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Εισαγωγή 
 
Διανύοντας μια εποχή έντονων αναταραχών και ισχυρής αβεβαιότητας, η 

επαγγελματικές επιλογές των αποφοίτων ενός πανεπιστημίου, αλλά και όλων εκείνων 

που καλούνται να διαχειριστούν την συνέχεια της επαγγελματικής τους πορείας. Οι 

επιλογές των περισσότερων περιορίζονται μεταξύ της επιλογής μισθωτής σχέσης, είτε 

στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα, και της δημιουργίας μιας επιχείρησης, είτε 

αυτόνομα είτε μέσω κάποιας συνεργασίας.  

 

Παρότι η πρώτη επιλογή αποτελεί συχνά την δημοφιλέστερη, τα νέα οικονομικό-

πολιτικά δεδομένα που αναπτύσσονται συχνά επιβάλουν την στροφή προς την 

δημιουργία επιχειρήσεων σαν μέσω επιβίωσης αλλά και βελτίωσης της υπάρχουσας 

επαγγελματικής θέσης. Η επιλογή αυτή συχνά όμως συνοδεύεται από ανάγκη για 

επενδύσεις και αβεβαιότητα, καθώς απαιτεί την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου. 

Αυτό είναι κάτι που φοβίζει πολλούς, ειδικά εκείνους χωρίς προηγούμενη 

επιχειρηματική δραστηριότητα να την επιλέξουν.  

 

Παρόλα αυτά, η επιχειρηματικότητα έχει γίνει αγαπημένο σύνθημα της παγκόσμιας 

οικονομίας της γνώσης και όχι άδικα. Είναι ο μόνος οικονομικός πόρος, που δεν 

μπορεί εύκολα να διασχίσει τα σύνορα μεταξύ των εταιριών και αυτό έχει ως 

απόρροια το να αποτελεί την ουσιαστικότερη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

σε κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας όπου η μίμηση, ο κορεσμός της αγοράς και ο 

περιορισμός των εμποδίων εισόδου εξαλείφουν ταχύτατα τις προσόδους. Η 

επιχειρηματικότητα θα πρέπει να καλλιεργείται στο πλαίσιο επιχειρηματικών θεσμών, 

οι οποίοι απελευθερώνουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα 

του ατόμου και της ομάδας και τα μετατρέπουν σε νέα προϊόντα, διαδικασίες και 

μορφές οργάνωσης. 

 

Στα πλαίσια αυτά, στις σημειώσεις αυτές παραθέτουμε στοιχεία που σχετίζονται με 

την επιχειρηματικότητα, αλλά και μελέτες επιχειρηματικότητας σημαντικών διεθνών 

επιχειρήσεων από πλήθος επιχειρηματικών κλάδων που μπορούν να αποτελέσουν 

παραδείγματα.  
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Ευχαριστούμε πολύ και φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας που 

βοήθησαν στην συλλογή και ανάλυση υλικού  που παρουσιάζεται στις παρούσες 

σημειώσεις.  

Τι ορίζεται ως επιχειρηματικότητα 
 
Μερικοί δημοφιλείς ορισμοί της επιχειρηματικότητας παρουσιάζονται παρακάτω: 

• ‘Επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα 

σταθερά εντοπίζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύονται μέσα απ 

την ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία 

αυτή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτομα, όπως εμπιστοσύνη 

στον εαυτό τους, δυνατότητα και διάθεση ανάληψης κινδύνου και ένα 

αίσθημα προσωπικής δέσμευσης. (The European Observatory for SMEs 

,2000) 

• Η σκέψη και η διαδικασία να δημιουργήσεις και αναπτύξεις οικονομική 

δραστηριότητα που θα βασίζεται στο συνδυασμό της ανάληψης κινδύνου, 

δημιουργικότητας και/ή καινοτομίας με τη διαχείριση μέσα σε ένα νέο ή 

υπάρχοντα οικονομικό οργανισμό. (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 

• Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία κατά την οποία άνθρωποι, κεφάλαια, 

αγορές, παραγωγικές εγκαταστάσεις και γνώση συνενώνονται για να 

δημιουργήσουν μια επιχείρηση η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως. (Landau 

1982, σελ.83) 

• Επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας (Gartner 

1985) 

• Σύμφωνα με το Global Entrepreneurship Monitor ως επιχειρηματικότητα 

ορίζεται κάθε προσπάθεια για δημιουργία νέα επιχείρησης ή νέας 

δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελμα, η δημιουργία ενός νέου 

επιχειρηματικού οργανισμού ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που 

γίνεται από έναν ιδιώτη, από ομάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις που ήδη 

λειτουργούν. 

 

Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε πως ανάλογα με την σκοπιά που κοιτάμε την 

επιχειρηματικότητα, είναι προφανές πως μπορεί να είναι κάτι ιδιαίτερα απλό όπως η 
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δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας, ή πιο πολύπλοκο, όπως ο συνδυασμός 

ευκαιριών και ικανοτήτων του επιχειρηματία.  

 

Σημαντικότερα είδη επιχειρηματικότητας αποτελούν τα δύο παρακάτω. Από τη μια 

έχουμε τη νέα επιχειρηματικότητα, που αφορά τη δημιουργία ή και χρηματοδότηση 

μιας νέας δραστηριότητας, ενώ από την άλλη έχουμε την εταιρική 

επιχειρηματικότητα, η οποία αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα 

«εδραιωμένων» επιχειρήσεων.  

Με βάση την νέα επιχειρηματικότητα, ο επιχειρηματίας είναι ένα άτομο που 

ανήκει σε μία ή και στις δύο από τις εξής κατηγορίες: 

α. «Επίδοξος» (nascent) επιχειρηματίας. Πρόκειται για έναν άτομο που κατά 

το τελευταίο δωδεκάμηνο –σε σχέση με το χρονικό σημείο της έρευνας- 

βρισκόταν στη διαδικασία έναρξης μιας νέας δραστηριότητας/επιχείρησης, 

και  το οποίο δεν έχει πληρώσει μισθούς ή δεν έχει αποκομίσει κέρδη από τη 

δραστηριότητα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.Οι επιχειρήσεις 

εγχειρήματα αυτών των επιχειρηματιών ονομάζονται startups καθώς 

βρίσκονται στην φάση της δημιουργίας τους. 

β. Ένα άτομο που είναι είτε ιδιοκτήτης, είτε διευθυντής ή χρηματοδότης 

μιας νέας επιχείρησης/δραστηριότητας, η οποία δεν έχει πληρώσει μισθούς 

ή δεν έχει αποκομίσει κέρδη για διάστημα μεγαλύτερο των 42 μηνών. 

Εγχειρήματα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή καλούνται ‘νέες 

επιχειρήσεις’ ή newfirms. 

 

 Με βάση την εταιρική επιχειρηματικότητα, αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις 

καθιερωμένες (established firms) – επιχειρήσεις, δηλαδή, που έχουν πληρώσει 

μισθούς ή έχουν αποκομίσει κέρδη για διάστημα μεγαλύτερο των 42 μηνών. Μια 

καθιερωμένη επιχείρηση θεωρείται βρίσκεται στο στάδιο αυτό αν βρίσκεται στην 

διαδικασία εισαγωγής της στην αγορά ή έχει πρόσφατα εισάγει ένα νέο προϊόν. 

Πρόκειται λοιπόν για επιχειρηματική δραστηριότητα  που χαρακτηρίζεται από το 

βασικό συστατικό της έννοιας της επιχειρηματικότητας κατά Schumpeter 

(1934),την καινοτομία. Ας σημειωθεί εδώ ότι ως καινοτομία δεν περιγράφεται μόνο 

ένα προϊόν ή υπηρεσία που είναι επαναστατικό –και μάλιστα τεχνολογικά- με τα 

δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς, αλλά και τα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία 
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είναι «νέα» σε σχέση με αυτά που ήδη κυκλοφορούν , με τα στενά δεδομένα της 

αγοράς στην οποίας απευθύνεται μια επιχείρηση.  

