נובמבר 2014

התגברות על האתגרים הלוגיסטיים
בשוק ה E-commerce-בישראל

מבוא
בשנים האחרונות אנחנו עדים להתגברות הרכישות המבוצעות ברחבי העולם באמצעות האינטרנט,
כאשר בתחומים רבים קניות ברשת אף נושפות בעורפן של הקניות המסורתיות בחנויות .בשנת  2012חצה
לראשונה מחזור הרכישות המקוונות את רף הטריליון דולר והגיע לסך שנתי של כ 1.3-טריליון דולר כיום.
הגידול במסחר המקוון ה ,)E-commerce(-מתבטא במגוון התחומים :החל במוצרים קמעונאיים ,דרך
חופשות ובילויים וכלה בהלוואות ועסקאות פיננסיות.
תחום ה ,E-tail -הנגזר משוק ה E-commerce-הינו התחום הרלוונטי לפעילות חברות השילוח ,כולל
רכישת מקוונות למוצרים קמעונאיים כגון אופנה ,ספרים ומזון .המסחר המקוון בתחום ה E-tail-בעולם
צמח בממוצע בכ 20%-לשנה בשלוש השנים האחרונות והגיע להיקף של כ 700-מיליארד דולר המהווים
מעל למחצית מהיקף ה E-commerce-ברשת.
בישראל היקף המסחר בשוק ה E-tail-הסתכם בשנת  2013בכ 3.5-מיליארד  ,₪ולפי הערכת  TASCצפוי
כמעט ולהכפיל את עצמו בחמש השנים הקרובות .עם זאת ,השוואה בינלאומית של אחוזי ה E-shoppers
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מפותחת ביחס למדינות מערביות אחרות
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בניגוד לרכישות המסורתיות בחנויות בהן הלקוחות אוספים עצמאית את המוצרים שרכשו ,רכישה מקוונת
דורשת לרוב מהקמעונאי לספק את המוצר לבית הלקוח ,על כן יחד עם מגמת הגידול העולמית במסחר
המקוון אנחנו רואים מגמת גידול עולמית בתחום השילוח

ישראל עושה צעדים בעולם המסחר האלקטרוני ,אך ישנם תחומים בהם עדיין אינה
מפותחת ביחס למדינות מערביות אחרות

צמיחת היקף משלוחי חבילות בעולם
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מקור :איגוד הדואר העולמי
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כיום ,ישנם מספר אתגרים לוגיסטיים העומדים בפני
התפתחות מהירה יותר של תחום המסחר המקוון
בכלל ותחום ה E-tail-בפרט .טיפול באתגרים אלה
מהווה הזדמנות צמיחה משמעותית עבור חברות
השילוח והלוגיסטיקה המקומיות.

רון גנות ,יועץ בכיר ומנהל ב :TASC-
,,ישנה כברת דרך משמעותית
לעבור בכדי ששוק המסחר המקוון
הישראלי יהיה ברמה של מדינות
מערביות אחרות,,
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האתגרים הלוגיסטיים המרכזיים אשר מעכבים את צמיחת שוק
המסחר המקוון בישראל
רכישה מקוונת של מוצרים מאפשרת ל  E-shopper -גמישות מירבית במספר פרמטרים :מועד הרכישה,
מיקום ביצוע הרכישה ,מגוון המוצרים הקיים ועוד .על כן מצפים צרכנים אלה לגמישות דומה בפרמטרים
הקשורים לקבלת המוצר :סוג וגובה דמי המשלוח ,אספקה למגוון יעדים ,גמישות בשעות הקבלה ,יכולת
בקרה ומעקב על המשלוח ועוד .במקביל לכך מצפים ה E-shoppers-להמשיך ולשמור על יחסי לקוח-מוכר
עם הקמעונאי המספק להם את המוצר במגוון נושאים כחלק מחוויית הרכישה ובפרט בנושא מדיניות החזרת
המוצרים.

