικές ευκαιρίες, πρόσβαση σε νέες αγορές, κτλ.
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Χαρτογράφηση των υπηρεσιών του τοµέα

6

Εµπορευµατική

Μεταφορά / ∆ιανοµή

∆ιαχείριση Φορτίων ή

Εµπορευµατοκιβω-
τίων (Handling)

Αποθήκευση

∆ιαµεταφορά

(Forwarding)

Υπηρεσίες

Προστιθέµενης Αξίας

1 Κατηγορίες εµπορευµατικών µεταφορών

−Βάσει του µέσου µεταφοράς (οδική, σιδηροδροµική, θαλάσσια, αεροπορική) 
−Βάσει του είδους του µεταφερόµενου φορτίου (π.χ., ψυχρού, ξηρού, επικίνδυνου φορτίου)
−Βάσει του τόπου αποστολής (διεθνής, εθνική, τοπική µεταφορά)
−Βάσει του αριθµού των σηµείων αποστολής (µεταφορά, διανοµή)
−Βάσει του συνδυασµού µέσων µεταφοράς που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της

µεταφοράς

− ∆ιαδικασίες αποθήκευσης ξηρού φορτίου

− ∆ιαδικασίες αποθήκευσης σε ιδιαίτερες

συνθήκες θερµοκρασίας- υγρασίας (π.χ. 
ψύξη, κατάψυξη)

− Σχεδιασµός και οργάνωση µεταφορών

− Συντονισµός µεταφορικών εταιρειών για την

εκτέλεση µεταφορών

− Ασφάλιση φορτίων

− ∆ιεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισµού

− Φόρτωση και εκφόρτωση εµπορευµάτων

− ∆ραστητιότητες φορτοεκφορτωτών και

στοιβαστών

− Παραγγελιοληψία

− Εκτύπωση και διανοµή τιµολογίων πελατών

− Συλλογή εισπράξεων / αντικαταβολές
− ∆ιαχείριση εγγυήσεων

− ∆ιαχείριση αποθεµάτων (αναπλήρωση)
− Συσκευασία

− Aνασυσκευασία, ετικετοποίηση

Υποκλάδος Παρεχόµενες Υπηρεσίες ανά Υποκλάδο
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− ∆ειγµατοληψία / Ποιοτικός έλεγχος
− Συναρµολόγηση

− Εξυπηρέτηση πελατών

− Συµβουλευτικές υπηρεσίες

− Υπηρεσίες πληροφορικής (ΙΤ)
− Υπηρεσίες 4PL / LLP
− Reverse Logistics

Υπηρεσίες

Logistics προς

τρίτους (3PL)

− ∆ιαµετακόµιση (Cross docking)

Κλάδος

Υπηρεσίες

∆ιαµεταφοράς

(Forwarding)

A

B

2

3
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H ζήτηση υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας το 2010 εκτιµάται στα € 1,6 δις, ενώ
από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης (2008) βαίνει µειούµενη µε ρυθµό ~9%

645 718 797

289
326 361

351

780 716

297

-8,7%

2010

1.625

503

109

2009

1.772

569

71

2008

1.950

727

65

2007

1.850

768

38

2006

1.665

699

32

∆ιαµεταφορά

∆ιακίνηση φορτίων

Μεταφορά

Αποθήκευση

Ζήτηση ανά παρεχόµενη

υπηρεσία (€ εκατ.)

7%

6% 32%

9%

3%

7%

9%

10%
17%

Λοιπά

Φάρµακα & Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισµός

Είδη Ένδυσης & Υπόδησης

Ηλεκτρονικά Είδη & Αναλώσιµα

Έπιπλα & Οικιακός Εξοπλισµός

Οχήµατα & Ανταλλακτικά

Ηλεκτρικές Συσκευές

Βιοµηχανικά Προϊόντα & Πρώτες Ύλες

Τρόφιµα & Ποτά

Ζήτηση ανά κατηγορία προϊόντος (2010)

