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Το υλικό της παρουσίασης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό:

• στις 2 σχετικές έρευνες / μελέτες που εκπονήθηκαν τους 12 τελευταίους μήνες από την ΕΥ με την υποστήριξη
της O.mind Creatives,

• στην μελέτη της ΕΥ για την Ελληνική Ναυτιλία

• στις μελέτες της Ελληνικής Εταιρείας Logistics για την συμβολή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελληνική
οικονομία και την ανάπτυξη της Ελλάδας ως Εμπορευματικό κέντρο

• σε κλαδικές μελέτες για τον κλάδο 3PL (ICAP, Hellastat)
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Ελλάδα – Διεθνές Εμπορευματικό κέντρο (1/2)

(*)

(*) Στοιχεία από την μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Logistics για την συμβολή της Εφοδιαστικής στην Ελληνική οικονομία
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Ελλάδα – Διεθνές Εμπορευματικό κέντρο (2/2)
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Ο διάδρομος Orient / East Med διασυνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την 
Κεντρική Ευρώπη

► Η δίοδος Orient/East-Med είναι μία από τις 
σημαντικότερες διόδους της Ε.Ε., καθώς συνδέει 
βασικούς ευρωπαϊκούς ναυτιλιακούς κόμβους στη Βόρεια 
και κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τα μεγάλα 
κομβικά ευρωπαϊκά βιομηχανικά κέντρα και τις αγορές 
logistics

► Το μεγαλύτερο μέρος της οδικής υποδομής της διόδου, 
κατανέμεται στην Ελλάδα (1.245 χλμ. ή 26%). Τα δύο 
μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, στον Πειραιά και στη 
Θεσσαλονίκη, αποτελούν τους δύο κύριους ναυτιλιακούς 
κόμβους της διόδου ΟΕΜ που συνδέουν τους λιμένες της 
Ασίας και τη Μέσης Ανατολής με τα οικονομικά κέντρα, 
όπως αι με τα κέντρα logistics στην Κεντρική Ευρώπη  
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Τα ελληνικά ΟΕΜ λιμάνια αποτελούν σημαντικούς θαλάσσιους κόμβους που συνδέουν την 
Ευρώπη με την Ανατολική Μεσόγειο

25 εμπορικοί λιμένες / 4 λιμάνια Orient East Med Όλοι οι ελληνικοί λιμένες έχουν επιτύχει ραγδαία ανάπτυξη, με τη 
μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
αύξηση σε όρους συνολικής χωρητικότητας
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Ναυτιλία και ναυτιλιακά logistics

Η κεντρική γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο παρέχει μια ανταγωνιστική δίοδο διατροπικών
μεταφορών για το θαλάσσιο εμπόριο της Ευρώπης με την Ασία
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Πειραιάς – Ναυτιλιακό πλέγμα και Λιμάνι

Οι ισχυρότερες παγκοσμίου φήμης εταιρείες διαχείρισης πλοίων και 
φορείς διαχείρισης ελληνικών συμφερόντων διατηρούν τις 
εγκαταστάσεις τους στον Πειραιά

16,8 εκατομμύρια επιβάτες
Περισσότεροι από 16,8 εκατ. επιβάτες χρησιμοποίησαν τον 
παράκτιο τερματικό σταθμό του Πειραιά το 2015

3,3 εκ. TEU

Περισσότερα από 3,3 εκατ. TEUs διακινήθηκαν στους τερματικούς 
σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού

1 εκατομμύριο επιβάτες από κρουαζιέρα
Πάνω από 1 εκατομμύριο κινήσεις επιβατών καταγράφηκαν στο 
τμήμα του λιμανιού που προορίζεται για τις κρουαζιέρες, το 2015

Το λιμάνι του Πειραιά συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 
δραστηριοτήτων των ναυτιλιακών πλεγμάτων
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Συγκέντρωση Logistics - Υποδομών

 Ως κοινή πρακτική, οι προμηθευτές 3PL 

έχουν αναπτύξει και λειτουργούν τις 

αποθήκες και τα κέντρα διανομής, κυρίως στα 

προαναφερθέντα μεγάλα κέντρα της Αττικής 

/ Βοιωτίας και της Θεσσαλονίκης. 

 Εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, οι 

3PLPs προτιμούν να αναπτύσσουν το 

υπόλοιπο του δικτύου τους μέσω 

συνεργασιών με πρακτορεία ή με την ανάθεση 

υπεργολαβίας σε μικρότερους παρόχους

logistics που ήδη λειτουργούν στις 

αντίστοιχες περιοχές

 Προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις 

απομακρυσμένες περιοχές ή / και τα ελληνικά 

νησιά, η πλειοψηφία των παρόχων 3PL 

αναθέτει υπεργολαβικά τις δραστηριότητες 

μεταφοράς και διανομής τους σε 

περιφερειακά πρακτορεία ή / και σε εταιρείες 

μεταφορών
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Το Θριάσιο Πεδίο (με την ολοκλήρωσή του), μπορεί να αποτελέσει ένα από 
τα μεγαλύτερα ξηρά λιμάνια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τα μεγάλα έργα ιδιωτικοποίησης και οι συμπράξεις 
δημοσίου – ιδιωτικού τομέα αποτελούν τους πυλώνες 
εδραίωσης της Ελλάδας ως νότιας πύλης διακίνησης 
εμπορευμάτων στην Ευρώπη 

 Διατροπικό Κέντρο Logistics
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Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές συνέχισαν να κυριαρχούν το 2015, 
αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 98,5% των συνολικών τονοχιλιομέτρων
μεταφορών που εκτελούνται στην Ελλάδα. 

Εξέλιξη της οδικής κυκλοφορίας ως προς τις συνολικές επιδόσεις των εγχώριων 
εμπορευματικών μεταφορών

Πηγή: Δεδομένα Eurostat, 2017, ανάλυση της ΕΥ

Οι διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν ανακάμψει καθώς 
το διεθνές εμπόριο μέσω των ελληνικών λιμένων επεκτείνεται 
ταχύτατα (2012-2015)

Διάκριση επίδοσης οδικών μεταφορών 
το 2015 ανά τύπο δραστηριότητας

Σε τονοχιλιόμετρα

Σε μεταφερόμενους τόνους

Εθνικές μεταφορές
Διεθνείς μεταφορές
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Η συμβολή του σιδηροδρομικού δικτύου

Νέα εποχή, νέες προοπτικές

Διασύνδεση των λιμανιών του Πειραιά

και της Θεσσαλονίκης με το

σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και με

εγκαταστάσεις logistics όπως μεταξύ

Πειραιά και Θριασίου Πεδίου

Λιμάνι Πειραιά

15 – 20 τρένα / μήνα

Εξαγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
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Αεροδρόμια - Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

Κύριοι τύποι αεροπορικών φορτίων που 
διακινούνται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών:

► Ειδικό φορτίο

► Νέα προϊόντα 
υψηλής ποιότητας 
(βιολογικά)

► Ανταλλακτικά πλοίων

► Φαρμακευτικά προϊόντα

► Φρέσκα ψάρια

► Τρόφιμα

► Αναλώσιμα

► Ηλεκτρικά είδη

► Κοσμήματα

► Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας

► Αλουμίνιο
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45 Αεροδρόμια

15 διεθνή

26 εγχώρια

Η κοινοπραξία FRAPORT έλαβε τη σύμβαση 
παραχώρησης για 14 ελληνικά περιφερειακά 

αεροδρόμια το 2015



Page 14

Παροχή Υπηρεσιών Logistics (3PLs)

Βασίζεται σε δεδομένα του 2014
Πηγή: Transport & Logistics Industry Outlook, Infobank
Hellastat S.A., 2016

5 από τις 163 μεγαλύτερες 3PLPs μοιράζονται το 26% των 
εσόδων της αγοράς, ενώ μοιράζονται το 29% των κερδών 
αυτής Πηγή: Eurostat data, 2017, 

ανάλυση από την ΕΥ
Σειρά δεδομένων που 
σχετίζονται με οικονομικές 
δραστηριότητες 1. Οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές 
(ΚΑΔ 49.41) και 2. 
Αποθηκευτικές και 
υποστηριτικές δραστηριότητες 
στις μεταφορές (ΚΑΔ 49.5)