היבטים חשובים לצרכנים וקמעונאיים

מהירות/
תזמון
המשלוח

החזרות
המוצרים

שמירת הקשר
בין הקמעונאי
לצרכן הסופי

נקודת משלוח
שירותי ערף מוסף
(מעקב ,ביטוח וכו ),
עלות המשלוח

מקור :סקרים צרכניים קודמים ,שיחות עם מנכ,,לי חברות קמעונאיות והיכרות  TASCעם השוק

חברות השילוח הן הגופים אשר נאלצים להתמודד עם צרכי הקמעונאיים והצרכנים  .במידה ולא ינתן מענה
הולם מצד חברות השילוח לציפיותיהם של ה E-shoppers-עלולה להיפגע נכונות הצרכנים והקמעונאיים
להשתלב בתחום ה E-tail-וכפועל יוצא מכך לעכב את צמיחת שוק ה – .E-commerce
סקר שנערך ע,,י  TASCו Google-בקרב חברות לוגיסטיקה מובילות בישראל מצביע על מספר אתגרים
מרכזיים הניצבים בפניהם על מנת לענות לדרישות וצרכי הקמעונאיים :ניסיונות כושלים במסירת
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חבילות (היעדרות לקוח ,כתובת לא מדויקת); הצורך באופטימיזציה של ניהול מערך השילוח (צמצום היקף
משלוחים ריקים ,ייעול מסלולי שילוח ,חלוקה לפי אזורים וכו ;),פעילות שילוח דלה באזורי פריפריה; וכן
עלויות חניה גבוהות בצפיפות אורבנית הנובעות מהצורך באספקה מהירה של המשלוח ליעד.

ניסיונות כושלים במסירת חבילות

פעילות שילוח דלה באזורי הפריפריה

עלויות חניה בצפיפות אורבנית
אופטימיזציה בניהול מערך השילוח

מקור :סקר של  TASCו Google-בקרב חברות לוגיסטיקה מובילות

סקירת הנעשה בעולם בתחום מגלה כי הן הרגולטורים והן
חברות הלוגיסטיקה והשילוח מאמצים דרכים שונות להתמודד
עם אתגרים אלה .בעוד חלק מהפתרונות מסתמכים על שיתופי
פעולה בין שחקנים שונים בתעשייה או על שינוי בעיצוב שרשרת
הערך המסורתית של השילוח ,אחרים מסתמכים על חדשנות
רעיונית וטכנולוגית ,וחלק לא זניח של הפתרונות אף נשען על
תמיכה ממשלתית.

דניאל זינגר ,שותף
מייסד ב,, :TASC-פתרון
האתגרים הלוגיסטיים
הינו תנאי הכרחי
להתפתחות וצמיחת
שוק הE-commerce-
בישראל,,
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פתרונות חדשניים שנראו בעולם להתמודדות עם האתגרים
הלוגיסטיים השונים
האתגר :נסיונות כושלים במסירת חבילות
נקודה מרכזית היוצרת אתגר לחברות השילוח היא ניסיונות כושלים במסירת חבילות ,הסיבות לכך יכולות
להיות מגוונות :אין מענה בבית הלקוח ,כתובת משלוח לא נכונה ועוד .כל ניסיון מסירה כושל גורר עלויות
תפעוליות גבוהות עקב הצורך בשילוח חוזר ובבקרה כפולה על אותה החבילה ,אלה יחדיו גורמים לפגיעה
באופטימיזציה התפעולית של חברות השילוח ובכך מגדילים את הוצאות התפעול של חברות אלה .בנוסף,
ניסיון מסירה כושל מעיב על תפיסת הלקוח בכל הנוגע למסחר מקוון ,פוגע בחוויית הלקוח ומקשה על
חדירה רחבה יותר ומיצוי מלוא הפוטנציאל הטמון בשוק זה בישראל.
דוגמא לפתרון לבעיה הנ,,ל מצאנו בשוודיה בה ישנו שת,,פ בין יצרנית הרכב  ,VOLVOקמעונאית מקוונת
וחברת שילוח .הפתרון נועד לאפשר ללקוח גמישות בנוגע למקום ,אופן וזמן קבלת המשלוח