� Η µείωση του κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας και το

αυξανόµενο επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης

αποτελούν τους κύριους οδηγούς (drivers) για την

αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών εφοδιαστικής

αλυσίδας µέσω τρίτων

� Αντίθετα, η ζήτηση περιορίζεται σε περιπτώσεις

εταιρειών που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία

και υποδοµές για την υλοποίηση των υπηρεσιών

εφοδιαστικής αλυσίδας µε ίδια µέσα

� Η διακύµανση της ζήτησης για υπηρεσίες εφοδιαστικής

αλυσίδας εξαρτάται άµεσα από τη διακύµανση της

ζήτησης των ειδών στους κλάδους οι οποίοι ζητούν

σχετικές υπηρεσίες, οπότε η υφιστάµενη οικονοµική

κρίση (και η επακόλουθη µείωση της παραγωγικής και

εµπορικής δραστηριότητας – µείωση διαχειριζόµενων

όγκων) έχει οδηγήσει στη µείωση της ζήτησης

υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας

� Αν και το ποσοστό ζήτησης υπηρεσιών εφοδιαστικής

αλυσίδας από τρίτους (στο σύνολο της αγοράς

εφοδιαστικής αλυσίδας – in-house & outsourced) είναι
χαµηλό (~23%) σε σχέση µε διεθνείς πρακτικές (49% 
στην Ευρώπη), η τάση δείχνει ότι αυξάνεται µε

χαµηλούς αλλά σταθερούς ρυθµούς (~4% την 3ετία
2008-2010)

Χαρακτηριστικά Εγχώριας Ζήτησης

2010

9.067

6.992

2008

8.205

1.625

2009

1.7721.950

21,5% 21,6% 23,2%

Outsourced

In-house

Ζήτηση στο σύνολο του κόστους

εφοδιαστικής αλυσίδας (€ εκατ.)

% outsourced στο
σύνολο

Ανάλυση Kantor-EEL
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Αντίστοιχη µείωση παρουσίασε και η ζήτηση για εµπορευµατικές µεταφορές σε όλα

τα µέσα µεταφοράς εκτός από τις οδικές µεταφορές

2006

159

2009 2010

124

-22%

135

2008

152

2007

164

Θαλάσσια Μεταφορά Οδική Μεταφορά

+26%

2008

645

2009

511

2006

485
629

2007

3,6
4,9

20082007

4,3

2009

3,2

-17%

3,9

2006 2010

Σιδηροδροµική Μεταφορά

0,12

2009

0,10

-20%

20102007 2008

0,130,130,13

2006

Αεροπορική Μεταφορά

� Οι οδικές µεταφορές καλύπτουν την πλειοψηφία της

ζήτησης σε σχετικό έργο (κατά αξία και ποσότητα)

� Αυτή τη χρονική περίοδο διανύεται το µεταβατικό

στάδιο της απελευθέρωσης των οδικών

εµπορευµατικών µεταφορών µέσω του κλάδου των

Φ∆Χ

� H oδική µεταφορά εµπορευµάτων στην Ελλάδα από

µεταφορείς άλλων χωρών (cabotage) έχει αυξηθεί

κατά 47% κατά το χρονικό διάστηµα 2006-2010

� Χαµηλό ποσοστό αξιοποίησης του σιδηροδροµικού

δικτύου σε αντίθεση µε τις κατευθύνσεις της ΕΕ, αλλά
και χαµηλό ποσοστό διαµετακόµισης (transit)

Χαρακτηριστικά Ζήτησης Μεταφορών

11,5% 0,2%
11,0%

77,3%

Κίνηση Εξωτερικού - Αναχωρήσεις

∆ιαµετακόµιση (Transit)

Κίνηση Εσωτερικού

Κίνηση Εξωτερικού - Αφίξεις

Κατανοµή σιδηροδροµικών µεταφορών στην

Ελλάδα ανά προορισµό (βάσει βάρους)

82,2%

17,3%
0,0%

0,5%

Οδική µεταφορά

Θαλάσσια µεταφορά

Αεροπορική µεταφορά

Σιδηροδροµική µεταφορά

Εξέλιξη ζήτησης εµπορευµατικών µεταφορών ανά µέσο

µεταφοράς (εκατ. τόνοι)

Κατανοµή υπηρεσιών ανά µέσο µεταφοράς

(βάσει διακινούµενου όγκου)