Η αγορά των logistics καλύπτει διάφορες 
κατηγορίες προϊόντων, με τα τρόφιμα και τα 
ποτά να καταλαμβάνουν δεσπόζουσα θέση 
έχοντας το 42% των εσόδων …

…με τα ηλεκτρονικά συστήματα να 
ακολουθούν, κατέχοντας ένα 10% από το 
συνολικό μερίδιο …

…με τους εναπομείναντες τομείς να 
κατέχουν μονοψήφια ποσοστά κάτω του 8%

Πηγή: Κλαδική μελέτη 3PL, 2015, ICAP Group

Λοιπά

Έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός

Ένδυση & υπόδηση

Οχήματα, ανταλλακτικά οχημάτων

Βιομηχανικά προϊόντα                          & 
πρώτες ύλες

Ηλεκτρικές συσκευές

Φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός                       
& συσκευές

Ηλεκτρονικά προϊόντα

Τρόφιμα & ποτά
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Δείκτης Απόδοσης Logistics (LPI) 
Επιχειρείν στην Ελλάδα

Πηγή: “The Logistics Performance 

Index and its indicators”, Παγκόσμια 

Τράπεζα, 2016

Πηγή: “Doing Business 2017”, Παγκόσμια 

Τράπεζα, http://www.doingbusiness.org/

Κατάταξη 61

Ξεκινώντας μια επιχείρηση

Κατάταξη (σε 190 χώρες) 56

Χρόνος (ημέρες) 13

Λαμβάνοντας πίστωση Κατάταξη (σε 190 χώρες) 82

Το Επιχειρείν στην Ελλάδα (2017)

Πηγή: “Doing Business 2017”, Παγκόσμια 

Τράπεζα, http://www.doingbusiness.org/
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Πως αξιολογεί η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα την ανταγωνιστικότητα 

της χώρας ως European Freight / Transshipment Hub?

5%

47%

41%

0%

5%

1%

LowVery Low Exceed standards Achieve ExcellenceMeet standards N/A

Μελέτη EY: Evaluating Greece as a Logistics Hub, Μάιος 2018

Συνολική Αξιολόγηση
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Τι προτείνει η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Logistics Hub;

Λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες

Καλύτερη 
συνεργασία 
μεταξύ λιμένων

Εξυπηρέτηση 
μιας στάσης

1
Ιδιωτικοποίηση 
περιφερειακών 
λιμένων

2
Ανάπτυξη 
χώρων 
εναπόθεσης 
στα λιμάνια

3
Συγχρονισμός 
λειτουργιών (και 
τελωνείων) σε 
24/7 λογική για 
μείωση κόστους 
και χρόνου 
διέλευσης.

4
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Τι προτείνει η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Logistics Hub;

Σιδηροδρομικές υποδομές και υπηρεσίες

Καλύτερη 
σύνδεση 
Ελληνικού 
δικτύου με 
κεντρική 
Ευρώπη

Ταχύτερη 
ολοκλήρωση 
ιδιωτικών 
επενδύσεων σε 
σιδηροδρομικές 
υπηρεσίες

Κάλυψη 
κύριων 
πόλεων με 
υπηρεσίες 
σιδηρ/κών
εμπορ/κών
μεταφορών
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Τι προτείνει η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Logistics Hub;

Αεροπορικές υποδομές και υπηρεσίες 

Σιδηροδρομική διασύνδεση με 
λιμάνι και σιδηροδρομικό δίκτυο

Ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου 
συνδυασμένης μεταφοράς
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Τι προτείνει η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Logistics Hub;

Υποδομές και υπηρεσίες 3PL / 4PL

Κίνητρα για δημιουργία νέων 
και υψηλών προδιαγραφών 

αποθηκών, με χαμηλό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Δημιουργία 5 
Εμπορευματικών κέντρων

Φορολογικά κίνητρα για 
αντικατάσταση παλαιών 

οχημάτων

Ευελιξία στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο
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Τι προτείνει η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Logistics Hub;

Τελωνειακές υποδομές και υπηρεσίες

!
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Τι απαιτείται για να αναπτυχθεί μια περιοχή ως Logistics 
Hub;
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Στρατηγική δημοσίου τομέα