בשוודיה פרסמו קווים מנחים לאפיון תיבות דואר בבנייני מגורים בצורה אופטימאליות לתמיכה
במשלוחי חבילות עד הבית לרכישות שנעשו ברשת

אספקת חבילות עד לרכב של הלקוח

שוודיה

 Volvo בוחנת שירות חדש ) (Roam Deliveryשמספק לחברות
השילוח מיקום ומפתח דיגיטלי חד-פעמי לרכבו של הלקוח ,בכדי
לאפשר חלוקת החבילות לתא המטען ברכבים

 הלקוחות יבחרו ע"י שליחת  SMSהאם הם מעוניינים במשלוח לרכב–
במידה וכן Volvo ,תשלח מפתח דיגיטלי לשליח
 פיילוט נערך בשבדיה בשת"פ עם קמעונאית מקוונת וחברת שילוח
 השקה צפויה תוך שנתיים ,תחילה בשבדיה ובהמשך לכלל השוק

 פתרון זה נותן מענה לאתגר ה last mile-אך באופן מצומם ומוגבל
ללקוחות  Volvoבלבד
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במידה והלקוח יבחר באמצעות  SMSכי ברצונו לקבל את המשלוח לרכבו ,יקבל השליח מפתח דיגיטלי,
מיקום הרכב ותיאורו .לחיצת כפתור במכשיר הנייד של השליח תפתח את הרכב באופן חד פעמי באמצעות
טכנולוגיית  .On Callהפרויקט כרגע נמצא בשלב הפיילוט וצפוי להיות מושק לכלל בעלי רכבי VOLVO

בעוד שנתיים.
אף על פי שסביר שמודל זה המבוסס על רכבי  Volvoלא יזכה להצלחה מרובה מחוץ לשוודיה ,ניתן לראות כי
חברות שילוח פונות לפתרונות יצירתיים ומחפשות קונספטים חדשניים על מנת להתגבר על צווארי הבקבוק
והאתגרים בתחום השילוח וזאת על מנת לאפשר לשוק ה E-commerce-להמשיך ולהתפתח ולמצות את
מלוא הפוטנציאל הגלום בו.
דוגמא נוספת ומקורית לפתרון הבעיה ראינו שוב בשוודיה שם חברו יחדיו רשות הדואר ,חברות השילוח
ואיגוד מפעילי הדואר וקידמו סטנדרט חדש המגדיל את גודל תיבות הדואר כך שיוכלו להכיל את מרבית
החבילות הסטנדרטיות.
למרות שלא נראה כי פתרונות אלה ישימים בישראל  , ,,As-Is,,בין השאר עקב ביזוריות רבה יותר בין מותגי
הרכב ,השקעה ראשונית גבוהה ,הבדלי מנטליות ועוד ,נראה כי הפתרונות לאתגר הנ,,ל מתמקדים בהענקת
גמישות ללקוח במיקום ואופן קבלת המשלוח .פתרון פרקטי ופשוט נוסף שצובר תאוצה בשנים האחרונות
הינו משלוח למקום העבודה.

האתגר :פעילות שילוח דלה באזורי הפריפריה
באזורי הפריפריה הקושי לבצע אופטימיזציה של משלוחים הינו משמעותי במיוחד .דלילות ההזמנות באזורים
אלה פוגעת רבות ביכולת של חברות השילוח לבצע אופטימיזציה תפעולית למשלוחים שלהן .סיבה זו פוגעת
בכמות החברות שמוכנות לבצע משלוחים לאזורים אלה ,מה שבתורו פוגע בכמות ההזמנות וחוזר חלילה.
זוהי אחת הסיבות להיקפי  E-tailנמוכים באזורי הפריפריה .מכיוון שייתכן ששילוח לאזורי פריפריה אינו כלכלי
עקב ביקוש דל לשירות ,חברות השילוח יכולות לפעול ליצירת שת,,פים אשר עשויים לאפשר אופטימיזציית
חלוקה ולאפשר למודל השינוע בפריפריה להיות כלכלי יותר.
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לדוגמא ,באירלנד הוקמה רשת  ONCEהמאגדת  10חברות שילוח המשתפות פעולה במטרה לספק משלוחים
ברחבי אירלנד תוך אופטימיזצית ניהול מערכי השילוח וצמצום עלויות מיותרות .על פי מודל  ,ONCEהלקוח
מתקשר עם חברת המשלוחים הפועלת באזור מגוריו ומתנהל מולה .יחד עם זאת הוא אינו נחשף לסוגיות
התפעול והתשלומים הפנימיים בין שחקני השילוח של הרשת.