 

Υπάρχει και ένας τρίτος τύπος επιχειρηματικότητας στον οποίο εντάσσονται  οι 

μεγάλες επιχειρήσεις (corporateentrepreneurship). Στον τύπο αυτό εντάσσονται 

φαινόμενα όπως η παραγωγή καινοτομίας μέσω δραστηριοτήτων Έρευνας και 

Ανάπτυξης (R&D), οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, οι εταιρικές συμμαχίες και πολλά 

άλλα χαρακτηριστικά των στρατηγικών κινήσεων των μεγάλων επιχειρήσεων.  
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Η επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο 
 

 

Η επιχειρηματικότητα όμως δεν αφορά μόνο μεμονωμένα άτομα αλλά και την 

κοινωνία ή χώρα στην οποία αυτά δραστηριοποιούνται. Το επίπεδο 

επιχειρηματικότητας μιας χώρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την 

απασχόληση και την κοινωνική ευημερία. 

 

Ολόκληρη η οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας εξελίσσεται μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο, το οποίο έχει 

διαμορφωθεί ιστορικά και άρα πρέπει να θεωρείται δεδομένο βραχυπρόθεσμα. Το 

πλαίσιο αυτό επιδρά στο Γενικό Εθνικό Πλαίσιο και στις Διαστάσεις 

Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Το πρώτο περιλαμβάνει μια σειρά παραγόντων που 

ορίζουν μεσοπρόθεσμα τις συντεταγμένες μέσα στις οποίες λαμβάνει χώρα το 

οικονομικό γίγνεσθαι, δηλαδή το πόσο ανοιχτή είναι η οικονομία, ο ρόλος του 

κράτους, το τεχνολογικό επίπεδο, η ευελιξία των αγορών εργασίας κτλ.  Το δεύτερο 

περιλαμβάνει μια σειρά παραγόντων όπως η χρηματοδοτική υποστήριξη, τα 

κυβερνητικά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, το επίπεδο παιδείας 

κατάρτισης κτλ., οι οποίοι επηρεάζουν την ικανότητα της χώρας να γεννά νέα 

επιχειρηματικά εγχειρήματα. Η σύγκριση των εθνικών πλαισίων πολλών χωρών 

αποτελεί μέτρο ανταγωνιστικότητας καθώς αποκαλύπτει το κάθε πλαίσιο τη σχετική 

ανταγωνιστική θέση της κάθε χώρας. Το γενικό εθνικό πλαίσιο της οικονομίας θέτει 

τους όρους της λειτουργίας τόσο μεγάλων καθιερωμένων επιχειρήσεων όσο και των 

ΜΜΕ που ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα.  

 

Οι διαστάσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, από την άλλη πλευρά, 

επηρεάζουν τόσο τις Επιχειρηματικές Ευκαιρίες όσο και τις Επιχειρηματικές 

Δυνατότητες - δηλαδή τις επιχειρηματικές ικανότητες και τα κίνητρα - του 

ανθρώπινου δυναμικού της χώρας να αντιλαμβάνεται και να δρα για να 

εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες. Με τις σειρά τους, οι Επιχειρηματικές Ευκαιρίες 

και οι Δυνατότητες επηρεάζουν την εμφάνιση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, 

δηλαδή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.   
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Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Global Entrepreneur ship Monitor το 2003 

στην προσπάθειά του να μετρήσει τη Συνολική Επιχειρηματική Δραστηριότητα της 

κάθε χώρας ανάμεσα σε αρκετές χώρες παγκοσμίως παρατηρούμε ότι το χαμηλότερο 

δείκτη έχει η Γαλλία (1.63) ενώ τον υψηλότερο η Ουγκάντα (29.20). Ο μέσος όρος 

του δείκτη για τις 31 χώρες που έλαβαν μέρος στην έρευνα το 2003, με βάση τον 

ενεργό πληθυσμό, είναι 8.80. Ο μέσος όρος φέρει σημαντική σημασία στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα παγκοσμίως. Οι Reynold setal (2004), στην 

Παγκόσμια Έκθεση του Παρατηρητηρίου το 2003, σύμφωνα με το  ότι ο ενεργός 

πληθυσμός στις χώρες αυτές είναι 2.4 δισεκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια, 

υπολογίζουν ότι ο αριθμός των ατόμων που είχαν κάποιου είδους επιχειρηματική 

δραστηριότητα κατά το 2003 ήταν περίπου 300 εκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε, 

λοιπόν, την τεράστια παγκόσμια σημασία του φαινομένου της επιχειρηματικότητας.  

 

Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι στις υψηλές θέσεις κατάταξης επικρατούν χώρες 

χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης (Ουγκάντα), ή χώρες που βρέθηκαν σε μεγάλη 

οικονομική και πολιτική κρίση το 2003 (Αργεντινή), ή χώρες που συγκέντρωναν και 

τους δύο τύπους προβλημάτων (Βενεζουέλα). Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη τη 

συσχέτιση της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με το βαθμό ανάπτυξης 

μιας χώρας. Με άλλα λόγια, η υψηλή επιχειρηματικότητα ενδεχομένως να μη 

σχετίζεται με οικονομική ευημερία, αλλά το αντίθετο: η οικονομική δυσπραγία ίσως 

να αποτελεί την αιτία εμφάνισης υψηλής επιχειρηματικότητας του τύπου που 

περιγράφει το GEM, δηλαδή αυτοαπασχόληση, δημιουργία μικρών επιχειρήσεων κτλ.  

Κατώτερο δείκτη επιχειρηματικότητας παρουσιάζουν χώρες που είτε βρίσκονται σε 

ταχεία ανάπτυξη (Χιλή, Βραζιλία, Κίνα) είτε πρόκειται για πολύ ανεπτυγμένες χώρες 

(ΗΠΑ, Καναδάς, Ιρλανδία, Αυστραλία). Στη δεύτερη περίπτωση η 

επιχειρηματικότητα ευνοείται από πολιτισμικούς παράγοντες καθώς και από το 

γεγονός (με εξαίρεση την Ιρλανδία) ότι χαρακτηρίζονται από την είσοδο μεταναστών, 

οι οποίοι παραδοσιακά στρέφονται σε μικρής εμβέλειας δραστηριότητες. 

 

Ενδιαφέρον, βέβαια, είναι το γεγονός ότι στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται χώρες 

με υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, εν αντιθέσει με τη πρώτη ομάδα των χωρών υψηλής 

επιχειρηματικότητας. Αν παρατηρήσει κανείς ότι σε αυτές κατατάσσονται χώρες 

όπως Γαλλία, Ιαπωνία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Σουηδία, θα μπορούσε να πει 

ότι ο χαμηλός δείκτης οφείλεται στα ισχυρά κράτη πρόνοιας. Από την άλλη όμως 
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βλέποντας χώρες όπως η Κροατία και η Σλοβενία (πρώην κουμουνιστικά κράτη) θα 

μπορούσε να πει ότι η χαμηλή τους επιχειρηματικότητα σχετίζεται με τη 

μεταβατικότητα της κατάστασής τους και με την ατελή κατάσταση των θεσμών τους 

γενικά μια σύγχρονη οικονομία αγοράς.  
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Τα κίνητρα της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης 
 

Είναι σημαντικό μελετώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα που εκδηλώνεται σε 

μία χώρα να προσδιοριστούν οι λόγοι που αποτελούν κίνητρα επιχειρηματικής 

δράσης. Αρχικά αναφέρεται ως κίνητρο η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Ο 

επιχειρηματίας ξεκινά τη δραστηριοποίησή του βασιζόμενος σε κάποια ευκαιρία που 

αντιλήφθηκε στο οικονομικό περιβάλλον γύρω του. Εδώ συμπεριλαμβάνονται εκείνοι 

που θεωρούν ότι ο λόγος αξιοποίησης της ευκαιρίας ήταν η αύξηση του προσωπικού 

εισοδήματος και του επιπέδου ζωής τους ή η επιθυμία τους για μεγαλύτερη 

εργασιακή ανεξαρτησία.  

 

 Ως δεύτερο κίνητρο αναφέρετε η ανάγκη. Ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει κάποια 

επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω έλλειψης άλλων επιλογών εργασίας, 

δυσαρέσκειας με την υπάρχουσα απασχόληση ή/και φόβου για πιθανή απόλυση. Εδώ 

εντάσσονται όσοι δηλώνουν πως δεν έχουν άλλες επιλογές εργασίας καθώς και όσοι 

προχώρησαν στην αξιοποίηση μιας ευκαιρίας απλώς και μόνο για να συντηρήσουν το 

εισόδημά τους.  