Ανάλυση Kantor-EEL
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H ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαµηλού κόστους έχει συµβάλλει στη

σταδιακή αύξηση του βαθµού καθετοποίησης των προσφερόµενων υπηρεσιών

Ολοκλήρωση (Integration)

∆ιαφοροποίηση (Diversification)

55%53%

79%

49%

70% 80% 70% 80%

% εταιρειών

Εξειδίκευση ανά κατηγορία

διαχειριζόµενου προϊόντος

22%

13%

19%

13%

6%
3%

13%13%

87654321

% εταιρειών
% εταιρειών

0%

8%
5%

10%
13%

18%

8%
5%

10%

3%

23%

1110987654321

# Value added services

Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας

32%

5% 63%

Αποθήκευση µε και χωρίς ψύξη

Αποθήκευση µε ψύξη

Αποθήκευση χωρίς ψύξη

46%

34%

20%

∆ιεθνείς & Εθνικές Μεταφορές

Εθνικές Μεταφορές

∆ιεθνείς Μεταφορές

39%

7%

54%

Μεταφορά µε και χωρίς ψύξη

Μεταφορά µε ψύξη

Μεταφορά χωρίς ψύξη

Υπηρεσίες Μεταφοράς

Βάσει τόπου αποστολής

Υπηρεσίες Μεταφοράς

Βάσει µεταφερόµενου είδους
Υπηρεσίες Αποθήκευσης

Αποθήκευση

Μεταφορά

∆ιαµεταφορά

% µεγαλύτερων σε κύκλο

εργασιών επιχειρήσεων

% καθετοποίησης βάσει των
δραστηριοποιούµενων υπηρεσιών

# Κατηγοριών προϊόντων

�Οι υπηρεσίες

εφοδιαστικής αλυσίδας

µπορούν να

θεωρηθούν ως

commodities

�Χαµηλός βαθµός

εξειδίκευσης των

εταιρειών βάσει των

διαχειριζόµενων

προϊόντων (εκτός από
ειδικές κατηγορίες

προϊόντων)

Αποτελέσµατα έρευνας πεδίου
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Ο τοµέας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων, χωρίς

να παρατηρούνται τάσεις συγκέντρωσης της αγοράς

Συγκέντρωση Τοµέα (2010)Μερίδια Αγοράς Τοµέα (2010)

44%

18%

7%

31% Μεταφορά

Αποθήκευση

∆ιαµεταφορά

∆ιακίνηση

� Υψηλά εµπόδια στην είσοδο

νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων, λόγω του

υψηλού κόστους για τη διείσδυση στην

αγορά και την επίτευξη ανταγωνιστικού

πλεονεκτήµατος

� Χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας των

ελληνικών επιχειρήσεων του τοµέα

εφοδιαστικής αλυσίδας

� Υψηλό ποσοστό συνεργασίας µεταξύ των

επιχειρήσεων του τοµέα λόγω της ανάγκης

για αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης. 
Παρόλα αυτά το επίπεδο συνεργασίας

µεταξύ των εταιρειών του τοµέα δεν

χαρακτηρίζεται ως επιτυχές

� Χαµηλός βαθµός εφαρµογής συνεργατικών

µοντέλων κυρίως στον κλάδο µεταφορών

(π.χ., city logistics, 4PL)

� Χαµηλός βαθµός ευαισθητοποίησης αλλά

και χρήσης δράσεων ή συστηµάτων

“πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας” (green 
logistics)

Χαρακτηριστικά Τοµέα & Επιχειρήσεων

Αποθήκευση

Μεταφορά

∆ιακίνηση Φορτίων

∆ιαµεταφορά

∆είκτης ΗΗΙ

1.422
742

1.140
365

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-40% -20% 0% 20% 40% 60%
Περιθώριο EBITDA 2010 (%)

∆ιακίνηση Φορτίων

∆ιαµεταφορά

Οδική Μεταφορά Εµπορευµάτων

Αποθήκευση

Συσχέτιση κύκλου εργασιών και περιθωρίου EBITDA 

Κ
ύ
κ
λ
ο
ς
ερ

γ
α
σ
ιώ

ν
20

10
 (

€ε
κ
.) Έντονος ανταγωνισµός ο οποίος

οδηγεί σε χαµηλά περιθώρια

κερδοφορίας, ακόµα και για τις

µεγάλες εταιρείες του τοµέα

Ανάλυση Kantor-EEL
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Η οικονοµική κρίση και ύφεση εκτός από το µέγεθος έχει επηρεάσει και την