רשת  ONCEהאירית מאגדת  10חברות שילוח המשתפות פעולה במטרה לספק משלוחים בכל
אירלנד תוך אופטימיזציה בניהול מערכי השילוח וצמצום עלויות מיותרות

שיתוף פעולה בין שחקני שילוח בתעשייה לכיסוי ארצי

אירלנד

מודל הפעילות


חברות הלוגיסטיקה מעבירות את המשלוחים ל HUB -משותף



כלל חבילות השילוח עוברות סינון לפי אזורים במהלך הלילה



חברות השילוח חוזרות כשהן נושאות חבילות ייעודיות לאזור שלהן



דרך זו מאפשרת משלוחים מהירים ויעילים תוך  24שעות

סוגיות חשובות


מהו המודל העסקי? )תשלומים פנימיים ,תפעול וכו'(



כיצד רשות ההגבלים העסקיים מאפשרת שת"פ תעשייתי?



מי מנהל את הרשת ומהי האחריות שלה?
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הפעלת מודל מסוג זה בארץ ייתכן ותדרוש אישור מרשות ההגבלים העסקיים ,עם זאת מבדיקת  TASCאל
מול רשות ההגבלים באירלנד צוין שלא מדובר בקרטל ,ואף קיימות שתי רשתות חלוקה מרכזיות באירלנד
הפועלות ע,,פ מודל זה .מודל זה נמצא כפתרון מוצלח לאיזורי פריפריה ,ובאופן דומה גם בבריטניה קיים איגוד
חברות שילוח הפועל במודל דומה.
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האתגר :עלויות חניה בצפיפות אורבנית
אתגר משמעותי שעמו מתמודדות חברות השילוח ברחבי העולם הינו קנסות ודוחות אשר החברות מקבלות
על מגוון עבירות תנועה (עצירה/חניה לפריקה וטעינה באזורי צפיפות אורבנית) וזאת עקב אופי הפעילות
שלהן הדורש עצירות תכופות ביעדים שונים בהם לא תמיד ישנם מקומות חניה .הבעיה כל כך חמורה עד כי
חברות  UPSו Fedex-צברו ברבעון הראשון של שנת  2013בלבד דוחות בשווי של כ 2.8-מיליון דולר בעיר
ניו-יורק לבדה.
קנסות מרובים גורמים נזק הן לחברות השילוח והן לרשויות המקומיות אשר מנפיקות קנסות אלה היות ולרוב
החברות מערערות בבית משפט על הקנס וגורמות להוצאות משפטיות כבדות לרשות ,על כן במקומות רבים
בעולם מנסות החברות למצוא פתרונות מוסכמים יחד עם הרשות המקומית הרלוונטית.

ברוב המוחלט של המדינות בעלות פעילות  E-commerceמפותחת ,הוקמו E-fulfillment
השוקפתרונות לדוגמא:
בהתפתחותמספר
שערכנו הראתה
סקירה
אשר תמכו
centers

 תכנית ייעודית שמעניקה לחברות השילוח הפחתה של  50%על קנסות החניה
תמורת וויתורן על זכות הערעור על הקנסות
ניו-יורק

 התרת חניה )” ("Double parkingבמקומות אסורים במהלך שעות פחות
עמוסות עבור רכבי השילוח

מכירת היתרי "חניה לא חוקית" לחברות השילוח תמורת סכום שנתי קבוע
קנדה

שימוש במערכת ” "moovitאשר מתריעה לנהג על הימצאות פקח ליד הרכב
ומאפשרת לו להזיזו ללא קבלת קנס תוך פרק זמן קצר
לונדון
1