 

Καθοριστικός παράγοντας στην εκδήλωση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη 

Ελλάδα δεν είναι μόνο το σύνολο των επιχειρηματικών ευκαιριών που υπάρχουν 

στην ελληνική οικονομία και ο βαθμός που αυτές γίνονται αντιληπτές αλλά και η ίδια 

η επιθυμία κάποιου να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά και να αναζητήσει πιο 

προσεκτικά το χώρο στον οποίο θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί επικερδώς. Ο 

Έλληνας επιχειρηματίας διαφοροποιείται σε αυτό το σημείο με τον Ευρωπαίο καθώς, 

ο δεύτερος, επιθυμεί κυρίως επιχειρηματική εργασιακή ανεξαρτησία, παρά δείχνει 

δυσαρεστημένος από το επίπεδο ζωής που του εξασφαλίζει το εισόδημά του.  
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Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην Ελλάδα 
 

 

Η Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα του 2003, βρίσκεται στην 16η θέση της 

παγκόσμιας κατάταξης. Ο δείκτης συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας για 

την Ελλάδα υπολογίζεται στο 6.8%. Με βάση τον ενεργό πληθυσμό, το ποσοστό αυτό 

περιγράφει έναν αριθμό, περίπου, 460.000 ατόμων ηλικίας 18 έως 64, που δήλωσαν 

ότι κατά το 2003 βρίσκονταν στη διαδικασία ίδρυσης μιας νέας 

δραστηριότητας/επιχείρησης, ή διηύθυναν/ήταν μέτοχοι μιας νέας επιχείρησης. Ο 

αριθμός αυτός είναι πολύ σημαντικός για τα ελληνικά δεδομένα καθώς αφορά ένα 

εξαιρετικά υψηλό μέρος του πληθυσμού της χώρας μας. 

 

Σχετικά με τους παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, 

ο πρώτος παράγοντας στον οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα πρόβλημα, είναι εκείνη 

των κυβερνητικών πολιτικών. Η  Ελλάδα, μαζί με το Βέλγιο και την  Ελβετία, 

βρίσκεται στην αμέσως χειρότερη θέση από τη Σουηδία και τη Γερμανία. Οι λόγοι 

που εξηγούν τη χαμηλή βαθμολόγηση της χώρας σε αυτή τη συνιστώσα του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι  η γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης, η 

δυσκολία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων αλλά, κυρίως, η πολυνομία και η 

προβλεψιμότητα του φορολογικού περιβάλλοντος. Μία άλλη συνιστώσα του 

επιχειρηματικού πλαισίου, στην οποία η Ελλάδα θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερο 

πρόβλημα, είναι εκείνη του Πολιτικού, Θεσμικού και Κοινωνικού Πλαισίου. 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη το 2003 η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χειρότερη 

θέση από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο  GEM το 2003, μετά τη Βενεζουέλα. 

Σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών, οι περιοχές στις οποίες η επίδοση της χώρας μας 

θεωρείται προβληματική, είναι η ποιότητα του προσωπικού και η εκτεταμένη 

διαφθορά της δημόσιας διοίκησης.  

 

Σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την επιχειρηματικότητα, οι ειδικοί θεωρούν 

ότι η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα στον παράγοντα που δείχνει το πόσο ανοιχτή είναι η 

αγορά. Στην χώρα μας δεν υπάρχουν σοβαρά εμπόδια εισόδου για νέες επιχειρήσεις 

στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας και είναι θετική η δυνατότητα νέων 

επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, ιδιαίτερα μετά τη 

συμμετοχή της χώρας μας στην Ε.Ε.. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι θετική αξιολόγηση 
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λαμβάνουν και τα Πολιτισμικά και Κοινωνικά Πρότυπα στην Ελλάδα. Καθώς 

υπάρχουν αρκετές περιοχές στις οποίες τα πολιτισμικά και κοινωνικά πρότυπα που 

επικρατούν εκτιμώνται να ευνοούν την επιχειρηματικότητα, είναι μεγάλη η αξία που 

αποδίδει η ελληνική κουλτούρα στην ανεξαρτησία και στην αυτάρκεια. 

 

Για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας υπάρχει η ανάγκη για βελτίωση της 

ελληνικής πολιτικής προς τις νέες επιχειρήσεις, κυρίως ως προς τη διαφάνεια και την 

απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, ενώ 

απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της ποιότητας της δημόσιας 

διοίκησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Αναλυτικότερα για την 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Global 

Entrepreneurship Monitor μπορείτε να διαβάσετε στο παράστημα 1. 
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Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 
 
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς επιβεβαιώνεται η υστέρηση της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας έναντι αυτής των ανδρών. Πιο συγκεκριμένα 

αναδεικνύονται οι ακόλουθες δύο προτάσεις: α) ότι είναι πιθανότερο ένα νέο 

εγχείρημα να υλοποιηθεί από κάποιον άνδρα παρά από κάποια γυναίκα και β) ότι 

υψηλότερη επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων εμφανίζουν οι γυναίκες των 

αναπτυσσόμενων χωρών συγκριτικά με τις ανεπτυγμένες.  

 

Στην Ελλάδα το ποσοστό που εκφράζει το επίπεδο της επιχειρηματικότητας αρχικών 

σταδίων κυμαίνεται στο 70%, ενώ αυτό των γυναικών στο 30%. Σύμφωνα με αυτά τα 

δεδομένα η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά ανάμεσα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται υψηλότερα από πιο ανεπτυγμένες χώρες όπως το 

Βέλγιο ή η Γαλλία αλλά και πάλι βρίσκεται χαμηλά.  

 

Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι μία επιχειρηματική δραστηριότητα είτε από άνδρα 

είτε από γυναίκα στηρίζεται πάνω σε μία ευκαιρία ή σε μια ανάγκη, τότε 

παρατηρούμε ότι στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και σε 

γυναίκες. Το ποσοστό έναρξης γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στηριζόμενο στη ανάγκη είναι 40,3 % ενώ το ποσοστό ανδρικής είναι το μισό (22,3). 

Αντίθετα, το ποσοστό έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω κάποιας 

ευκαιρίας από άνδρα είναι 77,7% ενώ από γυναίκα 59,7%. Το χάσμα που επικρατεί 

είναι αρκετά μεγάλο μεταξύ διαφόρων χωρών ενώ παραμένουν αρκετά χαμηλά τα 

ποσοστά έναρξης επιχειρηματικότητας τοποθετώντας τη χώρα μας χαμηλά στην 

κατάταξη. Μολονότι η συμμετοχή των Ελληνίδων στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα αρχικών σταδίων υστερεί έναντι της ανδρικής συμμετοχής, το 

έλλειμμα φαίνεται να υπάρχει κυρίως στα νέα εγχειρήματα επιχειρηματικότητας. Και 

μειώνεται σημαντικά σε επιχειρηματικά εγχειρήματα που ήδη εξελίσσονται, ενώ 

φαίνεται να εξαλείφεται σε περιπτώσεις επιχειρηματικότητας που τα εγχειρήματα 

έχουν κλείσει πάνω από 3.5 χρόνια δραστηριοποίησης.  

 

Το γεγονός αυτό, δηλαδή, ότι οι γυναίκες πολύ λιγότερο δραστηριοποιούνται σε 

επιχειρηματικά εγχειρήματα στο ξεκίνημά τους αλλά πολύ περισσότερο στη 

μετέπειτα επιβίωσή τους, οφείλεται στον ενδοοικογενειακό καταμερισμό ρόλων. 
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Επικρατεί γενικά η άποψη στην ελληνική κοινωνία ότι η έναρξη επιχειρηματικού 

εγχειρήματος είναι ανδρική υπόθεση αλλά η ευθύνη για τη συνέχιση της λειτουργίας 

του είναι ρόλος γυναικείος. Επιπρόσθετα, οι Ελληνίδες εμφανίζονται να συμμετέχουν 

περισσότερο σε πολυμελή επιχειρηματικά σχήματα από ότι οι άνδρες, γεγονός που 

πιθανότατα στηρίζεται στο ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα δεν είναι τόσο 

ανεξάρτητη όσο αυτή των ανδρών. Ακόμα, οι γυναίκες στην Ελλάδα φαίνεται να 

εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις σε πιο προσωπικούς παράγοντες, όπως λόγου χάρη η 

προσωπική γνωριμία με επιχειρηματίες, η αντίληψη επιχειρηματικών ευκαιριών στο 

περιβάλλον τους, κάτι που δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη σχετικά υψηλή συμμετοχή 

των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα.  

