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"ΟΙ LOGISTICIANS ΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"
Όταν βρίσκεται για λίγες µόνο ηµέρες στην Ελλάδα, ένας από τους βασικούς
συντάκτες της πιο έγκυρης µελέτης -διεθνώς- για την αγορά των logistics, αυτής
της CapGemini, για να µιλήσει στους Έλληνες logisticians για τις τάσεις που
διαµορφώνονται στο παγκόσµιο επιχειρηµατικό σκηνικό, είναι πρόκληση για ένα
αντιστοίχως εξειδικευµένο περιοδικό να του µιλήσει.

Ο λόγος για τον Vice President Logistics της CapGemini Netherlands BV, κ. Erik Van Dort, ο
οποίος βρέθηκε στην Αθήνα επí ευκαιρίας της διοργάνωσης του Business Strategy Round
Table του Supply Chain Management Forum (SCMF) και ο οποίος µίλησε για δεύτερη φορά
στο περιοδικό µας, επισηµαίνοντας όλες τις αλλαγές στη διεθνή επιχειρηµατική σκηνή που
απασχολούν και εµπλέκουν τους logisticians. ∆ράξαµε την ευκαιρία από τον γενικό τίτλο του
BSRT: “Supply Chain Management as a Competitive Tool”, και κάναµε µε τον κ. Van Dort µια
γενική συζήτηση για το πώς τελικά µπορούν τα logistics να αποτελέσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις στο σύγχρονο περιβάλλον…

Κε Van Dort, η επιστήµη των logi-stics έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία 10
χρόνια και σήµερα οι σύγχρονες εταιρείες πρακτικά βασίζονται στις εφοδιαστικές
τους αλυσίδες. Ποιες είναι οι νέες τάσεις που τείνουν να επικρατήσουν στην
παγκόσµια αγορά;
E.V.D Όντως η δύναµη της εφοδιαστικής αλυσίδας αρχίζει να αναγνωρίζεται διεθνώς, ο ρόλος
των

logistics

αναβαθµίζεται

και

παρατηρούνται

συγκεκριµένες

τάσεις

στο

επιχειρηµατικό σκηνικό. Αυτές µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:


Η διαρκώς αυξανόµενη σηµασία της πληροφορικής στην εφοδιαστική αλυσίδα.

διεθνές



Οι περισσότερο παγκόσµιες εφοδιαστικές αλυσίδες, ειδικά σε σχέση µε τις ταχέως
αναπτυσσόµενες οικονοµίες



Tων χωρών “BRICK”, δηλαδή της Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας και Κίνας. Αλλά και η
αυξανόµενη σπουδαιότητα του Dubai και των νέων αναπτυσσόµενων εµπορικών λιµανιών
όπως η Κωστάντζα.



Η αυξανόµενη σηµασία των ενοποιηµένων υπηρεσιών logistics: αποθήκευση, αποστολή
και express µεταφορές.



Τα “πράσινα” logistics και ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών ανησυχιών στην παγκόσµια
παραγωγή. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την τάση “Cradle to Cradle” η οποία στοχεύει
στην µείωση των απορριµµάτων, κοινώς γνωστή ως “µετατροπή των απορριµµάτων σε
τροφή”.

Οι εταιρείες 3PL, σύµφωνα µε διάφορες µελέτες, αυξάνονται συνεχώς και οι
υπηρεσίες outsourcing τείνουν να γίνουν µια στρατηγική επιλογή για τις εµπορικές
εταιρείες και τις βιοµηχανίες. Ποιοι είναι παράγοντες που κάνουν µια εταιρεία 3PL
ανταγωνιστική και ελκυστική προς τους πελάτες;
E.V.D Παρόλο που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από συγκεκριµένες απαιτήσεις του πελάτη, για
τους περισσότερο απαιτητικούς διεθνείς πελάτες το κλειδί είναι να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις που προκαλούνται από τις τάσεις που προαναφέρθηκαν. Εκτός αυτού, υπάρχει η
ευκαιρία για τις εταιρείες 3PL να διαπρέψουν στην εξυπηρέτηση πελατών, σε έναν τοµέα που
πλέον δεν υποβαθµίζεται, στον κόσµο των logistics. Έναν τοµέα όπου παραδοσιακά το να
“κατευνάζεις τα πνεύµατα” απορροφά την περισσότερη ενέργεια. Ας µην µας διαφεύγει, όσο
και εάν αυτό δεν αρέσει στους περισσότερους από εµάς, το να ασχολείσαι µε την εφοδιαστική
αλυσίδα πάει να πει πως κάτι δεν πήγε καλά στην επιχείρηση, όταν όλα στην αλυσίδα
εφοδιασµού δουλεύουν ρολόι, κανείς δεν ασχολείται µαζί της!