האתגר :אופטימיזציה בניהול מערך השילוח
בניגוד למשלוחים לעסקים ,בעת משלוח ללקוחות פרטיים ישנה דילמה מתמדת בין הדרישה לאספקה
מהירה לבין הצורך ביעילות תפעולית ויציאת רכבי שילוח ליעד כאשר הם בתפוסה מלאה של סחורה .דילמה
זו יוצרת לא אחת מצבים בהם רכבי שילוח יוצאים ליעד כאשר לא כל שטח השילוח מנוצל במלואו ,מצב זה
יוצר עלות תפעולית עודפת לחברות.
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בחינה של פתרונות בעולם לאתגר זה מראה שמרביתם מתמקדים בשילוב של מספר חברות שילוח ברכב
משלוחים אחד ,לדוגמא ראינו מקרים בעולם שבהם נוצרים ,,ברוקרי חבילות,, .,,ברוקר החבילות ,,הינו שחקן
תיווך היודע לקשר בין משבצות שילוח ריקות לבין חבילות למשלוח בתמורה לעמלה .הברוקר רוכש באופן
סיטונאי משבצות שילוח (לפי ימים/מסלולים/משקל) ומוכר אותם מחדש לקמעונאיים או ללקוחות הקצה.
דוגמא להתמודדות של חברות בעולם עם אתגר זה ראינו אצל החברה השוודית  .Fraktjakt.deחברה זו
הינה ,,ברוקר חבילות ,,והינה אחד השחקנים הבולטים בתחום ומשרתת בעיקר את השוק הנורדי .האתר של
החברה מתווך בין חברות השילוח והקמעונאים/צרכנים סופיים – החברה רוכשת מראש משבצות שילוח
באופן סיטונאי מחברות הלוגיסטיקה ומוכרת אותם לקמעונאים וצרכנים פרטיים.
בצורה זו Fraktjakt ,מאפשרת מצד אחד לחברות הלוגיסטיקה היערכות מראש וצמצום ,,משלוחים ריקים,,,
אתר  Fraktjaktהשוודי הינו מתווך וברוקר לחבילות שנועד לשרת את הצורך בפתרון שילוח זול יותר
ומצד שני פתרון שילוח זול יותר דרך העברת חלק מהנחת הכמות הסיטונאית לקמעונאים וללקוחות הקצה.
ולסייע לחברות השילוח להשיג אופטימיזציה בניהול מערך השילוח

ברוקר חבילות )(Parcel broker

שוודיה

 Fraktjakt.seאינו מבצע שילוח בעצמו ,אלא מתנהג כברוקר למשלוחים
וגובה עמלה על כל חבילה שמוזמנת דרכו
הברוקר השוודי מאפשר להשיג עלות שילוח נמוכה דרך רכישת משבצות
שילוח באופן סיטונאי )לפי מסלול/זמנים( ומכירתם מחדש  ,ו/או על ידי
השוואה בין אפשרויות שילוח שונות
בצורה זו ,האתר מסייע לחברות השילוח להשיג אופטימיזציה
בניהול מערך השילוח דרך הרכישות הסיטונאיות המרוכזות
ומאפשר להם היערכות מראש וצמצום היקף "משלוחים ריקים"
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בנוסף למכירת משבצות השילוח ,אתר  Fraktjaktמציע ללקוחותיו שירותים נוספים שנועדו לתמוך
בפעילותם המקוונת:
השוואה בין אפשרויות שילוח שונות (עלויות ,ספקים וזמני אספקה)
אינטגרציה ישירה עם פלטפורמת המסחר האלקטרוני במטרה להרחיב את אפשרויות השילוח לצרכנים
סיוע בסגירת הסכמי משלוח מול חברות שילוח ואספקה
,
שירותים נוספים (תיאום משלוחים בין ספקים שונים ,הדפסת תוויות ,שחרור ממכס ,מעקב וכו )
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בעולם ישנן דוגמאות נוספות למתווכים שפועלים כברוקרים של חבילות ,לדוגמאParcelbroker ,

