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Από Νίκο Φαπιηυνίδη

Ο ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο. Πξννξηζκφο ηνπ θξάηνπο είλαη λα δηεπθνιχλεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο, κε έξγα ππνδνκήο θαη λνκνζεζίεο. ηε ρψξα καο αθνχκε ηα
ηειεπηαία ρξφληα εμαγγειίεο γηα κεγάια έξγα, φπσο Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα,
εθζπγρξνληζκφ ιηκαληψλ, πάξθα logistics θιπ. Καηά πφζν κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
πξαγκαηηθά ηελ

νηθνλνκία ηέηνηα έξγα ;

Ση

ξφιν παίδνπλ

νη

απνδνηηθέο

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο ζηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο ; Όπσο ζπλήζσο, ε
απάληεζε βξίζθεηαη ζε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε ηνπ
παξφληνο. Αο θάλνπκε κηα αλαδξνκή, ζηνπο ζηαζκνχο εμέιημεο ησλ εθνδηαζηηθψλ
αιπζίδσλ.
Οη ζχγρξνλεο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, βαζίδνληαη ζε δπν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά :
(1) Σα αγαζά δηαθηλνχληαη δηα κέζνπ ελφο γξήγνξνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ θαη
πιεξνθνξηψλ θαη (2) θηλεηήξηνο δχλακεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δχλακε έιμεο
(pull) απφ ηε πξαγκαηηθή δήηεζε, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο πνζφηεηεο θαη ηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα. Υσξίο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο είλαη
κε απνδνηηθέο θαη ηα πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη κέζα απφ απηέο θαηαιήγνπλ κε
αληαγσληζηηθά. Πσο φκσο θζάζακε ζε απηφ ην ζεκείν εμέιημεο ησλ εθνδηαζηηθψλ
αιπζίδσλ ; Πσο ήηαλ ηα πξάγκαηα παιηφηεξα ; Μεξηθνί βαζηθνί «ζηαζκνί» ζηελ
εμέιημε απηή ήηαλ :
1. Η ανακάλςτη ηηρ κίνηζηρ με ηον αημό. Η εθεχξεζε απηή ζηα κέζα ηνπ
19νπ αηψλα, νδήγεζε ζε επαλάζηαζε ησλ κεηαθνξψλ, ηφζν δηα μεξάο (ηξαίλν),
φζν θαη δηα ζαιάζζεο (αηκφπινην). Ο αηκφο, φρη κφλν κείσζε ηνπο ρξφλνπο,
αιιά θαη ηηο έληνλεο κεηαβιεηφηεηεο, εηδηθά απηέο ζηνπο ρξφλνπο ηαμηδηψλ ησλ
πινίσλ, πνπ ζπρλά δηπιαζηαδφληνπζαλ ιφγσ «θαθψλ αλέκσλ». Η επίδξαζε
ηνπ αηκνχ επίζεο ήηαλ κεγάιε ζην θφζηνο ησλ κεηαθνξψλ, ε κείσζε ηνπ
νπνίνπ

νδήγεζε

ζε

κεγάιε

άλζεζε

ηνπ

παγθνζκίνπ

εκπνξίνπ.