Πώς η νέα τεχνολογία επηρεάζει τις υπηρεσίες outsourcing; Είναι το επίπεδο
πληροφορικής των εταιρειών 3PL επαρκές για αυτά που ζητάει η αγορά διεθνώς;
E.V.D Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε υψηλό τεχνολογικό επίπεδο, αποτελεί ένα πολύ
σηµαντικό πλεονέκτηµα για τις εταιρείες 3PL. Ωστόσο η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα πεδίο
όπου υπάρχουν ακόµα πεπαλαιωµένες λύσεις τόσο ανάµεσα στους προµηθευτές υπηρεσιών
όσο και ανάµεσα στους πελάτες τους. Συνεπώς είναι ακόµα βασανιστικά αργό, περίπλοκο και
ακριβό να πραγµατοποιηθούν αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα, όταν όλοι µιλούν για
ευκίνητες εφοδιαστικές αλυσίδες. Το επίπεδο του ΙΤ που χρησιµοποιείται, δυστυχώς έως
σήµερα, έχει αποδειχθεί ότι σπανιότερα είναι ένα εργαλείο που δίνει δυνατότητες και πιο
συχνά ένα εργαλείο που τις αφαιρεί. ∆εν είναι τυχαίο, και είναι ιδιαιτέρως κουραστικό, ότι
στην εφοδιαστική όταν µιλούµε για IT, συνεχώς µιλάµε για track and trace και τίποτα
παραπάνω. Θα πρέπει να καταλάβουµε ωστόσο, πως η αξία της πληροφορικής φαίνεται στη
χρήση νέων τεχνολογιών όπως το RFID, αλλά αν θέλουµε να είµαστε ρεαλιστές, είναι πιο

σηµαντικό να παρέχεται παλιότερη τεχνολογία αλλά µε ταχύτητα, αξιοπιστία και σωστή
ενσωµάτωση.

Όσον αφορά στο management, ποιος είναι ο συγκεκριµένος

ρόλος που

διαδραµατίζουν τα logistics και µε ποιον τρόπο παίζουν αυτό το ρόλο ώστε να
προσθέσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην εταιρεία;
E.V.D ∆υστυχώς τα logistics αποτελούν συχνά µια υποτιµηµένη λειτουργία. Και είναι µια
λειτουργία κυρίως ορατή όταν κάτι δεν πάει καλά άρα κερδίζει αυτό που λέµε “αρνητική
προσοχή-δηµοσιότητα”. Για πολλούς managers τα logistics είναι σαν τον ηλεκτρισµό (στο
δυτικό κόσµο): τα χρησιµοποιούν καθηµερινά και είναι σηµαντικά, αλλά έχουν ως δεδοµένο
ότι είναι πάντα διαθέσιµα. Εάν συµβεί το αντίθετο, τότε δυσαρεστούνται, ωστόσο όταν όλα
αρχίσουν να δουλεύουν πάλι κανονικά τότε τα ξεχνούν. Οι logistics managers πρέπει να έχουν
έναν πολύ ενεργητικό διαχειριστικό ρόλο: να βοηθούν στον καθορισµό της αναβάθµισης των
εταιρειών. Αντί απλά να παρέχουν οτιδήποτε απαιτούν οι άλλες λειτουργίες, τα logistics πρέπει
να αναλύουν µε κριτικό τρόπο πώς µπορεί να επιτευχθεί η αποδοτικότητα για την εταιρεία. Η
διαθεσιµότητα πληροφόρησης good cost και οι καλύτερες ικανότητες επικοινωνίας είναι
σηµαντικές συνθήκες για να κατανοηθεί αυτό. Ο τρόπος µε τον οποίο τα logistics
"εκπροσωπούνται" στα διοικητικά συµβούλια είναι ένα άλλος καθοριστικός παράγοντας. Πόσο
δηλαδή, στις ίδιες τις επιχειρήσεις µας -είτε αυτές είναι βιοµηχανικές, είτε εµπορικές, είτε
µικτές- θεωρούµε ότι ο logistics manager ή o supply chain manager είναι απαραίτητο να
συµµετέχει στο board που λαµβάνει τις στρατηγικές αποφάσεις.
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µπορούσατε να πείτε ότι υπάρχουν κάποιες που οδηγούν στην εξοικονόµηση
κόστους;
E.V.D Φυσικά και υπάρχουν, αλλά οι περισσότερες εταιρείες πασχίζουν να καθορίσουν ποιο
είναι το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεπώς το βρίσκουν δύσκολο να υπολογίσουν
τα εταιρικά πλεονεκτήµατα που µπορεί να αποφέρουν τα projects βελτίωσης.
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ικανοποιηµένες µε το επίπεδο των υπηρεσιών που λαµβάνουν; Τι ζητούν από τις
εταιρείες 3PL που συνεργάζονται;
E.V.D Με βάση την έρευνα (της Cap Gemini για την παγκόσµια αγορά 3PL το 2007, βασικός
συντάκτης της οποίας είναι ο κ. Van Dort) και τη δική µου εµπειρία, οι πελάτες είναι γενικά
ικανοποιηµένοι µε τις υπηρεσίες 3PL. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αυτά τα θετικά αποτελέσµατα
µπορούν εύκολα να επιτευχθούν. Οι διάφορες πλευρές συχνά χρειάζονται αρκετό χρόνο να
συνηθίσουν η µια την άλλη και να επιτύχουν ένα σταθερό και ικανοποιητικό τρόπο
συνεργασίας. Η αλλαγή συνεργατών είναι συνεπώς µια βραδυκίνητη διαδικασία. Αποτελεί