 ,Parcelmonkeyו interparcel-הבריטיים envimoinscher, Tarif-colis ,הצרפתיים
ו DieVersandbroker -הדני.
חברה נוספת המנסה לתת פתרון לבעיה הנ,,ל הינה חברת  Shutlהאנגלית .סטארט-אפ לונדוני זה מצא
פתרון חדשני שונה במעט – ממשק המאפשר לחברות השילוח המקומיות להציע את משבצות השילוח
הפנויות בזמן אמת דרך אתרי הקמעונאים ולמלא אותן ישירות ע,,י הזמנות הרוכשים ברשת .בכך הוא מאפשר
לקמעונאים ולקוחות קצה שינוע מהיר למוצרים הנרכשים באופן מקוון עד הבית ,בפרק זמן של שעות.

סטארט אפ לונדוני מציע לקמעונאים לשנע מוצרים שנרכשים מהם אונליין תוך  24שעות בלבד

סטארט אפ המאפשר ניצול קיבולת שילוח עד לרגע האחרון
 Shutlהינה פלטפורמה שמחברת בין קמעונאים ורוכשים ברשת לחברות
שילוח מקומיות המאפשרות שילוח מוצרים בפרק זמן של שעות בודדות
החברה אינה מעסיקה שליחים אלא משתמשת בשירותי שליחויות
קיימים ,ומאפשרת להם לנצל את מלוא קיבולת השילוח עד לרגע האחרון

האלגוריתם של החברה מראה מיהו השליח הקרוב ביותר למקום ההזמנה

בצורה זו השירות גם נותן פתרון לבעיית זמן ההמתנה הרב לרוכשים ברשת,
שנוצר בין קנייה מקוונת להגעת המשלוח לבית המזמין
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הדוגמאות שהוצגו מרמזות כי הפתרון המתאים לאתגר הנ,,ל הינו ביצירת סינרגיות בין חברות שילוח שונות.
את הדבר ניתן להשיג על ידי שיתוף פעולה ישיר בין החברות ,או על ידי שימוש בברוקרים ומתווכים שונים.
סוג הפתרון צריך להיות מותאם לאופי הפעילות הייחודי באזורים ספציפיים.
כמו כן ,בעידן בו מרבית האוכלוסייה העולמית מחזיקה בבעלותה אמצעים דיגיטליים שונים ,לפתרונות אשר
יתבססו בין השאר על חדשנות טכנולוגית ישנם סיכויי הצלחה גבוהים משמעותית מאלו שלא .חדשנות
טכנולוגית יכולה לשמש להשגת מגוון מטרות :הנגשת המידע לספק והלקוח ,תיאום בין מספר ספקים/
חברות שילוח ,הענקת גמישות ועוד.
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מעורבות רגולטורית לסיוע באופטימזציית מערך השילוח
והתמודדות עם האתגרים הלוגיסטיים
רגולטורים בעולם מבינים את הצורך בקידום המסחר המקוון ממגוון סיבות .נראה כי על אף שמסחר מקוון
עשוי ליצור קניבליזציה למכירות הרשתות הקמעונאיות ,לרוב המסחר המקוון מעלה את סך המכירות הכולל
ומעודד צריכה פרטית וצמיחה .בנוסף להשלכות הישירות של המסחר המקוון ,המעטפת הלוגיסטית התומכת
ב E-tail-גדלה גם היא ויוצרת מקומת עבודה חדשים ,מתמרצת מעבר נוסף של חברות לתחום ומאפשרת
צמיחה ברמה משקית .קידום המסחר המקוון על ידי רגולטורים מתבצע על ידי עידוד והעלאת המודעות
לתחום ,אך גם על ידי השקעות והובלת תוכניות ייעודיות להגברת החדירה.
לדוגמא הרשות הממשלתית לענייני לוגיסטיקה בבלגיה )The Flanders Institute for Logistics( VIL

הפעולה בין
הלוגיסטיקה לעידוד
תוכנית ייעודית
קידמה
שיתוףבבלגיה
לוגיסטיקה
הרשות
לתמוך בצמיחת
שיתוףבמטרה
והקמעונאיים
חברות
פעולה בין
לעניינילעידוד
הממשלתיתייעודית
קידמה תוכנית
חברות הלוגיסטיקה והקמעונאיים ,במטרה לתמוך בצמיחת המסחר האלקטרוני
המסחר האלקטרוני.

