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Η ανεκδιιγθτθ δυςκολία που περνάμε ζχει και ζνα καλό : Μασ εξαναγκάηει να οργανωκοφμε, ϊςτε να 

μειϊςουμε τα κοςτολόγια μασ. Πωσ αλλιϊσ κα επιβιϊςουμε, αφοφ ςε περιβάλλον φφεςθσ πρζπει ςυνζχεια να 

«ρίχνουμε τιμζσ» ; Όπωσ ζλεγαν και οι παλιότεροι, «το ηόρι βγάηει λάδι» ι «ουδζν κακόν αμιγζσ καλοφ» (ριςθ 

τωικϊν φιλοςόφων).  

 

Οι δραςτθριότθτεσ logistics αφοροφν όλεσ τισ επιχειριςεισ και αποτελοφν πράγματι ζνα από τα ςθμαντικότερα 

κζντρα κόςτουσ. Ειδικότερα, τα logistics των τροφίμων ι όπωσ λζγονται τελευταία, τα «ψυχρά logistics», 

κοςτίηουν πολφ περιςςότερο : Σα προϊόντα αποκθκεφονται και διακινοφνται διαρκϊσ ςε ελεγχόμενεσ 

ςυνκικεσ. Όμωσ, τόςο θ καταςκευι, όςο και θ λειτουργία των κζντρων «ψυχρϊν logistics» (Ψυγείων) είναι 3 – 

4 φορζσ ακριβότερεσ από τισ αντίςτοιχεσ του «ξθροφ» φορτίου. Εδϊ λοιπόν δεν ζχει αςτεία : Σο ρθτό «doing 

more with less» είναι πλζον απαράβατθ προχπόκεςθ. Πρζπει να μάκουμε να αξιοποιοφμε τουσ πόρουσ μασ με 

το καλφτερο δυνατό τρόπο. Είδαμε που κατζλθξε ο ςτείροσ ανταγωνιςμόσ, ποιοσ ζφτιαξε τισ περιςςότερεσ 

δεκάδεσ χιλιάδεσ τετραγωνικά μζτρα αποκθκϊν, για να βάλει μζςα τισ δεκάδεσ χιλιάδεσ κωδικοφσ ! 

 

Η ςωςτι κοςτολόγθςθ είναι το απαραίτθτο ξεκίνθμα. Οπωςδιποτε, δεν είναι απλι υπόκεςθ, οι βαςικζσ όμωσ 

αρχζσ είναι απλοϊκζσ και κοινζσ, τόςο για το ξθρό, όςο και το ψυχρό φορτίο. Επίςθσ, θ λογικι είναι ίδια, τόςο 

για τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, όςο και για τουσ εξωτερικοφσ παρόχουσ (3PLs). Απλά, οι τελευταίοι πρζπει να 

προςκζςουν και το κζρδοσ τουσ. Ωσ δια μαγείασ όμωσ, ςυνικωσ οι 3PLs είναι πιο ανταγωνιςτικοί ςε ςχζςθ με 

τουσ ιδιϊτεσ, λόγω τεχνογνωςίασ και καλφτερθσ αξιοποίθςθσ των  πόρων μζςω τθσ ομαδοποίθςθσ.  

 

Για μια ςφντομθ παρουςίαςθ, που ζκανα ςε ζνα πρόςφατο ςυνζδριο logistics και αφορά τισ βαςικζσ αρχζσ 

κοςτολόγθςθσ υπθρεςιϊν logistics, δείτε εδϊ.  

 

Απλά για προβλθματιςμό ….  
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