έκπληξη το γεγονός ότι οι managers εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πιο απρόθυµοι από τους
προµηθευτές που συνεργάζονται. Οι τελευταίοι συχνά προτιµούν να διερευνούν τις
προοπτικές για χαµηλότερες τιµές από άλλον πάροχο. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές για να
αναφερθούν. Τελικά είναι σηµαντικό ότι υπάρχει µια πολυεπίπεδη σχέση στην οποία η
εµπιστοσύνη είναι εδραιωµένη και οι διαφωνίες µπορούν να επιλυθούν µε ρεαλιστικό τρόπο.

Τι θεωρείτε ότι είναι πιο σηµαντικό για έναν πάροχο υπηρεσιών logistics: να
εστιάζει στo “value advantage” ή στο “cost advantage”;
E.V.D Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλύτερο να διασφαλίζουµε ότι στις συνεργασίες
µας επιτυγχάνεται η ανταπόδοση αξίας, το λεγόµενο “value advantage”. Για οποιαδήποτε
υπηρεσία άλλωστε, µπορούµε να αποδείξουµε ότι υπάρχει προστιθέµενη αξία, ο παράγοντας
κόστος θα έρθει σε δεύτερη µοίρα. Προφανώς οι δυνατότητες διαφοροποιούνται ανάλογα µε
την υπηρεσία. Όσο πιο ενσωµατωµένη και πολύπλοκη είναι µια υπηρεσία τόσο περισσότερο
απαιτείται να επικεντρώνεται κανείς σε αυτήν ώστε να αντιστοιχεί στην παρεχόµενη αξία και
να προσδίδει added value.

10 TIPS ΓΙΑ ΤΟΥΣ SUPPLY CHAIN MANAGERS
1. Κατανοείστε ότι βρίσκεστε στην υπηρεσία των πελατών!
2. Ενδυναµώστε τη θέση σας στην εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα!
3. Να ακολουθείτε µια στρατηγική παρά να είστε τακτικοί!
4. Μειώστε την πολυπλοκότητα!
5. Αποτελέστε πρόκληση για τους εσωτερικούς σας πελάτες!
6. Συνεργαστείτε µε τους 3PL!
7. Προσφέρετε οικονοµική διαφάνεια για να οδηγήσετε σε αποτελεσµατική
συµπεριφορά!
8. ∆ώστε “δύναµη” στην τεχνολογία για τη βελτίωση της λειτουργίας και επικοινωνίας!
9. Αναπτύξτε άλλες αρµοδιότητες: ικανότητες επικοινωνίας /project
management/συµβουλευτικές ικανότητες!
10. Συµβάλλετε στην βιωσιµότητα της επιχείρησης!

Aς προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στο βασικό ερώτηµα που απασχολεί σήµερα
τους managers: Πώς µπορούν να χρησιµοποιήσουν το supply chain management
ως ανταγωνιστικό εργαλείο;
E.V.D Οι supply chain managers πρέπει να γνωρίζουν την αγορά µέσα στην οποία οι εταιρείες
τους λειτουργούν καλύτερα. Από την στιγµή που θα πετύχουν να “µεταφράσουν” τον
αντίκτυπο της αγοράς στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας τους, θα έχουν τη δυνατότητα

να γίνουν παίκτες τόσο σε ότι αφορά την αξία πελατών όσο και την αξία της εταιρείας, από το
να είναι µεσολαβητές ή απλά ένα “κέντρο κόστους”.

