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Ο σηµαντικότερος λόγος που οι εταιρείες δηµοσιεύουν πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις
είναι η προσέλκυση επενδυτών. O οργανισµός Carbon Disclosure Project (CDP) συµβουλεύει επενδυτές µε
αποθεµατικά της τάξης των 92 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων (!). O CDP στέλνει ερωτηµατολόγια σε 5.000
εταιρείες ρωτώντας αν µια εταιρεία έχει στόχους µείωσης περιβαλλοντικών ρύπων. Σε περίπτωση που η
εταιρεία δεν έχει τέτοιους στόχους θα πρέπει να εξηγήσει το γιατί. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι περισσότερες
από το 50% των εταιρειών που οι µετοχές τους διαπραγµατεύονται στα 31 µεγαλύτερα χρηµατιστήρια του
κόσµου δηµοσιεύουν δεδοµένα σχετικά µε την βιωσιµότητα τους. Είναι ξεκάθαρο πια πως η βιωσιµότητα
των εφοδιαστικών αλυσίδων (ΕΑ), αλλά και η κοινωνική εταιρική ευθύνη έχουν αναδυθεί στην κορυφή της
ιεραρχίας των προτεραιοτήτων για τους µεγάλους παγκόσµιους παίκτες.

Ειδικά για την ναυτιλία οι επιπτώσεις είναι σηµαντικές µια και είναι υπεύθυνη για 3-4% των παγκόσµιων
εκποµπών CO2. Πρόσθετες προκλήσεις για τον κλάδο αποτελούν οι εκποµπές οξειδίων του θείου και του
αζώτου (ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την ποιότητα του αέρα και την ανθρώπινη υγεία), η διαφθορά, η
πειρατεία και τα παράνοµα φορτία.

Οι θαλάσσιοι µεταφορείς εµπορευµατοκιβωτίων µπορούν να συνεισφέρουν στην µείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µε τρεις παρεµβάσεις:
Α. Βελτιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση των παγκόσµιων µεταφορικών ΕΑ. Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί µε την επιλογή των πιο ενεργειακά αποδοτικών προµηθευτών και µέσων µεταφοράς, την
βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών δικτύων καθώς και την παροχή door-to-door ορατότητας, αλλά και
υπηρεσιών για την µείωση του αποτυπώµατος της µεταφοράς στην ΕΑ.
Β. Βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των Λιµένων. Αποδοτικοί Σ.ΕΜΠΟ. επιτρέπουν ακόµη και slow
steaming για τα πλοία χωρίς αύξηση του συνολικού door-to-door χρόνου µε επακόλουθο την µειωµένη
κατανάλωση καύσιµου και ρύπων.
Γ. Μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της θαλάσσιας µεταφοράς. Οι οικονοµίες κλίµακας που
εξασφαλίζουν τα όλο και µεγαλύτερα πλοία µεταφοράς containers είναι καταλυτικές. Ενδεικτικά, τα νέα
Tripple-E µεγαθήρια των 18.000 TEUs οδηγούν σε κατά 50% µειωµένες εκποµπές CO2 ανά container.
Πρόσθετα, από πέρσι έχουµε ένα νέο τοπίο στην διακίνηση containers µετά την προσπάθεια δηµιουργίας
δύο συνεργατικών δικτύων παραδοσιακών ανταγωνιστών (υπάρχουν βέβαια προβλήµατα από παγκόσµιες

