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Κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Κονταράτο για την πρόσκληση
που απηύθυνε στον ΣΕΒ να µετάσχει στην ηµερίδα της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics.
Έχει δε ιδιαίτερη σηµασία το ότι η εκδήλωση χρονικά συµπίπτει µε τη
διαδικασία εκπόνησης των υπουργικών αποφάσεων µέσω των οποίων τα
παρεχόµενα από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόµο κίνητρα, θα εξειδικευθούν ως
προς τις επενδύσεις που σχετίζονται µε τον κλάδο της εφοδιαστικής.
Είναι γεγονός ότι η εφοδιαστική (ή επί το ελληνικότερον «logistics») αποτελεί
έναν από τους δυναµικότερους και ταχύτατα αναπτυσσόµενους κλάδους της
διεθνούς οικονοµίας.
Είναι επίσης γεγονός ότι η εφαρµογή της επιστήµης της εφοδιαστικής στη
σύγχρονη
επιχειρηµατικότητα
εξασφαλίζει
σηµαντικά
συγκριτικά
πλεονεκτήµατα. Αυτά µεταφράζονται µεταξύ άλλων στη βελτιστοποίηση των
χρόνων, την αποφυγή σφαλµάτων, την αριστοποίηση της αξιοποίησης χώρων
και µέσων αλλά και σε νέες αποδοτικότερες µορφές παραγωγής σε
ορθολογική χρήση πρώτων υλών και εν κατακλείδι στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του χρήστη.
Από την άλλη πλευρά η βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης της
εφοδιαστικής αλυσίδας οδηγεί και σε µείωση των περιβαλλοντικών
επιβαρύνσεων. Ταυτόχρονα ο τοµέας της αντίστροφης εφοδιαστικής (reverse
logistics) αν και τελείως πρόσφατος ήδη θεωρείται ως η περιβαλλοντικά
συµβατή λύση ως προς την ορθολογική διαχείριση αποσυρόµενων προϊόντων
και υλικών, που αποτελεί µείζον πρόβληµα των συγχρόνων κοινωνιών.
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών πιστεύει ότι η δηµιουργία υποδοµών
logistics και στη χώρα µας θα συµβάλει σηµαντικά στην εθνική ανάπτυξη
δεδοµένου ότι η Ελλάδα µπορεί να γίνει το κέντρο εφοδιασµού της ευρύτερης
περιοχής (Βαλκάνια, Ν.Α. Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειος).
Η άποψη αυτή απορρέει τόσο από τα πλεονεκτήµατα της χώρας µας ως
µέλους της Ε.Ε. όσο και από τα έργα υποδοµής µεταφορών, τα οποία
αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια ή πρόκειται να υλοποιηθούν σταδιακά
µέχρι το τέλος της δεκαετίας.
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Επιπροσθέτως η πρόσφατη διεύρυνση της Ε.Ε., οι αναµενόµενες νέες
εντάξεις µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου έτους, και οι νέες πολιτικές
διευρυµένης συνεργασίας µε τρίτες χώρες στοιχειοθετούν µία νέα
πραγµατικότητα.
Πιο συγκεκριµένα η Ελλάδα µεταβάλλεται από γεωγραφικά αποµακρυσµένο
µέλος που είναι σήµερα σε απόληξη του νέου ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
κατά τον άξονα λειτουργίας του από βορρά προς νότο αλλά και σε κεντρικό
κόµβο του χώρου της Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας.
Μάλιστα ο ρόλος αυτός θα γίνεται όλο και πιο εµφανής λόγω της σταδιακής
συµπλήρωσης των υποδοµών σε επίπεδο διευρωπαϊκών δικτύων.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι να εµφανίζεται πρόσφορη η δυνατότητα
ανάπτυξης λειτουργιών διαµετακόµισης φορτίων µε προέλευση/προορισµό
άλλες αγορές.
Εξίσου σηµαντικό θεωρούµε το γεγονός ότι οι οργανωµένες υποδοµές
εφοδιαστικής µπορούν να συνεισφέρουν στη συµπίεση του κόστους και εν
κατακλείδι της τιµής που φθάνουν τα διακινούµενα προϊόντα στον τελικό
καταναλωτή στηρίζοντας και την εξαγωγική προσπάθεια.