κερδοφορία και κατ’ επέκταση την αποδοτικότητα του τοµέα

8%

6%

4%

2%

10%

12%

14%

2010

0%

2009200820072006

∆ιαµεταφορά

Αποθήκευση

∆ιακίνηση Φορτίων

Οδική Μεταφορά Εµπορευµάτων

Εξέλιξη Κερδοφορίας Τοµέα

Περιθώριο EBITDA

-2%

-4%

20102009200820072006

8%

6%

4%

2%

0%

Περιθώριο EBIT

Εξέλιξη Αποδοτικότητας Τοµέα

ROA

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2006 2007 2008 2009 2010

-15%
-10%

-5%
0%

5%
10%

15%
20%

25%
30%

2008 2009 2010

ROE

Μεταβολή Κύκλου Εργασιών (2009-2010)
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EBT τοµέα

Μέση
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Περιθώριο EBT (%)

∆ιαµεταφορά

Αποθήκευση

∆ιακίνηση Φορτίων

Οδική Μεταφορά Εµπορευµάτων

Μεταβολή κύκλου

εργασιών

Σηµείωση: Το µέγεθος του κύκλου υποδηλώνει το ποσοστό του

κύκλου εργασιών στο σύνολο του τοµέα εφοδιαστικής αλυσίδας

Ανάλυση Kantor-EEL

46

20

7

26
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Εισαγωγή

Υφιστάµενη Κατάσταση

Συµπεράσµατα Υφιστάµενης Κατάστασης

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
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ΑποτέλεσµαΠεριορισµοί

Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού, καθορισµένων
χρήσεων γης και θεσµοθέτησης αυτόνοµων logistics 
περιοχών (ενσωµάτωση σε βιοµηχανικές περιοχές)

Περιοριστικοί όροι κάλυψης / δόµησης για ανέγερση
αποθηκευτικών / διανεµητικών κέντρων

Η ανάπτυξη κέντρων logistics χωρίς σχεδιασµό, µε ελλιπείς υποδοµές, εντός πόλεων
οδηγεί σε:
–υψηλό κόστος κτήσης οικοπέδων
–υψηλό κόστος εµπορευµατικών διακινήσεων και
–αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Αδυναµία ανέγερσης υψηλών αποθηκευτικών / διανεµητικών κέντρων (και σε πολλές
περιπτώσεις µε υψηλό κόστος)

Μη διασύνδεση των κόµβων στο εθνικό δίκτυο και µη

ένταξη στο διεθνές εµπορευµατικό δίκτυο

Απουσία ειδικού και ενιαίου νοµοθετικού πλαισίου για

εκτέλεση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας

Απελευθέρωση σιδηροδροµικών µεταφορών

Αύξηση εµπορευµατικού κόστους και απουσία εξωστρέφειας

Αύξηση εµπορευµατικού κόστους λόγω έλλειψης συνδυασµένων µεταφορών

Απουσία διασφάλισης ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών και προστασίας εταιρειών

που λειτουργούν µε σωστά πρότυπα

Επέκταση δυνατότητας χρήσης ιδιωτικών λιµένων Αύξηση εµπορευµατικού κόστους λόγω έλλειψης συνδυασµένων µεταφορών

Απουσία νοµοθεσίας / φορολογικού συστήµατος για
κίνητρα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων για ανάπτυξη

δραστηριοτήτων logistics 

Απουσία ξένων επενδύσεων που θα δώσουν ώθηση στις δραστηριότητες logistics και

στη ενδυνάµωση της Ελλάδας ως transit προορισµού από την Ευρώπη προς την Ασία

/ Αφρική και το αντίστροφο

Απελευθέρωση του επαγγέλµατος του µεταφορέα Περιορισµένες επιπτώσεις στην αγορά

Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο θέτει περιορισµούς στην ανάπτυξη του τοµέα
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Ο τοµέας παρουσιάζει αδυναµίες αλλά και ευκαιρίες για απόκτηση νέων µεριδίων

