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T 
ρία ήταν τα μεγαλύτερα και σημα-
ντικότερα όπλα που έκαναν την 
εφοδιαστική αγορά να μετράει ό-
σο το δυνατόν λιγότερες πληγές 

στη συνεχιζόμενη μάχη με τον COVID-19, 
το ισχυρότερο μεταπολεμικό σοκ που υ-
πέστη παγκοσμίως: Ψυχραιμία, αποφα-
σιστικότητα και συνεργασία.

Με απλά, καθημερινά ψηφιακά εργα-
λεία οργανώσαμε ένα μεγάλο ηλεκτρο-
νικό δίκτυο επικοινωνίας το οποίο θέσα-
με υπό διαρκή παρακολούθηση. Στόχος 
μας ήταν να διαπιστώνουμε όσο το δυνα-
τόν πιο έγκαιρα το όποιο πρόβλημα εφοδι-
ασμού που αφορούσε στην αγορά τροφί-
μων και φαρμάκων ή σε άλλα θέματα που 
αφορούσαν στο προσωπικό ή τη μεταφο-
ρά φορτίων. Θα πρέπει, όμως, να τονιστεί 
ιδιαιτέρως ότι και ο κλάδος της εφοδιαστι-
κής διαδικασίας επέδειξε ζηλευτό και α-
ξιέπαινο επαγγελματισμό και προσήλω-
ση στον τελικό στόχο που, φυσικά, ήταν η 
όσο το δυνατόν απρόσκοπτη τροφοδοσία 
της αγοράς. Όλα τα κλιμάκια των φορέων 
και των εκπροσώπων του Συμβουλίου, 
εκπροσώπων τους - επιχειρήσεις, σύν-
δεσμοι, νεοσύστατο Συμβούλιο Εφοδι-
αστικής- οργανώθηκαν και εργάστηκαν 
με υποδειγματικό τρόπο με το ευτυχές α-
ποτέλεσμα να κατορθώσουν να ανταπε-
ξέλθουν στις αντίξοες και, φυσικά, πρω-
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τα τα οποία έγιναν αντιληπτά μόνο στο τε-
λευταίο στάδιο της παράδοσης σχετικά με 
τον χρόνο που ο ίδιος ο καταναλωτής ανέ-
μενε. Έτσι, τα σημαντικότερα προβλήμα-
τα που παρατηρήθηκαν είχαν σχέση με το 
home delivery αλλά και με αυτό που ονο-
μάζουμε “τελευταίο μίλι”, τη διαδικασία 
παράδοσης από ένα κέντρο ή μια εγκατά-
σταση διανομής στον τελικό χρήστη κατά 
την οποία χρησιμοποιούνται μικρά πακέ-
τα παράδοσης και πολλά μικρά μεταφο-
ρικά μέσα. Αυτού του είδους τα προβλή-

ματα παρουσιάστηκαν, κατά κύριο λόγο, 
στην αγορά των βασικών καταναλωτικών 
αγαθών, ιδίως στα super market, τα οποία 
σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχτηκαν α-
νέτοιμα να διαχειριστούν αποτελεσματι-
κά τόσο τον διακινούμενο όγκο των προϊό-
ντων όσο και τη διαδικασία διανομής ανα-
φορικά με τον τελικό χρήστη. Θα πρέπει, 
όμως, να σημειωθεί ότι οι ρυθμοί προσαρ-
μογής των ίδιων των εταιρειών στα νέα έ-
κτακτα και εν πολλοίς ακραία δεδομένα 
αποδείχτηκαν εντυπωσιακοί αφού μέσα 

σε σύντομα χρονικά διαστήματα βρέθη-
καν οι κατάλληλες λύσεις προς όφελος 
των ελληνικών νοικοκυριών. 

Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτουν 
οι υπηρεσίες του υπουργείου η εσωτερική 
μεταφορά βρέθηκε μοιρασμένη σε τρεις 
βασικές κατηγορίες με αντίστοιχα αποτε-
λέσματα αύξησης ή μείωσης του μεταφε-
ρόμενου όγκου. Οι εταιρείες που διέθε-
ταν στόλους οχημάτων ψυχόμενου φορ-
τίου ή ειδικού φορτίου (φάρμακα), είχαν 
να αντιμετωπίσουν τη σημαντική εντα-
τικοποίηση στο έργο τους. Επί της ουσίας 
παρατηρήθηκε τριπλασιασμός του μετα-
φερόμενου όγκου, άρα και του τζίρου. Στο 
ίδιο πλαίσιο αύξησης κινήθηκαν και οι α-
ντίστοιχες εταιρείες μεταφορών ξηρού 
φορτίου. Στον αντίποδα, οι μεταφορές γε-
νικού ξηρού φορτίου, οι οποίες και αποτε-
λούν το μεγαλύτερο όγκο διακινούμενου 
φορτίου – άρα και πλήθους εταιρειών - ε-
θνικών μεταφορών, είχαν κάθετη πτώση 
μεταφορικού έργου 35%-50%.

Είναι καταφανές ότι πρόκειται για την 
πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπί-
ζει ο κλάδος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο και έπειτα. Και η σημερινή, η λεγόμε-
νη «επανεκκίνηση» μάς δημιουργεί την 
ευθύνη όχι μόνο για την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας του κλάδου αλλά και για 
την ενίσχυσή του. 

H σημερινή,  
η λεγόμενη  
«επανεκκίνηση»  
μάς δημιουργεί  
την ευθύνη όχι μόνο  
για την εξασφάλιση  
της βιωσιμότητας  
του κλάδου αλλά  
και για την ενίσχυσή του

τόγνωρες εργασιακές συνθήκες που ε-
πέβαλε στην αγορά η πανδημία. 

Κυβέρνηση, Πολιτεία και εφοδιαστική 
αλυσίδα σε παράλληλη συνεργασία προ-
έβησαν στην αποτελεσματική ανάπτυ-
ξη μοντέλων διαχείρισης κρίσεων (risk 
management – risk mitigation) καθώς 
και στον προγραμματισμό της απρόσκο-

πτης διατήρησης των δραστηριοτήτων 
(business continuity plan) των εταιρει-
ών της εφοδιαστικής με σκοπό την αδιά-
λειπτη τροφοδοσία της αγοράς. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποθηκευ-
τικές εταιρείες που κατά τη διάρκεια της κο-
ρύφωσης της κρίσης αποθήκευαν και διέ-
νειμαν τρόφιμα ή φάρμακα, δέχθηκαν σημα-
ντική πίεση φόρτου, με κάθετη αύξηση των 
ροών και των διανομών. Το ίδιο δέχθηκαν και 
οι εταιρείες που εξυπηρετούν το ηλεκτρονι-
κό εμπόριο, οι οποίες υπέστησαν ένα ισχυ-
ρό σοκ αύξησης των απαιτούμενων παρα-
δόσεων, με αιχμή του δόρατος τις εταιρείες 
ταχυμεταφορών. Όμως το ίδιο δεν επικρά-
τησε στις υπόλοιπες εταιρείες που έβλεπαν 
τα αποθηκευμένα εμπορεύματα στις απο-
θήκες να παραμένουν αδιάθετα και η πτώ-
ση των παραδόσεων να έχει κάθετα πτωτι-
κή ή και μηδενική πορεία. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εφοδια-
στική αλυσίδα αντιμετώπισε προβλήμα-
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