Ανάγκη για:

Φιλοεπενδυτικό και 
απλοποιημένο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη των διατροπικών
κόμβων στην Ελλάδα στον κλάδο 
των logistics

Το διεθνές εμπόριο και η πολυτροπική μεταφορά είναι 
ένας από τους εννέα πυλώνες που υποστηρίζουν το νέο 
αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας

Διεθνές

Εμπόριο   

& Μεταφορές

Τουρισμός

Ενέργεια

Φαρμακο -

βιομηχανία
Έρευνα & 

Τεχνολογία

Ναυτιλία Υπηρεσίες

Εθνική 

Ανάπτυξη

Μεταλλεύματα
Αγροτικά 

προϊόντα
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Πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος την εφοδ. αλυσίδα (σήμερα και στο 
μέλλον)  των κλάδων που μας ενδιαφέρουν… οι αλλαγές θα είναι ριζικές 

► % transshipment (72%?

► % τραίνου (1-2%60%+?)

► % εσόδων διαμεταφοράς που θα τιμολογείται στην 

Ελλάδα?

► 450..600 εκ € στην συνολική οδική μεταφορά (τι % θα μεταφερθεί από Ελληνικές επιχ. & φορτηγά?)

► 150…200 εκ € στην σιδηροδρομική μεταφορά  (μέχρι τα σύνορα)

► Διπλασιασμός εσόδων λιμανιών?

► Άλλα έσοδα από ΥΠΕ Logistics και μεταποίησης?

► Άλλα έσοδα από ΥΠΕ Supply Chain Management?

Τι οφέλη μπορεί να  δημιουργηθούν από την υλοποίηση της στρατηγικής; 

Απλά μαθηματικά (?) σε ένα σύνθετο θέμα… για την θέσπιση και ποσοτικών στόχων!
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Στην Ευρώπη, οι εμπορευματικές ροές αναμένεται να αυξηθούν και οι 
ανάγκες αναβάθμισης των δικτύων Logistics είναι μεγάλες…

Αξίζει να αναλογιστούμε τι από τα παραπάνω που ζητούν οι επενδυτές έχουμε (ή θα 
έχουμε στο προσεχές μέλλον) στην Ελλάδα
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Μέχρι τώρα, η χώρα μας είναι απούσα από το radar των 
επενδυτών

FYROM

Πολύ χαμηλή προσέλκυση ξένων επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας
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Τι απαιτείται για να αναπτυχθεί η Ελλάδα σε Logistics HUB Ευρωπαϊκής 
εμβέλειας;

Την απάντηση δεν θα την δώσουμε μόνοι μας! αλλά και αυτοί που μας αξιολογούν και 
συμβουλεύουν / καθοδηγούν τους επενδυτές / δυνητικούς μας πελάτες

COLLIERS INTERNATIONAL, 

TOP EUROPEAN LOGISTICS 
HUBS
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Τελικά, διαθέτουμε ό,τι 
απαιτείται για να 
θεωρούμαστε 
Ευρωπαϊκό Logistics 
HUB;

Κατηγορία Αξιολόγησης Κατάταξη

Υποδομές και προσβασιμότητα 24

Πρόσβαση σε αγορές 40

Λειτουργικό κόστος 24

Διαθεσιμότητα αγοράς εργασίας 22

Ανταγωνιστικότητα Logistics 38
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Τι μέλλει γενέσθαι;

 Διαμόρφωση πλαισίου για την ανάπτυξη υπηρεσιών logistics προστιθέμενης αξίας (VAS)

 Εξάλειψη της γραφειοκρατίας για νέες επενδύσεις

 Ανάπτυξη των κρίσιμων logistics υποδομών (hinterland, Εμπορευματικά Πάρκα, 

Σιδηροδρομικές διασυνδέσεις)

 Ενίσχυση της αξιοποίησης των συνδυασμένων μεταφορών

 Δημιουργία του Transport & Logistics Council με βάση καλές διεθνείς πρακτικές (π.χ. HIDC / 

Holland International Distribution Council)

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση του Brand «Ελλάδα – Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο»
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