αγοράς και επίτευξη νέων στρατηγικών σχέσεων

∆υνατά Σηµεία & Ευκαιρίες Αδύνατα Σηµεία & Απειλές

� Υψηλός βαθµός καθετοποίησης (µεγάλο εύρος) 
παρεχόµενων υπηρεσιών µε στόχο την παροχή

ολοκληρωµένων λύσεων

� Αύξηση του ποσοστού παροχής υπηρεσιών

προστιθέµενης αξίας (κυρίως) από τις µεγάλες

εταιρείες του τοµέα

� Η εφοδιαστική αλυσίδα και οι δυνατότητες που

προσφέρει για µείωση κόστους την καθιστούν

σηµαντική κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης

� Υψηλό τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο

τεχνογνωσίας από τις µεγάλες εταιρείες του τοµέα

� ∆υνατότητες περαιτέρω µείωσης κόστους µέσω

εφαρµογής δράσεων “Πράσινης Εφοδιαστικής

Αλυσίδας”

� Περαιτέρω ανάπτυξη και εξορθολογισµός του τοµέα

λόγω της απελευθέρωσης των µεταφορών

� Ανάδειξη χώρας σαν διαµετακοµιστικός κόµβος

εκµεταλλευόµενη ευνοϊκές συγκυρίες όπως:

� εµπορευµατική συµφόρηση σε λιµάνια της

∆υτικής Ευρώπης και

� ανεπαρκείς υποδοµές γειτονικών χωρών

� Υψηλός ανταγωνισµός µε αποτέλεσµα την πίεση των τιµών στις

προσφερόµενες υπηρεσίες

� Υψηλός κατακερµατισµός αγοράς λόγω της έλλειψης

καθορισµένου θεσµικού πλαισίου

� Μεγάλος αριθµός ατοµικών εταιρειών παρωχηµένης οργάνωσης

και τεχνολογίας (χαµηλή ανταγωνιστικότητα φορτηγών οχηµάτων)

� Υπερπροσφορά αποθηκευτικών χώρων µε χαµηλό επίπεδο

τεχνολογικών υποδοµών και συστηµάτων

� Έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών και χαµηλό επίπεδο

κατάρτισης στο µεσαίο και χαµηλό επίπεδο του προσωπικού

� Μειωµένες συνέργειες µεταξύ των εταιρειών διανοµής µε

αποτέλεσµα χαµηλό ποσοστό αξιοποίησης οχηµάτων

� Η έλλειψη χρηµατοδότησης έχει δηµιουργήσει σηµαντικά

προβλήµατα ρευστότητας και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των

εταιρειών του τοµέα

� Έλλειψη οργανωµένων logistics parks / hubs (µε υποδοµές

πρόσβασης και ασφάλειας)

� Χαµηλό ποσοστό αξιοποίησης σιδηροδροµικού δικτύου και

γενικότερα χρήσης συνδυασµένων µεταφορών (συνδέσεις λιµένων
µε σιδηροδροµικό δίκτυο)

� Χαµηλός βαθµός της Ελλάδας σε θέµατα ανταγωνιστικότητας και

στο “ επιχειρείν”

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7
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Εισαγωγή

Υφιστάµενη Κατάσταση

Συµπεράσµατα Υφιστάµενης Κατάστασης

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης



Οι στρατηγικές επιλογές του τοµέα διαµορφώνονται σε 4 διαστάσεις

16

► Εστίαση στον πυρήνα των

δραστηριοτήτων

► Εφαρµογή στρατηγικών

ολοκλήρωσης

► Εφαρµογή στρατηγικών

διαφοροποίησης

► Μία κατηγορία προϊόντων

► Μεγάλο πλήθος

κατηγοριών προϊόντων

► Νέες κατηγορίες προϊόντων

► Ανασχεδιασµός οργά-
νωσης και λειτουργίας

► Επενδύσεις

► Σύναψη συνεργιών

► ∆ιαχείριση κινδύνων

Μοχλός

ανταγωνιστικότητας

Ανάπτυξη & 
Εξωστρέφεια

Αποδοτικότητα & 
Αποτελεσµατικότητα

Ικανοποίηση

Αναγκών Πελατών

Εύρεση Νέων

Περιοχών Ανάπτυξης

…γεωγραφική στόχευση
…εύρος παρεχόµενων

υπηρεσιών

…εύρος διαχειριζόµενων

προϊόντων

…βελτιστοποίηση σχέσης

τιµής & ποιότητας

Στρατηγικές

Επιλογές

Α Β Γ ∆

Στοχευµένη ανάπτυξη & αποτελεσµατική λειτουργία
Εθνικών Υποδοµών για περαιτέρω βελτίωση ποιότητας