סיוע ממשלתי בחשיבה ותכנון פתרונות לאתגרים הלוגיסטיים

בלגיה

בלגיה השיקה תוכנית ממשלתית לעידוד שיתוף פעולה בין חברות
לוגיסטיקה וקמעונאיים לתמיכה בצמיחת המסחר האלקטרוני בבלגיה

מטרות התוכנית

1

מיפוי צרכי הקמעונאיים והצרכנים הסופיים משירותי שילוחים )נקודות
שילוח ,מועד קבלת משלוח ,מהירות וכו'( וכן האתגרים הלוגיסטיים
הטמונים למימוש רצונות אלו

2

קידום פיילוטים שנועדו לבחון את הדרך האופטימאלית לאפיון
שרשרת הערך בתחום השילוח ושיתופי פעולה אפשריים בין
שחקנים שונים בשוק

משתתפים מהמגזר הפרטי שמעורבים בתוכנית

היעד הראשון של תוכנית  VILהושג באמצעות סקר מקיף שנערך לזיהוי הצרכים של הקמעונאיים ולקוחותיה
11

הסופיים כגון מיקום קבלת המשלוח ,תזמון המשלוח ותמחורו ,וכן מיפוי כלל האתגרים הלוגיסטיים שצרכים
אלו מציבים 80% .מעלות הסקרים והמחקר מומנה ע,,י הממשלה הבלגית והיתרה ע,,י בעלי אינטרסים שונים
בקידום תחום הלוגיסטיקה והשילוח.
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בהסתמך על המחקר ותוצאות הסקרים VIL ,הגישה לממשלה דו,,ח שכולל המלצות וקווים מנחים לדרכי
פעולה בה הממשלה הבלגית יכולה לסייע בפתרון האתגרים הלוגיסטיים ולתמוך בצמיחת הe-commerce -

(ההמלצות חסויות וכבר הוגשו לממשלה) .בשנה הבאה צפויה הממשלה להחליט אילו המלצות תאמץ ומהן
דרכי הפעולה הנבחרות .לאחר פרסום ההמלצות על ידי הממשלה ,תוכל  VILלהתקדם אל עבר מטרתה
השנייה ולהתחיל בתוכנית לקידום פיילוטים לבחינת אפקטיביות הפתרונות השונים.
אחד הפתרונות האפשריים לאופטימזציית מערך השילוח תוך מענה על צרכי הלקוחות והקמעונאים הוא
הקמת  .E-fulfillment Centersפתרון זה יושם במדינות אחרות בעלות פעילות  E-commerceמפותחת,
אשר בהן נוצרה התרחבות לאורך שרשרת הערך של פלטפורמות מסחר מקוונות  .מודל זה מסיר חסמי
כניסה עבור חברות קטנות המעוניינות לקחת חלק במסחר המקוון ,מאפשר גם לחברות גדולות יותר לא
להקים מרכז לוגיסטי עצמאי ומדגיש את עקרון יתרון לגודל.

ברוב המוחלט של המדינות בעלות פעילות  E-commerceמפותחת ,הוקמו E-fulfillment
 centersאשר תמכו בהתפתחות השוק

E-fulfillment
center



מגה מחסן שמכיל סחורה ייעודית לפעילות המקוונת של קמעונאי אחד או יותר



שטח המרכז נע בין  50ל 100-אלף מ"ר ולפעמים אף יותר



מרכזים אלו לרוב מוקמים ע"י פלטפורמת מסחר ענקית ,לעיתים בסבסוד ממשלתי



הקמת מרכזים אלו מאפשרת אופטימיזציה בשוק ה ecommerce-ומורידה חסמי כניסה
לפעילות המקוונת עבור הקמעונאים הקטנים/הבינוניים

