
ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ Γ.ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ 

Σν Επηκειεηήξην Μεζζελίαο καδί κε ηελ Ειιεληθή Εηαηξεία Logistics νξγάλσζε ηελ ζεκεξηλή 

εζπεξίδα κε ζθνπφ λα βνεζήζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο κέιε καο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα 

ζχγρξνλα εξγαιεία απνζήθεο θαη δηαθίλεζεο ζην πιαίζην ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 

πνπ ζα ηηο βνεζήζεη ζηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο, 

αιιά θαη ηεο εηαηξείαο ζπλνιηθά θαη ην θπξηφηεξν λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπλζήθεο θεξδνθνξίαο.  

ινη πηζηεχσ λα θαηαλννχλ ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ζήκεξα ε ζηήξημε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε έλα 

πεξηβάιινλ αλχπαξθηεο ξεπζηφηεηαο θαη φηαλ κάιηζηα ζ’ απηφ ην πεξηβάιινλ ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ην αλαπάληεην εξψηεκα:  

Σειηθά πφζν καθξηά ζα είλαη ε λχρηα ηεο θξίζεο; 

Ή απάληεζε θαηά ηε γλψκε καο είλαη δπζνίσλε:  

Φίινη κνπ, ε λχρηα ζα είλαη καθξηά.  

Καη βέβαηα θακία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ηε ρξεκαηνδνηήζεη απφ ηα θέξδε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ. Δελ κνηάδεη απηή ε θξίζε κε παξειζνχζεο θξίζεηο δηάξθεηαο δχν-ηξηψλ 

ρξφλσλ πνπ ιέγακε ζηνλ επηρεηξεκαηία «ηφζα ρξφληα θεξδίδεηο, ρξεκαηνδφηεζε απηή ηε 

δηεηία-ηξηεηία ηελ επηρείξεζε ζνπ γηα λα βγεη απφ ηελ θξίζε θαη κεηά ζα απνιαχζεηο πάιη ηα 

θέξδε». Πνηνο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επηρείξεζε ηνπ εμ ηδίσλ πφξσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 

5 έηε; 

Άξα απαηηείηαη επαλνηθνδφκεζε (REBUILDING) ηεο επηρείξεζεο. ρη "αλαδηνξγάλσζε" 

(reengineering) αιιά "επαλνηθνδφκεζε".  

Φνβάκαη φηη κεγάινο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ έρνπλ θαηαιάβεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο θαη θαζπζηεξνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ κείσζε ηνπ κεηαβιεηνχ θαη ηνπ 

ζηαζεξνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ. Ελδερφκελα λα πεξηκέλνπλ λα γίλεη θάπνην ζαχκα θαη 

μαθληθά λα αξρίζνπλ νη ηξάπεδεο λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία φπσο πξηλ 

απφ ηξία ρξφληα ή φηη ην θξάηνο ζα κεηψζεη ηελ θνξνινγία ηνπ θαη ζα επηδνηήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο κε θίλεηξα, θαηά ηελ γλψκε καο απίζαλν γηα φζν δηάζηεκα ε Ειιάδα δελ 

βειηηψζεη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο γηα λα εμαζθαιίζεη πξσηνγελέο πιεφλαζκα. 

ρεηηθέο έξεπλεο πεδίνπ καο νδεγνχλ ζηα εμήο πκπεξάζκαηα: 

 

Πξψην ζπκπέξαζκα: νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ αληηδξνχλ ζσζηά ζηελ θξίζε, 

πεξηθφπηνληαο ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ ην direct εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο. Πξέπεη λα 

απινπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη λα κεηψζνπλ δξαζηηθά ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ. 

Αιιά δελ απαηηείηαη κφλν ελδνζθφπεζε. Χξεηάδεηαη θαη εμσζηξέθεηα θαη κάιηζηα θαη πξνο ηεο 

δχν θαηεπζχλζεηο, απηή ησλ πειαηψλ θαη απηή ησλ πξνκεζεπηψλ. Καη σο πξνο ηνπ 

πξνκεζεπηέο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θάλεη θάπνηα βήκαηα, θπξίσο φκσο ζε επίπεδν 

επαλαδηαπξαγκαηεχζεσλ φξσλ αγνξάο θαη πιεξσκήο. Πνιχ ζεκαληηθφ αιιά δελ θηάλεη. Ο 

ζηφρνο είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα απνζέκαηα 

θαη θπξίσο ηα λεθξά απνζέκαηα. H θξίζε πξέπεη λα νδεγήζεη ηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ λα 

μεθχγνπλ απφ ηε θηινζνθία ηνπ ρζεο θαη λα πάλε ζε ζχγρξνλεο πξαθηηθέο φπνπ 

πξνκεζεπηήο θαη πειάηεο θάλνπλ απφ θνηλνχ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο (forecast) θαη 

πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο (scheduling). 