Έχει σηµασία το ότι οι υποδοµές αυτού του τύπου είναι σε θέση να
υποστηρίζουν και την έγκαιρη και ποιοτική εξασφαλισµένη τροφοδοσία ξένων
αγορών µε κρίσιµα εθνικά προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα µεγιστοποιώντας
συγκριτικά πλεονεκτήµατα και εξασφαλίζοντας δυνατότητες διάθεσης σε
καλύτερες τιµές.
Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι που ώθησαν τον ΣΕΒ στο να επιδιώξει στο
πλαίσιο του παρεµβατικού του ρόλου, την εγκατάσταση ενός θεσµικού
πλαισίου που να ενισχύει τις προσπάθειες δηµιουργίας υποδοµών logistics
στη χώρα.
Για τον λόγο αυτό προέταξε κατά τη διαδικασία διαβούλευσης ενόψει της
κατάρτισης του νέου Αναπτυξιακού Νόµου συγκεκριµένα επιχειρήµατα. Αυτά
συνετέλεσαν στη συµπερίληψη των σχετικών επενδύσεων ως επιλέξιµων
στον Ν. 3299 χωρίς αυτό το τελευταίο να σηµαίνει ότι τα προβλεπόµενα στον
νέο Νόµο δεν επιδέχονται βελτιώσεων. (Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί
η υποχρέωση ανάληψης επενδύσεων αποθήκευσης και διαµετακόµισης από
εµπορικές και µεταφορικές επιχειρήσεις υπό ενιαίο φορέα που περιορίζει
σηµαντικά τις δυνατότητες των ενδιαφεροµένων).
Ταυτόχρονα και σε συνεργασία µε επιχειρήσεις µέλη του που
δραστηριοποιούνται στον χώρο ο Σύνδεσµος προχώρησε σε συγκεκριµένες
προτάσεις για τις προς ενίσχυση επενδυτικές δαπάνες που αφορούν την
αποθήκευση, τα σύγχρονα συστήµατα και µεθοδολογίες καθώς και τα µέσα
διακίνησης. Ζήτησε µάλιστα η επιλεξιµότητα να µην περιορίζεται µόνο σε
αρχικές επενδύσεις αλλά και σε παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού ή
µετεγκατάστασης σε κατάλληλες οργανωµένες ζώνες. Πρότεινε επίσης χωρίς
αυτό να γίνει δεκτό την ενίσχυση συµπληρωµατικών υποδοµών στην
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ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (στα πρότυπα του ΕΣΟΑΒ) αποσκοπώντας σε
συνέργιες µε κεντρικές υποδοµές στη χώρα µας.
Σίγουρα όµως η ανάπτυξη του κλάδου δεν µπορεί να προέλθει αποκλειστικά
και µόνο µέσα από το εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο επιχορηγήσεων και
κινήτρων.
Πράγµατι πέρα από την ανάγκη συµπλήρωσης των υφιστάµενων υποδοµών
µεταφοράς έτσι ώστε να αποτελέσουν τµήµατα ολοκληρωµένων
διευρωπαϊκών δικτύων κρίνεται απαραίτητη και η χωροθέτηση περιοχών για
εγκατάσταση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών εφοδιασµού.
Εννοείται βέβαια ότι βασικό κριτήριο για τις περιοχές αυτές θα πρέπει να είναι
η προσβασιµότητα ή γειτνίαση όπου είναι αναγκαίο καθώς και η εξασφάλιση
ικανοποιητικής λειτουργίας του υποστηρικτικού «περίγυρου». Πολλή
συζήτηση για παράδειγµα έχει γίνει τον τελευταίο καιρό για τα λιµάνια, τις
παρατηρούµενες καθυστερήσεις και τις προκύπτουσες αδικαιολόγητες ή
δικαιολογηµένες επιβαρύνσεις στους ναύλους και τα κόµιστρα.
