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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 Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. Συγχρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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Εισαγωγή 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Συμπεράσματα Υφιστάμενης Κατάστασης  

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 



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  

• Δικτύωση των επιχειρήσεων του τομέα για μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα προϊόντων / υπηρεσιών, οικονομίες 

κλίμακας, κοινές επιχειρηματικές ευκαιρίες, πρόσβαση σε νέες αγορές, κτλ. 
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Εισαγωγή 

Υφιστάμενη Κατάσταση  

Συμπεράσματα Υφιστάμενης Κατάστασης  

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 



Χαρτογράφηση των υπηρεσιών του τομέα 

6 

Εμπορευματική 

Μεταφορά / Διανομή 

Διαχείριση Φορτίων ή 

Εμπορευματοκιβω-

τίων (Handling) 

Αποθήκευση 

Διαμεταφορά 

(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  

 Διαδικασίες αποθήκευσης ξηρού φορτίου 

 Διαδικασίες αποθήκευσης σε ιδιαίτερες 

συνθήκες θερμοκρασίας- υγρασίας (π.χ. 

ψύξη, κατάψυξη) 

 Σχεδιασμός και οργάνωση μεταφορών 

 Συντονισμός μεταφορικών εταιρειών για την 

εκτέλεση μεταφορών 

 Ασφάλιση φορτίων 

 Διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού 

 Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων 

 Δραστητιότητες φορτοεκφορτωτών και 

στοιβαστών 

 Παραγγελιοληψία 

 Εκτύπωση και διανομή τιμολογίων πελατών 

 Συλλογή εισπράξεων / αντικαταβολές 

 Διαχείριση εγγυήσεων 

 Διαχείριση αποθεμάτων (αναπλήρωση) 

 Συσκευασία 

 Aνασυσκευασία, ετικετοποίηση 

Υποκλάδος Παρεχόμενες Υπηρεσίες ανά Υποκλάδο 

4 

 Δειγματοληψία / Ποιοτικός έλεγχος 

 Συναρμολόγηση 

 Εξυπηρέτηση πελατών 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 Υπηρεσίες πληροφορικής (ΙΤ) 

 Υπηρεσίες 4PL / LLP 

 Reverse Logistics 

Υπηρεσίες 

Logistics προς 

τρίτους (3PL) 

 Διαμετακόμιση (Cross docking) 

Κλάδος 

Υπηρεσίες 

Διαμεταφοράς 

(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 

Διαμεταφορά 

Διακίνηση 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 

1.772 1.950 

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 

2008 2007 

4,3 

2009 

3,2 

-17% 

3,9 

2006 2010 

Σιδηροδρομική Μεταφορά 

0,12 

2009 

0,10 

-20% 

2010 2007 2008 

0,13 0,13 0,13 

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 

ΦΔΧ  

 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 

Διαμετακόμιση (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) 

Διαφοροποίηση (Diversification) 

55%53%

79%

49%

70% 80% 70% 80% 

% εταιρειών 

Εξειδίκευση ανά κατηγορία 

διαχειριζόμενου προϊόντος 

22%

13%

19%

13%

6%

3%

13%13%

8 7 6 5 4 3 2 1 

% εταιρειών 

% εταιρειών 

0%

8%
5%

10%
13%

18%

8%
5%

10%

3%

23%

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

# Value added services 

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 

32% 

5% 
63% 

Αποθήκευση με και χωρίς ψύξη 

Αποθήκευση με ψύξη 

Αποθήκευση χωρίς ψύξη 

46% 

34% 

20% 

Διεθνείς & Εθνικές Μεταφορές 

Εθνικές Μεταφορές 

Διεθνείς 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 

Διαμεταφορά 

% 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 

Διαμεταφορά 

Διακίνηση 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

%
 Κ

ύ
κ
λ
ο

υ
 ε

ρ
γ
α

σ
ιώ

ν
 

% Εταιρειών 

 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 

Διακίνηση Φορτίων  

Διαμεταφορά 

Δείκτης 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 (%) 

Διακίνηση Φορτίων 

Διαμεταφορά 

Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων 

Αποθήκευση 

Συσχέτιση κύκλου εργασιών και περιθωρίου EBITDA  

Κ
ύ

κ
λ
ο

ς
 ε

ρ
γ
α

σ
ιώ

ν
 2

0
1
0
 (

€
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% 

2009 2008 2007 2006 

Διαμεταφορά 

Αποθήκευση 

Διακίνηση Φορτίων 

Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων 

Εξέλιξη Κερδοφορίας Τομέα 

Περιθώριο EBITDA 

-2% 

-4% 

2010 2009 2008 2007 2006 

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) 

και Περιθώριο EBT (2010) 

Μέσο περιθώριο 
EBT τομέα 

Μέση 

μεταβολή 

κύκλου 

εργασιών 

τομέα 

-20%
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-4%

-2%
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Περιθώριο EBT (%) 

Διαμεταφορά 

Αποθήκευση 

Διακίνηση 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 



12 

Εισαγωγή 

Υφιστάμενη Κατάσταση  

Συμπεράσματα Υφιστάμενης Κατάστασης  

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 
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Αποτέλεσμα Περιορισμοί 

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 

Δυνατά 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 

 Δυνατότητες 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 

Δυτικής 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 

► Διαχείριση 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 Δ 

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 

Δράσεις 

► 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 Δράσεις 

Περαιτέρω διείσδυση 
στην ελληνική αγορά 

Προσέλκυση νέων 
φορτίων στην ελληνική 

αγορά 

Εφαρμογή στρατη-
γικών ολοκλήρωσης 
(Vertical Integration) 

Εφαρμογή στρατηγι-
κών διαφοροποίησης 

Διαχείριση 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 υπηρεσιών 

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 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. 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 

Διαχείριση κινδύνων 1. 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 

…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 

Διαχείριση μίας κα-
τηγορίας προϊόντων 

Διαχείριση 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 
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