 

Οι Ελληνίδες φαίνεται να ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητας σε 

μεγαλύτερη ηλικία απ’ ότι οι άνδρες, κάτι που ναι μεν μπορεί να εξηγηθεί από 

κοινωνικούς λόγους ωστόσο αποτελεί μειονέκτημα για την ελληνική οικονομία 

καθώς χάνει τη θέληση και ικανότητα για δραστηριοποίηση «νέων μυαλών». Επίσης 

οι Ελληνίδες που ανήκουν στο υψηλότερο εισοδηματικό κλιμάκιο 

δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε μικρότερο βαθμό από άνδρες του ίδιου 

εισοδηματικού επιπέδου. Αρνητική συνέπεια αυτού επέρχεται και πάλι στην ελληνική 

οικονομία καθώς στερείται επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να 

πηγάσουν από εκείνο το μέρος του πληθυσμού που διαθέτει και τις καλύτερες 

δυνατότητες να τις υλοποιήσει με επιτυχία. 

 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν παρατηρείται ότι η επιχειρηματική 

δραστηριότητα των Ελληνίδων φαίνεται ότι υπερτερεί, ή τουλάχιστον δεν υστερεί σε 

σχέση εκείνης των ανδρών. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνίδες εμφανίζουν υψηλή 

επιχειρηματικότητα ανάγκης, ή ότι κατευθύνουν τη δράση τους σε δραστηριότητες 

που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τους 

άνδρες, τα επιχειρηματικά του εγχειρήματα εμφανίζουν τις ίδιες ή και καλύτερες 

προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης. Η σημασία αυτών των δεδομένων φαίνεται στο ότι 

ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που είναι και πιο εκτεθειμένο στην ανεργία, είναι 

ικανό να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά. Κατ’ επέκταση με την αξιοποίηση της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας εξασφαλίζεται ότι η ελληνική οικονομία δεν χάνει 

μια πολύτιμη δυνητική συνιστώσα της δυναμικής της.  
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Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
 
Τα τελευταία χρόνια, το internet έχει αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο καθώς 

προσέφερε στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων επικοινωνίας, διείσδυσης  

και ανάπτυξης. Σημαντικές επιρροές προκάλεσαν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, 

με σημαντικότερη καινοτομία την ανάπτυξη του διαδικτύου. Το διαδίκτυο μέσω των 

φυλλομετρητών και την υποστήριξη γραφικών και πολυμέσων επέτρεψε στο ευρύ 

κοινό να πλοηγείται εύκολα και γρήγορα στον κυβερνοχώρο.  Με τον όρο e-

επιχειρείν διακρίνουμε τις επιχειρήσεις που επενδύουν στη διεκπεραίωση των 

δραστηριοτήτων τους μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κατανεμημένων 

υπολογιστών και του διαδικτύου, από εκείνες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά και 

μόνο παραδοσιακές μεθόδους. Σε πέντε χρόνια όλες οι επιχειρήσεις θα είναι e-

επιχειρήσεις ή ... δεν θα υπάρχουν!” (Andy Grove, πρόεδρος της Intel, 1999). Μπορεί 

αυτή η πρόβλεψη  να μην έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 100% μέχρι σήμερα, το 

σίγουρο όμως είναι ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 

κατέχουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Πλέον δεν 

υπάρχουν όρια στις εμπορικές συναλλαγές. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί δρόμοι ταχείας 

κυκλοφορίας που ακούν στο όνομα «ηλεκτρονικό εμπόριο» και πιο πρόσφατα 

«ηλεκτρονικό επιχειρείν».  

 

Η λειτουργία μιας επιχείρησης στο internet δίνει εκτός των άλλων τη δυνατότητα για 

επιτυχία και κέρδη. Αναμφίβολα οι online επιχειρήσεις καταφέρνουν να 

πραγματοποιήσουν περισσότερα κέρδη και με πολύ χαμηλότερο κόστος από ένα 

παραδοσιακό κατάστημα.  Αυτός είναι και ο λόγος που η συντριπτική πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων έχουν έστω μία υποτυπώδη παρουσία στο internet.    

 

Πολλοί επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους από ένα 

τοπικό κατάστημα, στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν περισσότερο καταφεύγουν 

στο διαδίκτυο. Όμως η ευκολία να αναπτυχθείς στο διαδίκτυο δεν είναι ισότιμη με 

αυτήν του τοπικού καταστήματος.Είναι πλέον προφανές ότι το διαδίκτυο αποτελεί αν 

όχι το κυριότερο ένα από τα κυριότερα εργαλεία που διαθέτουν οι επιχειρήσεις για 

την προώθηση και το marketing των προϊόντων τους. Παρόλα αυτά, η υπερβολική 

διαφήμιση,  οι ανακρίβειες, η κακή δομή στους δικτυακούς τόπους, όπου ο 

επισκέπτης δεν ξέρει τι ψάχνει και που μπορεί να το βρει, συχνά κάνουν το δικτυακό 
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τόπο να μη λειτουργεί σωστά και στην ουσία και να μην προσελκύει επισκέπτες. 

Σκοπός μίας επιχείρησης για να επιβιώσει είναι να αυξήσει τη φήμη της δηλαδή να 

ενισχύσει το "word of mouth" (viral marketing) και αυτό επιτυγχάνεται με την 

εκμετάλλευση της δημοσιότητας της κοινωνικής δικτύωσης (Social Media 

Marketing).  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι το Facebook, το οποίο όχι 

μόνο αποτέλεσε σπουδαία επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και ενίσχυσε και 

ενισχύει ακόμα την επιχειρηματικότητα και άλλων εγχειρημάτων. Το Facebook όπως 

είναι γνωστό είναι μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αναπτύχθηκε το 

2004 από τον 23χρονο τότε φοιτητή Mark Zuckerberg του Πανεπιστημίου του 

Harvard. Αναπτύχθηκε καθώς υπήρχε η ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού μέσου 

επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου αυτού καθώς και με τους 

ανθρώπους που εργάζονται, σπουδάζουν και ζουν γύρω τους. Το εγχείρημα αυτό είχε 

μεγάλη ανταπόκριση και κατάφερε να αναπτυχθεί αρχικά και σε άλλα πανεπιστήμια 

και στη συνέχεια να «ανοίξει» και να αγκαλιάσει το ευρύ κοινό. Η αξία του 

εγχειρήματος αυτού υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη και χρηματοδοτήθηκε από τολμηρούς 

επενδυτές με αρκετά μεγάλα ποσά.  

 

Ποιο είναι όμως το μυστικό της επιτυχίας του; Η αλληλεπιδραστική φύση των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης αναγκάζει τους επισκέπτες, που περιπλανώνται 

αφηρημένα στους διάφορους ιστοτόπους, να ξαναγυρίζουν στη σελίδα αυτή. Οι 

επισκέπτες του Facebook επισκέπτονται καθημερινά και συχνά περισσότερες από μία 

φορά την ημέρα τη σελίδα αυτή θέλοντας να κρατηθούν ενημερωμένοι σχετικά με το 

τι συμβαίνει στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που γνωρίζουν. Το Facebook 

επιτρέπει τη δημοσίευση υλικού εικόνας και ήχου (video, url, φωτογραφίες, 

εφαρμογές κ.α.) και καθιστά τη χρήση του πιο ευχάριστη. Από τη στιγμή που 

«άνοιξε» τον κώδικά του και επέτρεψε σε άλλους να ανεβάζουν τις δικές τους 

εφαρμογές αποτέλεσε πολύτιμο εργαλείο δημοσίευσης των εγχειρημάτων των 

διαφόρων επίδοξων επιχειρηματιών, αλλά και κατάφερε να κρατήσει τους χρήστες 

του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο καθένας μπορεί πλέον να θέτει σε 

λειτουργία το καινούριο του εγχείρημα και να δει την ανταπόκρισή του. 

Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα διαφήμισης της επιχείρησής του καθενός μέσω των 

διαφόρων banners που «τρέχουν» στη σελίδα και μάλιστα σύμφωνα με τις 
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προτιμήσεις του εκάστοτε πελάτη. Κάθε επιχειρηματίας έχει το δικό του profil στο 

Facebook, καθώς αποτελεί πλέον μέρος της στρατηγικής του. Με αυτό τον τρόπο 

έρχεται σε επαφή με πελάτες (after sale service) αλλά και με δυνητικούς πελάτες, 

καθώς με τη χρήση της δυναμικής αναζήτησης μπορεί ο εκάστοτε χρήστης να 

πληκτρολογήσει και να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα. Απόρροια 

όλων αυτών αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε επιτυχημένο εγχείρημα το Facebook 

αλλά και εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Περιληπτικά τα πλεονεκτήματα του Facebook είναι ότι οι χρήστες δικτυώνονται και 

βρίσκουν τους παλιούς τους φίλους ενώ κάνουν νέους, μπορεί να γίνει αναζήτηση 

επιχειρήσεων και προϊόντων/υπηρεσιών, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να περιγράψουμε τις 

δυνατότητές μας, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας αλλά αποτελεί και μέσο 

αναζήτησης εργασίας, εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο και πιο ντροπαλά άτομα, 

δημοσιεύονται και προωθούνται επιχειρήσεις και όλα αυτά με πολύ χαμηλό κόστος. 

Αντιθέτως, τα αρνητικά συμπεράσματα  που μπορεί να αποφέρει ανάμεσα σε άλλα 

είναι η κλοπή ταυτότητας, η κυβερνοκαταδίωξη, ο εθισμός στο διαδίκτυο, η 

παραβίαση ιδιωτικής ζωής, η σπατάλη χρόνου, η παραπλάνηση (τόσο εμπορική όσο 

και η σωματική), εμπορευματοποίηση προσωπικών στοιχείων. 

  

Άλλες μορφές ηλεκτρονικού επιχειρείν που βρίσκονται σε εξέλιξη πέρα από τα 

κοινωνικά δίκτυα (social networks) είναι: 

• Τα ιστολόγια (blogs) που είναι προσωπικές δημοσιεύσεις φιλοξενούμενα 

σε κάποιο website 

• Διαδικτυακά παιχνίδια 

• Τα podcasts, που είναι σαν τα ιστολόγια αλλά εμπλουτισμένα με ήχο ή 

video 

• Virtual worlds, μέσα από τα οποία οι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας\ 

• Webservices, πρόκειται για διαδικτυακή ανταλλαγή δεδομένων και 

επεξεργασία κοινόχρηστης πληροφορίας 

• Τα widgets, που είναι προγράμματα τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση σε 

υλικό στο διαδίκτυο μέσα από το την επιφάνεια εργασίας του χρήστη 
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• Wikis, συστήματα συνεργατικής δημοσίευσης πληροφοριών. Μέσω αυτών 

επιτρέπεται σε πολλούς «συγγραφείς» να συνεισφέρουν στη διάρθρωση 

διαδικτυακής πληροφορίας.  

 

Συνοψίζοντας συμπεράνουμε ότι συχνά μέρος της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας 

αποτελεί η χρήση του διαδικτύου. Οι πελάτες επιθυμούν να βρίσκουν άμεσα αυτό 

που ψάχνουν και σε αυτό δε συμβάλει μόνο η ύπαρξη της επιχείρησης στο διαδίκτυο 

αλλά και η συμβολή του εκάστοτε χρήστη στην ενίσχυση της πληροφόρησης. Οι 

χρήστες επιθυμούν αλληλεπίδραση και ενεργή συμμετοχή στα θέματα που τους 

αφορούν. Είναι σημαντικό λοιπόν να ληφθούν οι παράγοντες υπόψη από το νέο 

επιχειρηματία. 
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Μελέτες Περίπτωσης Επιχειρήσεων 
 
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η 

επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με μελέτες μεγάλων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε πληθώρα κλάδων διεθνώς. Στα πλαίσια αυτά παρακάτω 

παρουσιάζονται τέτοιες επιχειρήσεις και στοιχεία  που προκύπτουν από την ανάλυση 

τους τα πέντε τελευταία χρόνια σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία.  

 

Οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

• Κλάδος ηλεκτρονικών – πληροφορικής  

o Toshiba  

o Quanta Computers  

• Αυτοκινητοβιομηχανία 

o Renault 

• Καταναλωτικά Αγαθά 

o Prokter and Gamble  

o Unilever 

o 3M 

• Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες  

o Visa 

• Τηλεπικοινωνίες  

o Vodafone 

• Ενέργεια  

o BP 

o Calpine 

o Evergreen Solar 

• Αερομεταφορές  

o Quantas Airways 
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Toshiba 

 

Ιστορική αναδρομή 

 

Η Toshiba προήλθε από την συγχώνευση δύο μεγάλων Ιαπωνικών εταιριών, 

της Tanaka Seizo-sho και Hakunetsu-sha & Co. Η πρώτη, ιδρύθηκε από τον 

Hisashige Tanaka, το 1875 και αποτέλεσε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής 

τηλεγραφικού εξοπλισμού. Ο ιδρυτής της, γνωστός για τις ικανότητες του στις 

εφευρέσεις, έγινε ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές βαρέων ηλεκτρικών 

συσκευών της Ιαπωνίας. Η εταιρία Hakunetsu-sha & Co δημιούργησε το πρώτο 

ιαπωνικό εργοστάσιο για λαμπτήρες πυρακτώσεως. Παρόλα αυτά, το εργοστάσιο 

αργότερα διαφοροποιήθηκε από τον αρχικό του στόχο προκειμένου να παραγάγει 

καταναλωτικά προϊόντα και μετονομάστηκε σε Tokyo Denki. Το 1939 έγινε η 

συνένωση των εταιριών αυτών, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού εξοπλισμού. Η ενσωμάτωση των δύο 

επιχειρήσεων επέφερε το νέο όνομα Tokyo Shibaura Denki, ενώ η εταιρία έγινε 

σύντομα γνωστή ως Toshiba το 1978. 

 

Η Toshiba σήμερα  

 

Για περισσότερα από 125 χρόνια, η Toshiba διαδραματίζει ηγετικό ρόλο μεταξύ των 

μεγαλύτερων και πιο δραστήριων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ιαπωνίας. Από τις 

ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες και τις υπερ-ταχείες αμαξοστοιχίες μέχρι τα κινητά 

τηλέφωνα και τις νανοτεχνολογίες, έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για τις 

τηλεοράσεις, τους φορητούς υπολογιστές, τα DVD players και τις αντίστοιχες 

ηλεκτρονικές συσκευές τεχνολογίας αιχμής.  

Η Toshiba στηρίζει τις προσπάθειες της, στην αμέτρητες ευκαιρίες που μπορεί να 

λάβει μια παγκόσμια επιχείρηση και στις καταναλωτικές αγορές, όπως αναφέρει ο 

Norio Sasaki, πρόεδρος της  Toshiba. Η εταιρία οδηγείται από τις ευκαιρίες αυτές και 
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προσπαθεί να παράγει προϊόντα που είναι χρήσιμα στις κοινωνίες λαμβάνοντας 

υπόψη της επιπλέον, το περιβάλλον και τις ανάγκες σε ενέργεια, νερό και τροφή. Με 

αυτόν τον τρόπο βασίζεται στην παραγωγή τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών 

που είναι σε θέση να λύσουν τα προβλήματα του σήμερα και του αύριο. 

Σήμερα η Toshiba έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο δημιουργώντας γραφεία ή 

θυγατρικές επιχειρήσεις σε πάνω από 30 χώρες. Επιπλέον, συνεργάζεται με τοπικές 

εταιρίες – αντιπρόσωπους της προκειμένου να είναι κοντά στους καταναλωτές της.     