Και θα ήθελα να επισηµάνω την ανάγκη απελευθέρωσης των υπηρεσιών που
σχετίζονται µε τις µεταφορές και λειτουργούν σήµερα στη χώρα µας µε
λογικές µονοπωλίων ή εναρµονισµένων πρακτικών ως προς την τιµολόγηση.
Αυτό θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ανταγωνισµού και κατ’
επέκταση θα διασφαλίσει την υποστήριξη ή παροχή µεταφορικού έργου στα
απαιτούµενα επίπεδα ποιότητας και όγκου καθώς και κόστος λογικό για τις
εξυπηρετούµενες επιχειρήσεις.
Επιθυµώ επίσης να τονίσω ότι παράγοντες που σχετίζονται µε την προστασία
του περιβάλλοντος και τον περιορισµό του µεταφορικού κόστους οδηγούν
στην ανάδειξη της σηµασίας των συνδυασµένων µεταφορών.
Είναι µία λογική απέναντι στην οποία δεν έχουµε επικεντρώσει µέχρι σήµερα
την προσοχή µας στον βαθµό που έπρεπε. Είναι καιρός το σχετικό έλλειµµα
σε υποστηρικτικές υποδοµές των νέων αυτών πρακτικών παροχής
µεταφορικού έργου να αντιµετωπισθεί.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για
συµπλήρωση και βελτίωση του σιδηροδροµικού δικτύου καθώς και των
σηµαντικών λιµανιών της χώρας. Κάτι τέτοιο θα δώσει και την απαιτούµενη
ώθηση στις δραστηριότητες logistics οι οποίες ναι µεν έχουν αρχίσει τα
τελευταία χρόνια να αναπτύσσονται πλην η ανάπτυξή τους είναι συνάρτηση
και του µεγέθους των αγορών τις οποίες καλούνται να εξυπηρετήσουν.
Και είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα των 10 εκατοµµυρίων κατοίκων είναι µια πολύ
µικρή αγορά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δώσουµε στις δραστηριότητες
αυτές µια νέα διευρυµένη προοπτική.
Πρόσφατα δηµοσιοποιήθηκε και το Νοµοσχέδιο το σχετικό µε την Ίδρυση και
Λειτουργία των Εµπορευµατικών Κέντρων. Είναι γεγονός ότι η δηµιουργία
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τέτοιων κέντρων θα οδηγήσει σε οικονοµίες κλίµακας λόγω κοινής χρήσης
ακριβών υποδοµών και λόγω ανάπτυξης συνεργασιών, οι οποίες
συνεπάγονται περικοπές «άσκοπων» εξόδων. ∆εν πρέπει επίσης να
παραγνωρίζεται και η µείωση των συγκρούσεων που σχετίζονται µε τις
χρήσεις γης. Είναι άλλωστε εµφανή τα πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν οι
µεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε οργανωµένες ΒΕΠΕ.
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών θεωρεί ότι η εγκατάσταση θεσµικού
πλαισίου διευκολυντικού στη δηµιουργία ολοκληρωµένων υποδοµών
υποδοχής δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής θα συνδράµει
την κοινή µας προσπάθεια.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί απαραίτητη τη συµβατότητα των προβλεποµένων σε
αυτά µε τη Νοµοθεσία που διέπει την χωροθέτηση και περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.
Εξίσου απαραίτητη θεωρούµε και τη συµβατότητα µε άξονες και µέτρα
Τοµεακών Προγραµµάτων του τρέχοντος και του επόµενου ΚΠΣ, τον νέο
Αναπτυξιακό Νόµο και την υπό εκπόνηση Νοµοθεσία για τις συµπράξεις
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα.
Για τους λόγους αυτούς προτιθέµεθα να προχωρήσουµε σε συνεργασία µε τα
ενδιαφερόµενα µέλη µας στις αναγκαίες ενέργειες για επίτευξη του τελικού
ζητούµενου.
∆ηλαδή την εγκατάσταση ενός απλού, σαφούς και ευέλικτου θεσµικού
πλαισίου που θα δώσει την απαιτούµενη ώθηση σε έναν κλάδο υπηρεσιών, ο
οποίος θα λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστής ισχύος στην αναπτυξιακή
προσπάθεια των επόµενων χρόνων.
Σας ευχαριστώ.
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