επιτροπές ανταγωνισµού). Το πρώτο είναι το P3 ∆ίκτυο που περιλαµβάνει την µεγαλύτερη εταιρεία του
κλάδου παγκοσµίως, την Maersk, την ελβετική MSC και την γαλλική CMA CGM. Το δεύτερο είναι το G6,
µε τις Hapag-Loyd, NYK Lines, Orient Overseas Container Line, Hyundai Merchant Marine, APL και
Mitsui O.S.K. Lines. Οι πιέσεις για την λειτουργία όλο και µεγαλύτερων πλοίων (τουλάχιστον 8.000 TUEs)
και για οικονοµίες κλίµακας είναι πια πολύ µεγάλες. Οι σύγχρονες ΕΑ πράγµατι δηµιουργούν ένα νέο
ανταγωνιστικό τοπίο για την ναυτιλία, αλλά και τους Λιµένες που θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες
υποδοµές και την ικανότητα να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Η παγίωση εφοδιαστικών αλυσίδων (ΕΑ) µε παγκόσµιο αποτύπωµα µέσω της πρακτικής του Global Build,
Global Sell, Global Source (µε τα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας να κυµαίνονται µεταξύ του 15 και 35%
του συνολικού κόστους), η συνεπακόλουθη αύξηση του διασυνοριακού εµπορίου, η συνεχής µείωση του
κύκλου ζωής των προϊόντων, και η αύξηση του παγκόσµιου ανταγωνισµού σηµατοδοτούν ακριβώς το
στρατηγικό ρόλο των Logistics ως δυνητική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για µια χώρα. Στην
καρδιά του σηµερινού περιβάλλοντος µεταφορικές εταιρείες - 3PL, ταχυµεταφορείς και διαµεταφορείς
(freight forwarders) – συνδέουν προµηθευτές, παραγωγούς και καταναλωτές σε ένα “φυσικό διαδίκτυο”
(physical internet). Η ικανότητα µιας χώρας να έχει πρόσβαση σε αυτό εξαρτάται από την ποιότητα των
υποδοµών της και την αποτελεσµατικότητα των θεσµικών της οργάνων και των πολιτικών της. Για τις
χώρες µε αναποτελεσµατικούς συνδέσµους µε αυτά τα παγκοσµιοποιηµένα δίκτυα εφοδιαστικών αλυσίδων
το κόστος περιθωριοποίησης είναι πια απαγορευτικό.

Το Eθνικό Σύστηµα Logistics της Ελλάδας σε Σχέση µε Άλλες Χώρες:
Οι τέσσερες µελέτες της Παγκόσµιας Τράπεζας µε τίτλο «Connecting to Compete» (2007, 2010, 2012 και
2014) συνδέουν σε στρατηγικό επίπεδο τα Logistics µε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µιας χώρας,
χρησιµοποιώντας τον δείκτη LPI (Logistics Performance Index) για την αποδοτικότητα του εθνικού
συστήµατος Logistics για 150 χώρες. Για τη χώρα µας µετά από χρόνια πτωτικής πορείας το 2014 είχαµε
κάποια αναστροφή του κλίµατος. Στην 1η θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Γερµανία, στην 2η θέση
η Ολλανδία, στην 3η το Βέλγιο, στην 4η το Ηνωµένο Βασίλειο, στην 5η Σιγκαπούρη, ενώ η Ελλάδα βρέθηκε
στην 44η θέση (ανάµεσα σε 155 χώρες). Ενώ η πρώτη µελέτη της Τράπεζας του 2007 καταδείκνυε την
ηγετική θέση της Ελλάδας στον ευρύτερο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης (τότε στην 29η θέση), το κατρακύλισµα
της χώρας κατά 25 (!!) θέσεις το 2010 (στην 54η) και ακόµη χειρότερα στην 69η το 2012, επέτρεψε την
Τουρκία να αποκτήσει τα πρωτεία στην ευρύτερη περιοχή (εφαρµόζοντας τις κατάλληλες πολιτικές και
εκµεταλλευόµενη κορυφαία τεχνογνωσία που έφεραν οι FDI επενδύσεις που προσέλκυσε).

Ελληνική Στρατηγική:
Πέραν όµως της διάγνωσης του προβλήµατος, οι παραπάνω µελέτες δίνουν και κατευθύνσεις για το ποια θα
πρέπει να είναι η εθνική στρατηγική που θα οδηγήσει στην αναβάθµιση µιας χώρας, όχι φυσικά µόνο σε
επίπεδο δεικτών, αλλά και ουσιαστικά στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι κατευθύνσεις αυτές

προβλέπουν ότι στις παραδοσιακές παρεµβάσεις για τη διευκόλυνση εµπορίου (υποδοµές και συστήµατα
πληροφορικής τελωνείων) πρέπει να προστεθούν δράσεις που εστιάζουν: (α) στη βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών Logistics και (β) στη βελτίωση της προβλεψιµότητας και αξιοπιστίας των ΕΑ. Οι
παρεµβάσεις πρέπει να είναι ολιστικές και όχι αποσπασµατικές, η εφαρµογή τους απαιτεί συναίνεση
κοινωνικών εταίρων και φυσικά δεν υπάρχει µια βέλτιστη στρατηγική (“one-size-fits-all”) που µπορεί να
µεταφερθεί από χώρα σε χώρα χωρίς προσαρµογές.