 

Καινοτομίες 

 

Η εξέλιξη της Toshiba και η εδραίωση της στην παγκόσμια αγορά επήλθε από την 

επιμονή που έδειχνε στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση των 

εργαστηρίων της επέφερε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εφευρέσεων, ιδιαίτερα 

σημαντικών στον τεχνολογικό κόσμο αλλά και γενικότερα.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε μία λίστα από τις καινοτομίες που έχει επιφέρει: 

• 1921 Εφεύρεση της 1ης λάμπας με διπλό ηλεκτρικό καλώδιο. 

• 1959 Εφεύρεση του 1ου VTR. 

• 1979 Εφεύρεση του 1ου οπτικού δίσκου αποθήκευσης. 

• 1984 Εφεύρεση της flash memory. 

• 1985 Η Toshiba κατασκευάζει το 1ο laptop στον κόσμο. 

• 1991 Η Toshiba κατασκευάζει την 1η οθόνη TFT. 

• 1994 Κατασκευάζεται ο 1ος φορητός Pentium. 

• 1995 Δημιουργία της βασικής ιδέας του 1ου DVD player. 

• 1996 Κατασκευάζει το 1ο laptop με CD-ROM. 

• 1998 Κατασκευάζει το 1ο laptop με DVD-ROM στον κόσμο. 

• 2000 Η Toshiba κατασκευάζει το 1ο laptop με CD-RW. 

• 2001 Η Toshiba κατασκεύασε το 1ο laptop με Wi-Fi. 
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• 2004 Ανέπτυξε το μικρότερο σκληρό δίσκο (HDD) στον κόσμο (0,85΄΄), με 

χωρητικότητα 2GB.  

• 2005 Κατασκεύασε τον 1ο Projector τεχνολογίας LED. 

• 2006 Παρουσίασετο 1ο next-gen High Definition DVD player.  

• 2006 Κυκλοφορεί την CELL REGZA 55X1, την πρώτη LCD τηλεόραση με 

ενσωματωμένη Cell Broadband Engine 

Επιπλέον, η Toshiba έχει κατασκευάσει τους ταχύτερους στον κόσμο ανελκυστήρες 

για το υψηλότερο κτήριο του κόσμου, το Taipei Financial Center. Οι δύο από τους 63 

ανελκυστήρες έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα, φθάνοντας στην απίστευτη ταχύτητα 

των 1000 μέτρων το λεπτό – και μάλιστα χωρίς περιττό θόρυβο ή κραδασμούς. 

 Στην Ιαπωνία μέσο της Toshiba παρέχεται πάνω από το 70% της απαραίτητης 

ηλεκτρικής ενέργειας για το "Tsubame", την υπερταχεία αμαξοστοιχία της νήσου 

Κιούσου. 

Στα άμεσα σχέδια της Toshiba, σε συνεργασία με την Canon, είναι η ανάπτυξη 

οθονών επόμενη γενιά για υψηλής ευκρίνειας περιεχόμενο, τις οθόνες SED.  

Το laptop Qosmio αναδεικνύει την εταιρία στην πλέον κατάλληλη για ανάπτυξη 

υπολογιστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικής χρήσης με 

στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης καταναλωτικής ζήτησης για απλές, προσωπικές 

λύσεις ψυχαγωγίας. Το Qosmio παρέχει τους χρήστες του δυνατότητες όσες θα 

μπορούσαν να λάβουν από τον επιτραπέζιο υπολογιστή τους. Μπορεί να ερμηνευτεί 

ως 'ο προσωπικός μου κόσμος' και αποτελεί την πρώτη στο είδος της συσκευή, 

προσφέροντας στους καταναλωτές μια μοναδική εμπειρία "4-σε-1" με λειτουργίες 

τηλεόρασης, ηχοσυστήματος, συσκευής εγγραφής DVD και υπολογιστή.  

 

Προϊόντα 

 

Τα προϊόντα που παράγει και διανέμει η Toshiba μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

Ψηφιακά προϊόντα, Ηλεκτρονικές συσκευές και συστατικά, Συστήματα υποδομής και 

συσκευές οικιακής χρήσης και άλλα. Αναλυτικά: 
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Ψηφιακά προϊόντα 

LCD τηλεοράσεις, σκληροί και οπτικοί δίσκοι, συσκευές εγγραφής και 

αναπαραγωγής DVD, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής Blu-ray, Notebook PCs, 

PC servers, συστήματα επιχειρησιακών επικοινωνιών, συστήματα αναγνώρισης ID 

και  barcode και εκτυπωτές. 

 

Ηλεκτρονικές συσκευές και συστατικά   

Μνήμες NAND flash, SSDs, MCPs, SoCs για  multimedia, μικρές συσκευές σήματος, 

συσκευές ενέργειας, οπτικοί ημιαγωγοί και TFT LCDs για κινητά. 

Συστήματα υποδομής 

Συστήματα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών πυρηνικής ενέργειας, εξοπλισμός 

παραγωγής υδροηλεκτρικής, θερμικής και γεωθερμικής ενέργειας, συστήματα και 

εξοπλισμοί ελέγχου και μετρήσεων, ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, ανελκυστήρες 

και κυλιόμενες σκάλες καθώς επίσης και  συστήματα ακτινών Χ και τομογράφων  

κ.α.  

 

Συσκευές οικιακής χρήσης και άλλα 

Ψυγεία, πλυντήρια πιάτων/ρούχων, στεγνωτήρια, air condition, συσκευές 

μικροκυμάτων, ηλεκτρικές σκούπες, σίδερα, συσκευές οικιακής δικτύωσης, λάμπες 

και συστήματα ηλεκτροδότησης, μπαταρίες, συστήματα αυτοκινήτου κ.λ.π. 

 

 
Καθαρά κέρδη ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων 

 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

 

Η Toshiba ένας «εταιρικός κάτοικος του πλανήτη Γη», προστατεύει τον κόσμο, τις 

κουλτούρες και τους καταναλωτές της προωθώντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η εταιρία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
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περιβάλλον και τα δικαιώματα εργασίας. Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες της, 

πρέπει να αναφερθεί το γεγονός της δενδροφύτευσης 1.5 εκατομμύριων δέντρων 

μέχρι το 2015, τις ενίσχυσης των νεαρών Γιαπωνέζων, Κινέζων και κατοίκων της 

νότιας Αμερικής στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης τους καθώς και 

εκστρατείες ενάντια στον καρκίνο και εκστρατείες ενίσχυσης ανθρώπων που 

πλήχθηκαν από κάποια φυσική καταστροφή.  

 

Στα θέματα τις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Toshiba αναφέρεται σε προσπάθειες 

προστασίας του περιβάλλοντος και υιοθετεί ένα πρόγραμμα το «Environmental 

Vision 2050» σύμφωνα με το οποίο θέτονται κατευθύνσεις για φιλικά προϊόντα προς 

το περιβάλλον και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Δεδομένου ότι η 

Toshiba έχει σαν στόχο της την ανάδειξη της ως την πρώτη επιχείρηση φιλική προς 

το περιβάλλον έχει κυκλοφορήσει ένα εμπορικό σήμα «Toshiba eco style». Το σήμα 

αυτό αποτελείται από τρείς επιμέρους κύκλους που αναπαριστούν την δέσμευση της 

επιχείρησης για Πράσινες Διαδικασίες, Πράσινα Προϊόντα και Πράσινες 

Τεχνολογίες.  

 
Λογότυπο «Toshiba eco style» 

 

Πράσινες διαδικασίες 

Η προσπάθεια μείωσης των περιβαλλοντικών επιδράσεων από τις εργοστασιακές 

δραστηριότητες οδηγούν στην προσπάθεια ενίσχυσης των μονάδων παραγωγής και 

των διαδικασιών. Λαμβάνοντας μετρήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας  και 

τοποθετώντας LED φωτισμούς στις εγκαταστάσεις και άλλους εξοπλισμούς 

ενεργητικά αποδοτικούς  στα εργοστάσια της, η Toshiba προσπαθεί να μειώσει την 

εκπομπή ρύπων.  

 

Πράσινα προϊόντα 

Με τον eco-στόχο η Toshiba έχει καθιερώσει τα κριτήρια για την επίτευξη των πιο 

υψηλών επιπέδων περιβαλλοντικής απόδοσης στο στάδιο της επιχειρησιακής 

στρατηγικής και του προγραμματισμού προϊόντων. Εστιάζει στην τεχνολογία και 
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συνεχίζει να προωθεί και να προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις της στην κοινωνία. 