υπηρεσιών

Άρση περιορισµών θεσµικού πλαισίου για αύξηση ευελιξίας

και ανταγωνιστικότητας κλάδου

Όραµα

Βασικοί Άξονες /  
Στόχοι Επιχειρήσεων

Υποστηρι-
κτικοί Άξονες

∆ράσεις

► Περαιτέρω διείσδυση

στην ελληνική αγορά

► Προσέλκυση νέων

φορτίων στην ελληνική

αγορά

► Επέκταση στο εξωτερικό

(ανάπτυξη νέων αγορών)

Επιλεχθείσες στρατηγικές επιλογές



Ολοκληρωµένο στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης του τοµέα
Όραµα Στόχοι Στρατηγικές Επιλογές ∆ράσεις

Περαιτέρω διείσδυση
στην ελληνική αγορά

Προσέλκυση νέων
φορτίων στην ελληνική

αγορά

Εφαρµογή στρατη-
γικών ολοκλήρωσης
(Vertical Integration)

Εφαρµογή στρατηγι-
κών διαφοροποίησης

∆ιαχείριση µεγάλου
πλήθους κατηγοριών
προϊόντων (Horizontal 

Integration)

Επενδύσεις

Σύναψη συνεργειών
µεταξύ επιχειρήσεων

Ανασχεδιασµός οργά-
νωσης & λειτουργίας

1. Προωθητικές ενέργειες µε σκοπό την προβολή του τοµέα ή νέων υπηρεσιών1. Προωθητικές ενέργειες µε σκοπό την προβολή του τοµέα ή νέων υπηρεσιών

1. Υποστήριξη στη στοχευµένη ανάπτυξη εθνικών υποδοµών
2. Εντοπισµός και υποστήριξη στην επίλυση των θεσµικών προβληµάτων ανάπτυξης του

τοµέα

1. Υποστήριξη στη στοχευµένη ανάπτυξη εθνικών υποδοµών
2. Εντοπισµός και υποστήριξη στην επίλυση των θεσµικών προβληµάτων ανάπτυξης του

τοµέα

1. Συνεργασίες µεταξύ εταιριών τοµέα που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους
2. Προµήθεια υποδοµών / εξοπλισµού για παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών

1. Συνεργασίες µεταξύ εταιριών τοµέα που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους
2. Προµήθεια υποδοµών / εξοπλισµού για παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών

1. Συνεργασίες εταιρειών του τοµέα µε εταιρείες παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας
2. Προµήθεια συστηµάτων ή /και εξοπλισµού για την προσφορά υπηρεσιών προστιθέµενης

αξίας

1. Συνεργασίες εταιρειών του τοµέα µε εταιρείες παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας
2. Προµήθεια συστηµάτων ή /και εξοπλισµού για την προσφορά υπηρεσιών προστιθέµενης

αξίας

1. Εκσυγχρονισµός στόλου φορτηγών οχηµάτων
2. Αξιοποίηση τεχνολογιών και συστηµάτων πληροφορικής στον τοµέα των µεταφορών
3. Αξιοποίηση τεχνολογιών και συστηµάτων αποθήκευσης

1. Εκσυγχρονισµός στόλου φορτηγών οχηµάτων
2. Αξιοποίηση τεχνολογιών και συστηµάτων πληροφορικής στον τοµέα των µεταφορών
3. Αξιοποίηση τεχνολογιών και συστηµάτων αποθήκευσης

1. Συνέργιες µεταξύ µεταφορικών εταιρειών για συνεκµετάλλευση κοινού δικτύου διανοµής σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο

2. Συνέργιες µεταξύ εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης για συνεκµετάλλευση
εποχιακών ειδών

1. Συνέργιες µεταξύ µεταφορικών εταιρειών για συνεκµετάλλευση κοινού δικτύου διανοµής σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο

2. Συνέργιες µεταξύ εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης για συνεκµετάλλευση
εποχιακών ειδών

1. Βελτιστοποίηση δικτύου διανοµής
2. Βελτιστοποίηση χρήσης αποθηκευτικών χώρων
3. Σχεδιασµός και υλοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρµας κάλυψης αναγκών για υπηρεσίες 3PL
4. Ολοκλήρωση πληροφοριακών συστηµάτων Shippers µε 3PL providers
5. Σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων

1. Βελτιστοποίηση δικτύου διανοµής
2. Βελτιστοποίηση χρήσης αποθηκευτικών χώρων
3. Σχεδιασµός και υλοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρµας κάλυψης αναγκών για υπηρεσίες 3PL
4. Ολοκλήρωση πληροφοριακών συστηµάτων Shippers µε 3PL providers
5. Σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων

∆ιαχείριση κινδύνων 1. Ανάλυση κερδοφορίας πελατών (ABC) και αξιολόγηση φερεγγυότητάς τους1. Ανάλυση κερδοφορίας πελατών (ABC) και αξιολόγηση φερεγγυότητάς τους

1. Συνεργασίες µεταξύ εταιρειών του τοµέα για την αύξηση του συντελεστή πληρότητας
2. Προωθητικές ενέργειες για αύξηση του share of wallet σε υφιστάµενους πελάτες
3. Προωθητικές ενέργειες σε νέους πελάτες

1. Συνεργασίες µεταξύ εταιρειών του τοµέα για την αύξηση του συντελεστή πληρότητας
2. Προωθητικές ενέργειες για αύξηση του share of wallet σε υφιστάµενους πελάτες
3. Προωθητικές ενέργειες σε νέους πελάτες

…γεωγρα-
φική

στόχευση

…εύρος

παρεχόµε-
νων

υπηρεσιών

…εύρος

διαχειριζό-
µενων

προϊόντων

…βελτιστο-
ποίηση

σχέσης τιµής

& ποιότητας

Εύρεση

Νέων

Περιοχών

Ανάπτυξης

Ικανοποί-
ηση

Αναγκών

Πελατών

Αποδοτικό-
τητα & 

Αποτελε-
σµατικότητα

Επέκταση στο εξωτερικό
(ανάπτυξη νέων αγορών)

Εστιασµός στον πυρήνα
των δραστηριοτήτων

∆ιαχείριση µίας κα-
τηγορίας προϊόντων

∆ιαχείριση νέων κα-
τηγοριών προϊόντων

Ανάπτυξη & 
Εξωστρέ-

φεια

Μοχλός

Ανταγωνι-
στικότητας

Στοχευµένη

ανάπτυξη & 
αποτελε-
σµατική

λειτουργία

Εθνικών

Υποδοµών

για

περαιτέρω

βελτίωση

ποιότητας

υπηρεσιών

Άρση

περιορισµών

θεσµικού

πλαισίου για

αύξηση

ευελιξίας και

ανταγωνι-
στικότητας

κλάδου

Υποστηρικτικοί
Άξονες

17



Σηµείωση: Οι µελέτες / αναλύσεις / σχέδια που εκπονούν οι ανεξάρτητοι Σύµβουλοι για λογαριασµό του ΣΕΒ,
αποτελούν αποκλειστική τους ευθύνη, φέρουν το λογότυπο τους και σε κάθε περίπτωση ο ΣΕΒ δεν παρεµβαίνει

στο περιεχόµενο τους. Αποτελούν εργαλεία, τα οποία χρησιµοποιεί ο ΣΕΒ για να οριοθετήσει τις δικές του

προτάσεις και θέσεις, στο πλαίσιο της ενεργητικής συζήτησης και διαβούλευσης του µε εµπειρογνώµονες, 
ακαδηµαϊκούς, στελέχη της αγοράς και άλλους εκπροσώπους της ευρύτερης επιχειρηµατικής κοινότητας.