Τα Logistics Καταλύτης για Άµεσες Ξένες Επενδύσεις:
Πρόσθετα, στις προαναφερθείσες µελέτες της παγκόσµιας τράπεζας τεκµηριώνεται άµεση σχέση µεταξύ
απόδοσης του συστήµατος Logistics και άµεσων ξένων επενδύσεων (FDI). Χώρες µε καλής ποιότητας
συστήµατα Logistics εποπτεύουν τη διαχείριση εφοδιαστικών δικτύων υψηλής αξίας προσελκύοντας έτσι
FDIs µε εξαγωγικούς προσανατολισµούς. Καθώς εµπόριο και FDIs είναι τα σηµαντικότερα κανάλια
διάχυσης διεθνούς γνώσης, χαµηλής ποιότητας συστήµατα Logistics δηµιουργούν εµπόδια στην πρόσβαση
σε νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσία µε αρνητικές συνέπειες στο ρυθµό ανάπτυξης της παραγωγικότητας!
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω τις δυνατότητες επιρροής όλου του πολιτικού συστήµατος για
επενδύσεις στη χώρα µας συγκέντρωσης φορτίων και εξέλιξης των οδών διέλευσης εµπορευµάτων σε
µεγάλους διαύλους.

Ο Ρόλος της Βόρειας Ελλάδας στον χώρο της Ν.Α. Ευρώπης
Γνωρίζουµε ότι η ανάπτυξη που έρχεται για τη Βόρεια Ελλάδα και την Ελλάδα γενικότερα δεν θα µοιάζει
µε την παλιά. Θα βασίζεται στο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναµικό της περιοχής (καινοτοµία) και στη
γεωγραφικά κοµβική θέση της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας υπηρεσίες Logistics και ∆ιαµετακόµισης (και
για τα κινεζικά containers που θα πρέπει να προωθηθούν ταχύτατα µε block τρένα στη Βαλκανική
Ενδοχώρα), τη σύνδεση µε την Κεντρική Ευρώπη µέσω των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, και µε µια
σιδηροδροµική Εγνατία από και προς την Τουρκία. Εξάλλου, αυτές ήταν και δύο από τις τέσσερεις κύριες
θεµατικές ενότητες της σηµαντικής ηµερίδας που συνδιοργανώσαµε η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. µε
τις Εφηµερίδες «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» στις 20/2/2010 µε τίτλο «Η Θεσσαλονίκη βρίσκει την
ταυτότητά της», αλλά και στα 9ο, 12ο , 15ο και 18ο Πανελλήνι Συνέδρια Logistics που διοργανώσαµε µε
τεράστια επιτυχία ως EEL Βορείου Ελλάδος (www.gascm.org) στη Θεσσαλονίκη το 2005, 2008, 2011 και
2014, αντίστοιχα.

Ειδικότερα για το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης (οιωνεί το Ρόττερνταµ της Ν.Α. Ευρώπης!) είναι πια φανερό
πως η πρόσφατη πορεία και η σηµερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητικές παρά τις φιλότιµες
προσπάθειες της ∆ιοίκησης, µια και φαίνεται ο Ο.Λ.Θ. να µην µπορεί να ανταποκριθεί (σε αντίθεση
δυστυχώς µε παραδοσιακά «ασθενέστερα» ανταγωνιστικά λιµάνια που επιδεικνύουν ευελιξία και
επιχειρηµατικότητα στην ανάπτυξη τους και την προσέλκυση φορτίου) στις σύγχρονες ανάγκες και
προκλήσεις του παγκοσµιοποιηµένου εµπορίου και συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών.

Θεωρώ ότι ο στρατηγικός σχεδιασµός της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. πρέπει να βασισθεί στην παρουσία του Λιµένα ως
ανταγωνιστικό και αξιόπιστο κόµβο ενταγµένο σε διεθνοποιηµένα δίκτυα παραγωγής και διανοµής. Είναι
τεκµηριωµένο διεθνώς, πως ένας µεµονωµένος λιµένας βρίσκεται σε ευάλωτη θέση και µόνο η ένταξη του
σε ευρύτερα συνεργατικά δίκτυα συνδυασµένων µεταφορών µπορεί να φέρει πραγµατική ανάπτυξη.
Ανεξάρτητα της µορφής διαχείρισης του Σ.ΕΜΠΟ. (είτε όντας landlord είτε service port) το Λιµάνι πρέπει
να έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, logistics/ υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας (συσκευασία/ανασυσκευασία, διαχείριση αποθεµάτων, ελαφρά συναρµολόγηση, ετικετοποίηση,
ποιοτικό έλεγχο προϊόντων, κ.λπ.). Πρόσθετα, θα πρέπει να σχεδιάζει για την προστασία του
περιβάλλοντος, να απλουστεύει τις διαδικασίες του προς το χρήστη, να ενοποιεί οριζόντια τις
καθετοποιηµένες οργανωτικές του µονάδες, αλλά και να πιέζει για την αποτελεσµατική συνεργασία µε τον
ΟΣΕ. Τέλος, η συνεργασία ∆ιοίκησης – Μετόχων – Φορέων – Εργαζοµένων, αλλά και η συνέργεια του
Λιµένα µε άλλα δίκτυα, όπως τηλεπικοινωνιών, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας κρίνονται αναγκαία
για την ανάπτυξη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τη συνεισφορά της στην αναπτυξιακή δυναµική της Βόρειας
Ελλάδας. Ο παραπάνω στρατηγικός σχεδιασµός δυσχεραίνεται σηµαντικότατα από τα γνωστά προβλήµατα
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τη µείωση της δραστηριοποίησης της στον χώρο των εµπορευµατικών µεταφορών στη
Βόρεια Ελλάδα (δεν είναι ανεξήγητη η στασιµότητα στο θέµα του περίφηµου εµπορευµατικού κέντρου στο
στρατόπεδο του Γκόνου...).