Η

«παγθνζκηνπνίεζε» δελ είλαη θαηλφκελν ησλ θαηξψλ καο. Η «πξψηε επνρή»
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έιαβε ρψξα κεηαμχ 1880 θαη 1914 θαη «ζαλαηψζεθε»
απφ ην 1ν παγθφζκην πφιεκν.
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2. Η δπαμαηική βεληίυζη ηηρ μεηάδοζηρ πληποθοπιών. ηε «πξψηε επνρή»
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ην ξφιν απηφ ηνλ έπαημε ν ηειέγξαθνο. Δίλαη ζε φινπο
καο νηθεία ε εηθφλα ησλ ηειεγξαθηθψλ γξακκψλ ζην πιάη ηνπ ζηδεξνδξφκνπ.
ηε θπξηνιεμία, ε πιεξνθνξία θηλείηαη παξάιιεια κε ηα αγαζά, κηα εηθφλα πνπ
ζπρλά βιέπνπκε ζηα ζχγρξνλα δηαγξάκκαηα εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. ήκεξα,
ην ξφιν απηφ παίδεη ην internet θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν. Καη ηα δπν «έθεξαλ
θνληά» ηηο αγνξέο, κείσζαλ ηε ζπαηάιε θαη αχμεζαλ ηα θέξδε. Φαληαζηείηε ηα
θέξδε πνπ έρνπλ νη ςαξάδεο ζε έλα ςαξνθάηθν, αλ καζαίλνπλ κέζσ ηνπ
θηλεηνχ ηηο ηηκέο ζηελ επξχηεξε αγνξά ηνπο, πξηλ θζάζνπλ ζηελ απνβάζξα :
Ρπζκίδνπλ ηηο ηηκέο ηνπο, ψζηε λα «κε ηνπο κείλεη εκπφξεπκα». Όινη
θεξδηζκέλνη.
3. Η ανακάλςτη ηηρ μησανικήρ τύξηρ (mechanical refrigeration) έθεξε
επαλάζηαζε ζην ηξφπν ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Η αχμεζε ηνπ
ρξφλνπ δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ κε ηε ςχμε, επέηξεςε νηθνλνκίεο
θιίκαθαο θαη νδήγεζε ζηελ ηδέα ηεο «θεληξηθνπνίεζεο». Γηα παξάδεηγκα, κέρξη
ην 1870 ε κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο γηλφηαλ θχξηα κε κεηαθνξά δσληαλψλ δψσλ
ζε κεγάιεο απνζηάζεηο (ηα κηζά πέζαηλαλ ζην δξφκν), ελψ θάζε κεγάιε πφιε
είρε ην δηθφ ηεο ζθαγείν, θνληά ζηε ηειηθή θαηαλάισζε. Η ςχμε επέηξεςε ηε
ζθαγή ζε κεγάιν / πνηνηηθφ / νηθνλνκηθφ θεληξηθφ ζθαγείν (π.ρ. ζην ηθάγν
ηέινο 19νπ αηψλα) θαη ηε κεηαθνξά θξέαηνο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη γηα
κεγάινπο ρξφλνπο. Η εμνηθνλφκεζε ήηαλ πξνθαλήο. Ο Gustav Swift, ζηα ηέιε
ηνπ 19νπ αηψλα, έθηηζε ζηηο ΗΠΑ κηα νιφθιεξε «απηνθξαηνξία θξέαηνο», πνπ
βαζίζηεθε ζηε ςχμε (βαγφληα – ςπγεία, ςπρξέο απνζήθεο). Πέηπρε κάιηζηα,
κε άθζνλε ρξήζε ηεο ηειεγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, απηφ πνπ μέξνπκε ζήκεξα
ζαλ «λιηή διασείπιζη», εθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα ηεο «έιμεο απφ ηε δήηεζε»
(pull demand). Έηζη πέξαζε ζηελ ηζηνξία ζαλ πξνθάηνρνο ηεο DELL ζηε
ηερληθή απηή (ζπλαξκνιφγεζε – απνζηνιή Η/Τ κεηά ηε ηνπνζέηεζε ηεο
παξαγγειίαο)
4. Η ανακάλςτη ηος CONTAINER, πνπ νθείιεηαη ζηελ ηδηνθπία ηνπ Malcolm
Mclean, κεηέπεηηα ηδξπηή ηεο SEA LAND. Η αλαθάιπςε έγηλε ην 1956. Μέρξη
ηφηε, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα είρε δπν ηξνκεξά αδχλαηα ζεκεία, θαη ηα δπν ζηα
ιηκάληα : Σα θνξηία έπξεπε λα μεθνξηψλνληαη απφ ηα θνξηεγά ή ηα ηξαίλα ζε
εηδηθνχο ρψξνπο θαη λα δηαρσξίδνληαη αλά παξαιήπηε (break bulk) θαη θαηφπηλ
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λα θνξηψλνληαη ζηα πινία κε ηα ρέξηα, θαηάιιεια δηαρσξηζκέλα. Γηαδηθαζίεο
έληνλα θνζηνβφξεο, πνπ ζην ηέινο ηεο 10εηίαο ηνπ 50 ζηε Νέα Τφξθε
αλέβαδαλ ην θφζηνο θφξησζεο ζηα πινία γχξσ ζηα $6 αλά ηφλν. Η ρξήζε ηνπ
container θαηέβαζε απηφ ην θφζηνο θάησ απφ ην 1/10. Ο δξφκνο γηα ηε
θαζηέξσζε

ησλ

containers

ήηαλ

καθξχο

θαη

επίπνλνο,

ιφγσ

ησλ

αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κε ην θαηεζηεκέλν (ελψζεηο ιηκελεξγαηψλ,
κεζάδνληεο, εθνπιηζηέο θιπ), αιιά ηειηθά θαζηεξψζεθε δηεζλψο ζαλ ν
απνθιεηζηηθφο ηξφπνο κεηαθνξάο, πνπ ζήκεξα επέηξεςε ζηηο «νηθνλνκίεο –
ηίγξεηο» ηηο Άπσ Αλαηνιήο (Κίλα, Μαιαηζία, Ιλδνλεζία, Σαυιάλδε, ηγθαπνχξε,
Βηεηλάκ) λα κνηξάδνπλ νηθνλνκηθά θαη γξήγνξα ηα αγαζά ηνπο ζε νιφθιεξν
ηνλ θφζκν.
Οη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο είραλ ηεξάζηηα εμέιημε ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα. Οη
ηερλνινγία

έπαημε

επηρεηξεκαηηθφηεηα

ζεκαληηθφ
είλαη

ξφιν.

απαξαίηεηε

Γελ

αξθεί

πξνυπφζεζε,

φκσο
γηα

λα

κφλν

απηφ.

Η

ρξεζηκνπνηήζεη

θαηάιιεια ηε ηερλνινγία. Σέινο, ε Πνιηηεία πξέπεη λα πξνζθέξεη ην θαηάιιειν
λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ππνδνκέο, ψζηε λα δηεπθνιχλεη απηή ηε πνξεία θαη φρη
λα κπαίλεη εκπφδην, φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη.
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