גרמניה

צרפת


 Amazonמפעילה בצרפת לפחות ארבעה E-
fulfillments centers



 Amazonמפעילה בגרמניה לפחות שמונה
E-fulfillments centers



גם הקמעונאית הצרפתית Vente-privee
מחזיקה בלפחות  8מרכזים בצרפת



החברה מתכננת פתיחת מרכזים נוספים

12

גופים ממשלתיים בעולם זיהו את הפוטנציאל במרכזים אלו ובמקרים רבים אף העניקו סבסוד והטבות לעידוד
,,
,
הקמתם .למשל ,מושל וירג ניה ,ארה ב העניק לאמאזון כ 3.5-מיליון דולר עבור הקמת שני E-fulfillments
 centersבמדינה .דרך נוספת בה זכו מקימי מרכזים כאלו בהטבות מהרגולטורים היא באמצעות הטבות מס,
כפי שקיבלה  Nordstromהאמריקאית בעקבות פתיחת  E-fulfillmentבפנסילבניה.
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בהיעדר נוכחות פלטפורמת מסחר ענקית או גלובלית בישראל ,יש לחשוב על חלופות אחרות להקמת
 E-fulfillment centersבכדי לסייע בפיתוח  Eco-systemשתתמוך בצמיחת המסחר המקוון בארץ.
חלופה ראשונה הכוללת מעורבות ממשלתית היא הקמת מרכז על ידי המדינה או הקמת מרכז מסוג זה
בעידוד המדינה בשיטת  - )Public–Private Partnership) PPPשיטה המאפשרת הסכמים ארוכי טווח
לשיתוף פעולה וחלוקת סיכונים בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי .חלופה שנייה היא שאחת או יותר מחברות
הלוגיסטיקה או השינוע ייקחו בעלות על הרעיון ויקימו מרכז שיישרת את פלטפורמת המסחר המקוון בישראל.
חלופה נוספת שנצפתה בחו,,ל ,היא שאחת מחברות הקמעונאות תוביל את המהלך ותקים מערך לשירותיה,
שבהמשך ינוצל לשימוש שחקנים נוספים בתחום .נראה כי החלופה הראשונה והשנייה הן הישימות ביותר
בכדי לעודד תחרות ,לספק תשתית לוגיסטית ברמה גבוהה ולעודד את צמיחת התחום.

סיכום
בשנים הבאות צפויים שוק ה E-commerce-בכלל ושוק ה E-tail-בפרט להמשיך ולצמוח בעולם ובישראל.
עם זאת ניצול מלוא הפוטנציאל הגלום בשוק זה דורש הסרה של חסמים לוגיסטיים רבים המקשים על
התפתחותו כיום
היות והתפתחות של שוק  E-commerceמשוקלל ותחרותי הינו אינטרס משותף הן של המדינה ,הן של
הקמעונאים והן של חברות השילוח ,על שלושת הגופים לפעול ,כל אחד בתחומו ,להסרת המגבלות והחסמים
הקיימים היום בעיקר בהגעה ללקוח בLast mile -

בעוד החברות הקמעונאיות צריכות להתרכז בעיקר בחוויית הלקוח ,חברות השילוח צריכות להתמקד
בהענקת גמישות מרבית לצרכן הקצה בעת קבלת המשלוח ,בין השאר על ידי קידום פתרונות טכנולוגיים
ושיתופי פעולה בין חברות השילוח
לצד זאת ,מדינת ישראל צריכה לעודד את התחום על ידי הסרת חסמים הנובעים מההשקעות הגדולות
הדרושות להקמה של מרכזי שילוח מרכזיים .לדוגמא על ידי מתן מענקי הקמה לחברות ,הקמה של מרכזי
שילוח בשיטת  PPPועוד
שילוב כוחות של שלושת הגורמים יחד צפוי להסיר חסמים ולאפשר התגברות על האתגרים הקיימים כיום
להתפתחות שוק ה E-commerce-כמו גם להטיב עם הצרכנים וה E-shoppers-בישראל
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