Αντίστοιχη δυναµική για πρόσθετες επενδύσεις και ανάπτυξη παρουσιάζουν και άλλοι λιµένες της Βόρειας
Ελλάδος λόγω της ολοκλήρωσης της Εγνατίας Οδού. Συγκεκριµένα, το Λιµάνι της Ηγουµενίτσας µε την
ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασής του και τη δηµιουργία ενός κατάλληλου Εµπορευµατικού Κέντρου
(Logistics Centre) έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί ως κορυφαίος κόµβος εξαγωγικών φορτίων των χωρών
της Ν.Α. Ευρώπης προς χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.

Βιωσιµότητα: ∆ιεθνείς Τάσεις
Η Βιώσιµη Ανάπτυξη, τις τελευταίες δυο δεκαετίες, έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πρωτεύοντα θέµατα τόσο
σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η συνεχόµενη πίεση για εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως
επίσης και η κοινή διαπίστωση ότι η υιοθέτηση στρατηγικών βιώσιµης ανάπτυξης µπορούν να αποφέρουν
σηµαντικά οικονοµικά οφέλη, έχει οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των κορυφαίων επιχειρήσεων
παγκοσµίως (Global Fortune 500) στην ενσωµάτωση/ολοκλήρωση βιώσιµων πολιτικών στα στρατηγικά
τους σχέδια. Το παγκόσµιο επιχειρηµατικό τοπίο µετασχηµατίζεται, καθώς οι πιέσεις για πράσινη ανάπτυξη
αναγκάζουν τις εταιρείες να αναθεωρήσουν τον τρόπο που αντιµετωπίζουν τα προϊόντα, τις διαδικασίες, τις
τεχνολογίες και τα επιχειρηµατικά τους µοντέλα.

Στο πλαίσιο αυτό, ερευνητική οµάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) πέτυχε µια
κορυφαία πανευρωπαϊκή διάκριση. Η οµάδα εκπονεί από τον Οκτώβριο του 2012 το έργο GREEN-

AgriChains (www.green-agrichains.eu) µε επιστηµονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ελευθέριο Θ. Ιακώβου,
Πρόεδρο του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και µε την υποστήριξη 8 κορυφαίων ευρωπαϊκών
πανεπιστηµίων και 4 συλλογικών φορέων/επιχειρήσεων. Οι δράσεις του έργου GREEN-AgriChains
χρηµατοδοτούνται από το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε 1,5 Μ€ (2012-2016).
Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η περαιτέρω εδραίωση του Α.Π.Θ. σε κέντρο πανευρωπαϊκής
αριστείας στην περιοχή της σχεδίασης και διαχείρισης βιώσιµων Εφοδιαστικών Αλυσίδων (sustainable
supply chains).

Καθώς το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, διοργανώνεται το 1st International Conference on
Agrifood Supply Chain Management & Green Logistics στις 27-30 Μαΐου, 2015 στην Χαλκιδική
(Ξενοδοχείο Meliton, Porto Carras). Το Συνέδριο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µε τη συµµετοχή άνω των
150 συνέδρων µε κορυφαίους οµιλητές και εκπροσώπους από σηµαντικούς ακαδηµαϊκούς, παραγωγικούς
και επιστηµονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και της επιστηµονικής οµάδας του
έργου GREEN-AgriChains, οι οποίοι θα καταθέσουν την εµπειρία και την τεχνογνωσία τους στις σύγχρονες
βιώσιµες Εφοδιαστικές Αλυσίδες του αγροδιατροφικού τοµέα (conference.green-agrichains.eu).