Η επηηπρία ηνπ ζσζηνχ Logistician είλαη λα θαηαξγεζνχλ νη απνζήθεο ηνπ θαη ηα πξντφληα 

απιψο λα δηέξρνληαη.  



Δεχηεξν ζπκπέξαζκα: Η θξίζε απαηηεί αιιαγή λννηξνπίαο. Απαηηεί θαη' αξράο νη ππεχζπλνη 

ηνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο ηεο εηαηξείαο λα ζηνρνπνηνχληαη κε βάζε ηελ θεξδνθνξία ηνπ 

πειαηνινγίνπ ηνπο θαη φρη ηνπο πξαγκαηνπνηνχκελνπο ηδίξνπο. 

Επαλεμέηαζε ηεο πνιηηηθήο επηζηξνθψλ. Γηαηί λα παίξλνπκε επηζηξνθέο; Μήπσο ππεξ-

ζηνθάξνπκε ηνλ πειάηε, θαη αλ ηνλ ππεξ-ζηνθάξνπκε γηαηί ζπκβαίλεη απηφ;  

Απηφ πνπ αθνχγεηαη «ε θξίζε δεκηνπξγεί θαη επθαηξίεο» Ίζσο ε θξίζε λα είλαη ε αθεηεξία γηα 

επεκβάζεηο ζην δχζθνιν απηφ ρψξν ηεο νξγάλσζεο ηεο απνζήθεο θαη δηαθίλεζεο. 

Φίινη κνπ ζήκεξα ζα δηαβνπιεπηνχκε θαη ζχγρξνλα εξγαιεία ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο, 

έλα άιιν κεγάιν θεθάιαην γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο καο, φπσο (α) ηερλνινγία 

δηαδηθηπαθψλ εθζέζεσλ θαη (β) ζπκβνπιεχνκαη θαη πνπιάσ ειεθηξνληθά.   

Καηαιήγνληαο ζην ζχληνκν ραηξεηηζκφ κνπ ζα ήζεια λα θιείζσ θάλνληαο κηα εθηίκεζε,  

H "λχρηα" ηεο θξίζεο ζα είλαη καθξηά, πξέπεη λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο, λα 

μαλαζηήζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο καο πην "ιηηέο" θαη γηα λα γίλνπλ ιηηέο δελ αξθεί λα 

απνκαθξχλνπκε κφλν κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε ζηελ αλάγθε κηαο πκκαρίαο γηα ηελ Ελδπλάκσζε ηεο 

Μεζζεληαθήο Αγνξάο. 

Πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε φια ηα ζχγρξνλα εξγαιεία πνπ ζαο παξέρεη ΔΩΡΕΑΝ ην 

Επηκειεηήξην Μεζζελίαο θαη ζα αθνχζεηε ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα. 

Πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε ζε κηα θνηλή ζέζε θαη λα επζπγξακκηζηνχκε ζε κηα ζηξαηεγηθή 

εμσζηξέθεηαο δηεθδηθψληαο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, έλα φξακα πνπ 

ζέιεη ηελ Καιακάηα «λνηηφηεξε πχιε ηεο Ειιάδαο ζηε Μεζφγεην», γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη 

ζρεηηθή Μειέηε απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην master plan ηνπ Ληκέλα 

Καιακάηαο. 

Πξέπεη λα επέκβνπκε έληνλα ζην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ.  

Πξέπεη επίζεο λα αιιάμνπκε ηε κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο πεξλψληαο ζε 

κνξθέο εθκεδέληζεο ηνπ απνζέκαηνο. 

Καη βέβαηα πάλσ απ' φιν πξέπεη λα μαλαδνχκε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο καο. ιεο δε 

απηέο νη ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζε ειάρηζην ρξφλν (π.ρ. 4 κήλεο). 

"Καιφ θνπξάγην" ζε φινπο καο, φπσο είπαλ θαη νη θχξηνη ηνπ ΔΝΣ. 