 

Πράσινη τεχνολογία 

Μετριάζοντας τις κλιματικές αλλαγές βασίζεται σε τεχνολογικές καινοτομίες. Η 

συμβολή της επιχείρησης στο περιβάλλον επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη 

τεχνολογιών χαμηλών σε ενέργεια άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών 

ενεργειακών συστημάτων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, επαναφορτιζόμενων 

μπαταριών κ.α. 

 

 

Η εξέλιξη της Toshiba 

 

Το 2004, επέφερε στην Toshiba μικρότερα κέρδη συγκριτικά με το προηγούμενο 

έτος. Χαρακτηριστικά, η κάθοδος των συνολικών εσόδων ανέρχεται περίπου στο 

11% και παρόλο που παρατηρείται μείωση των πωλήσεων στην Ιαπωνία, η εταιρία 

κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη της στηριζόμενη στις πωλήσεις που είχε στον 

υπόλοιπο κόσμο.  

 

Το έτος αυτό, η στρατηγική της Toshiba στόχευε στην ομάδα των επιχειρήσεων που 

είναι μία πιο σταθερή και επικερδής ομάδα. Από αυτήν της την κίνηση δικαιώθηκε, 

επιφέροντας τεράστιες πωλήσεις και η κυρίως αύξηση των πωλήσεων επήλθε από τις 

τηλεοράσεις, PCs, μαγνητικοί δίσκοι και περιφερειακές συσκευές υπολογιστή. Οι 

άνθρωποι της Toshiba στηρίζονται κυρίως στις καινοτομίες προκειμένου να είναι 

ανταγωνιστικοί και πιστεύουν ότι δεν πρέπει να ακολουθούν τις οικονομικές αλλαγές 

αλλά να βρίσκονται μπροστά από αυτές. Στο τομέα των καινοτομιών αναφέρουν ότι 

οι καινοτομίες μπορούν να χωριστούν σε τρείς κατηγορίες: Καινοτομία ανάπτυξης 

προϊόντων, τα οποία είναι καινούρια στην αγορά, θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής των 

καταναλωτών και μόνο αυτοί μπορούν να τα προσφέρουν, Καινοτομία στην 

παραγωγή, όπου πρέπει να γίνουν προσπάθειες για υιοθέτηση τεχνολογιών που 

μειώνουν το κόστος παραγωγής αλλά ταυτόχρονα παρέχουν την ίδια ποιότητα στους 

καταναλωτές και Καινοτομία στο marketing  σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνουν 

κινήσεις προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να κρατούν την αξιοπιστία τους 

προς την εταιρία.  
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Τα στελέχη τη Toshiba πιστεύουν ότι μία επιχείρηση που θέλει να είναι στους 

παγκόσμιους ηγέτες δε πρέπει να επαναπαύεται στην τρέχουσα κατάσταση και πρέπει 

συνεχώς να προσπαθεί και να διερωτάται για θέματα που θα την καταστήσουν ηγέτη 

και στο μέλλον. Γενικότερα, η άποψη τους βασίζεται στις δυσκολίες που μπορεί να 

αντιμετωπίσουν στο μέλλον και στην ευελιξία της επιχείρησης να ανταπεξέλθουν σε 

αυτές. 

 

Το ίδιο έτος η Toshiba αναγνωρίζοντας την διορατικότητα της Microsoft σχετικά με 

το όραμα της για προσωπικούς υπολογιστές σε κάθε σπίτι, σύναψε μια συμφωνία 

προκειμένου να εφοδιάζεται το λειτουργικό σύστημα της Microsoft, Windows Vista 

και να το εγκαθιστά στους υπολογιστές της. 

 

Μια ακόμα προσπάθεια που έκανε η Toshiba προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις 

της, είναι σχετικά με την ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των διαφόρων προϊόντων 

της. Προσπάθησε να συνενώσει τις διάφορες τεχνολογίες προκειμένου να μπορεί να 

παρέχει προϊόντα με υψηλή λειτουργική αξία. 

 

Η Toshiba, έκλεισε το οικονομικό έτος 2005 με κέρδη της τάξης των 6 

δισεκατομμυρίων Γεν δηλαδή είχε αύξηση της κερδοφορίας της κατά 10 %. Όπως  

μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον γενικό πίνακα των αποτελεσμάτων της, η εταιρία 

δεν είχε πτώση σε κανέναν τομέα των εσόδων. Η εταιρία συνεχίζει να πιστεύει στις 

καινοτομίες και αναφέρει πώς είναι η αιτία της μεγάλης ανάπτυξης της. Στην 

διάρκεια αυτού του έτους η Toshiba θέτει σχέδιο κερδοφορίας για το 2010 

προκειμένου να πετύχει στόχο 9 δισεκατομμυρίων γεν από τις πωλήσεις.Στους 

στόχους αυτού του έτους περιλαμβάνονται οι επενδύσεις κυρίως σε μνήμες flash 

NAND και ηλεκτρονικών συσκευών όπως τα AV notebook PC που όπως αναφέρουν 

ίσως να άλλαξαν την εικόνα της επιχείρησης προς τους καταναλωτές. Επίσης, γίνεται 

κατανοητό ότι η εταιρία θέτει στόχους με ανεβασμένο ποσοστό κινδύνου ωστόσο ο 

κίνδυνος αυτός είναι ελεγχόμενος αφού διαλέγουν προσεκτικά τις κινήσεις που 

πραγματοποιούν.  

 

Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρία γίνεται λόγος για «πανταχού παρόν» δικτύωση και 

ψηφιοποίηση στα επόμενα 10 χρόνια και ηγετική μορφή τη επιχείρησης στην 
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προσπάθεια αυτή. Η Toshiba κατέχει τις απαραίτητες τεχνολογίες και είναι σε θέση 

να αναδείξει καινούριες προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτήν την πρόκληση 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη της τα μέλη της εταιρίας, τους μετόχους, τους 

καταναλωτές και όλους όσους συσχετίζονται με αυτή. 

 

Σε αυτήν τη χρονιά επιτεύχθηκε η δημιουργία συστημάτων παραγωγής πυρηνικής 

ενέργειας και υδροθερμικής ενέργειας καθώς πολλά καινοτόμα προϊόντα 

κυκλοφόρησαν στην αγορά. Οι επενδυτές της Toshiba μπορούν να παρακολουθούν 

πλέον από το διαδίκτυο όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στην εταιρία και την πορεία 

της κάθε χρονική στιγμή καθώς επίσης το δίκτυο γραφείων και θυγατρικών εταιριών 

σε όλο τον κόσμο μεγαλώνει.  

 

Το οικονομικό έτος 2006, η Toshiba αύξησε τα κέρδη της κατά 12,5% συγκριτικά με 

τον προηγούμενο χρόνο και παρατηρούμε σημαντική αύξηση των πωλήσεων. Το 

δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς αυτής, το λογότυπο της εταιρίας άλλαξε σε «Toshiba, 

leading innovation» προκειμένου να αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές ότι είναι 

μια επιχείρηση που οδηγεί την εποχή. 

 

Οι επιχείρηση ακολουθεί πιστά την ανάπτυξη καινοτομιών και εισάγει πολύ μικρές 

NAND flash memories και chips σε ψηφιακές κάμερες, κινητά τηλέφωνα και φορητά 

music players και πιστεύει ότι στο μέλλον θα αποτελέσουν βάση για της εφαρμογές 

βίντεο. Οι τηλεοράσεις REGZA κυκλοφορούν πλέον στην αγορά προσφέροντας 

στους καταναλωτές εικόνα υψηλής ευκρίνειας και δυναμικό προγραμματισμό. Καθώς 

και στον τομέα της ιατρικής εισάγει ένα νέο μηχάνημα για καρδιοαγγειακές 

εξετάσεις, το πρώτο στον κόσμο που μπορεί να παίρνει εικόνες από διάφορες 

πλευρές.   

 

 Στις στρατηγικές κινήσεις που αποβλέπει η Toshiba περιλαμβάνονται προσπάθειες 

για ενίσχυση των προϊόντων κλειδών που παράγει, όπως οι μνήμες, τα κινητά 

τηλέφωνα και ο εξοπλισμός απεικόνισης, άνοιγμα σε άλλους τομείς όπως οι 

μπαταρίες νέας γενιάς και σε επιχειρήσεις περιβάλλοντος προκειμένου να αυξηθούν 

τα κέρδη και να ευχαριστήσουν τους ανθρώπους της εταιρίας και τους καταναλωτές. 
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Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη της Toshiba 

 

Το παραπάνω σχήμα  αποδεικνύει ότι η Toshiba στηρίζει τις προσπάθειες της στα 

εργαστήρια της Έρευνας και ανάπτυξης και κάθε χρόνο ξοδεύει ακόμα περισσότερα 

χρήματα σε αυτήν. Την χρονιά 2006 στα εργαστήρια της Toshiba αναδείχθηκαν 

καινούρια προϊόντα όπως: το πρώτο στον κόσμο HD DVD, 100 GB-1,8 inches HDD 

και το πρώτο γιαπωνέζικο σύστημα απεικόνισης προσώπου για πεζούς. 

 

Το έτος 2007, η Toshiba  δημοσίευσέ πολλά σημαντικά γεγονότα, μερικά  από αυτά 

είναι: 

• Συμφωνία με το Westinghouse group για την ανέγερση 4 εργοστασίων 

πυρηνικής ενέργειας στην Κίνα. 

• Ανάγγειλε το πρόγραμμα «Environmental Vision 2050» σύμφωνα με το οποία 

θα υποστηρίξει προσπάθειες για πιο φιλικά προϊόντα και διαδικασίες προς το 

περιβάλλον. 

•  Κατασκευή νέου εργοστασίου παραγωγής μνημών NAND 

• Σύναψη συμφωνίας με την Sharp Co για τις τηλεοράσεις LCD και τα 

συστήματα LSI 

• Σύναψη συμφωνίας με την Sony Group για τους ημιαγωγούς 
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Σημαντικό ποσοστό των κερδών της Toshiba προήλθε από τις πωλήσεις notebooks. 

Την συγκεκριμένη χρονιά η εταιρία πουλούσε δύο εντελώς διαφορετικά μοντέλα 

φορητών υπολογιστών, ανάλογα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Συνεχίζει να 

επενδύει στις μνήμες και στην πυρηνική ενέργεια.Στα στρατηγικά της σχέδια 

περιλαμβάνονται κινήσεις όπως αύξηση των αριθμών των καινοτομιών, εταιρική 

κοινωνική ευθύνη προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον και κινήσεις προκειμένου 

να είναι ηγέτες στον χώρο τον καινοτομιών. 

 

Το 2008, ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά για την  Toshiba, οι πωλήσεις της έπεσαν και 

τα έσοδα της εταιρίας μειώθηκαν κατά πολύ. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν πολύ 

σημαντικά για την εταιρία λόγο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και έπρεπε να 

μειώσει τις τιμές των ημιαγωγών και των μνημών καθώς και την τιμή των μετοχών 

της από 7 γεν σε 5. Η Toshiba προσπάθησε αμέσως να μειώσει το έλλειμμα και να 

βελτιώσει την κερδοφορία της όπως θα δούμε το 2009. Στην προσπάθεια αυτή έθεσε 

κάποια «Action Programs» προκειμένου να παραμείνει η επιχείρηση επικερδής χωρίς 

να χρειαστεί να μειώσει τις τιμές των προϊόντων της και να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις της αγοράς.   

 

Το 2009 ήταν σχετικά καλύτερο από το 2008, η Toshiba κατάφερε να ανταπεξέλθει 

στις δυσκολίες του προηγούμενου έτους χωρίς όμως να έχει θετικό πρόσημο. Ωστόσο 

μείωσε την τεράστια διαφορά και πλέον στηρίζεται σε μεγάλο πλήθος 

διαφοροποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών πιστεύοντας όταν θα 

παραμείνει ζωντανή με μεγάλα κέρδη. 

 

Στα στρατηγικά τους σχέδια περιλαμβάνονται η παραγωγή πυρηνικής κι ηλεκτρικής 

ενέργειας και αποβλέπουν πως είναι ένα εφόδιο για σταθερή κερδοφορία. Επίσης 

έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν τις συμφωνίες που έχουν πραγματοποιήσει και να 

επεκταθούν περισσότερο στον τομέα της ιατρικής και τις υβριδικής ενέργειας. Στο 

τομέα του περιβάλλοντος συνεχίζουν να ενισχύουν την προσπάθεια για μείωση των 

ρύπων και έμφαση σε πηγές ενέργειας λιγότερο βλαβερές για το περιβάλλον.   

 

Η Toshiba με τις καινοτομίες που επιφέρει στον χώρο των τεχνολογιών 

διαφοροποιείται σημαντικά από τους ανταγωνιστές της και με αυτό τον τρόπο μπορεί 

να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από την οικονομική κρίση. Οι 
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ενέργειες που πραγματοποίησε προκειμένου να μειώσει τα κόστη της, προσπαθώντας 

να διατηρήσει τις τιμές των προϊόντων σταθερές είναι ιδιαίτερα αξιόλογες. Η Toshiba 

τα προηγούμενα έτη παρουσίαζε σημαντικές βελτιώσεις στα κέρδη της σε σχέση με 

άλλες Ιαπωνικές εταιρίες και εκτιμάται ότι το 2011 θα αυξήσει τα κέρδη της στα 70 

δισεκατομμύρια Γεν. 
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Quanta Computer 

 
 

H Quanta Computer ιδρύθηκε το 1988 και σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρία 

κατασκευής ODM φορητών υπολογιστών στον κόσμο. Με κορυφαία τεχνολογία και 

ισχυρή Ε & Α, η Quanta έχει γίνει ηγέτης στις hi - tech αγορές. Εκτός από τη συνεχή 

υψηλή ανάπτυξη, την υψηλή ποιότητα και τη δημιουργία αξίας σε φορητούς 

υπολογιστές, η Quanta έχει επεκτείνει τις επιχειρήσεις της σε συστήματα δικτύων 

επιχειρήσεων, οικιακής ψυχαγωγίας, κινητής τηλεφωνίας, και στην 

αυτοκινητοβιομηχανία με εμφύσα στην κατασκευή ηλεκτρονικών και ψηφιακών 

συστημάτων. Η εταιρία εδρεύει  στην Ταϊβάν, έχει ευρύ όραμα και επιθετική 

επέκταση στην παγκόσμια αγορά. Επίσης χαρακτηρίζεται από στρατηγική για  

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. 

Με το "Quanta R & D Complex" (QRDC), η εταιρία έχει ενσωματώσει στα προϊόντα 

της υψηλή τεχνολογία, για να διασφαλίσει ότι έχει τεχνολογικά πλεονεκτήματα για το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, και την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας σε 

προϊόντα και λύσεις για τους πελάτες της. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει κέντρα 

λειτουργίας σε ολόκληρη την Ασία, την Β. Αμερική και την Ευρώπη για την 

κατασκευή και διαμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και για να 

παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη σε ανταγωνιστικά πλαίσια, παγκοσμίως. 

Η Quanta έχει πάνω από 30.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, εκ των οποίων 

περισσότεροι από 3.500 απασχολούνται στον τομέα της Ε & Α και της ανάπτυξης 

μηχανικής. Το QRDC συγκρότημα κτιρίων εγκαινιάστηκε στα τέλη του 2005, και 

αποτελεί σύμβολο των μακροχρόνιων επενδύσεων της Quanta στην Ταϊβάν.  Το 

QRDC περιλαμβάνει την Ε & Α, καθώς και την εκπαίδευση και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες. Περιλαμβάνει εργαστήρια, αίθουσα ψυχαγωγίας (υπό σχεδιασμό), 

καθώς και ένα μουσείο. Μέχρι στιγμής, έχουν δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη, η αίθουσα 

τέχνης, το γυμναστήριο και η πισίνα. Στόχος της επιχείρησης  είναι να εναρμονίσει 
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τους ανθρώπους με την τεχνολογία. Με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι και 7.000 

εργαζομένων, το QRDC δεν έχει προηγούμενο στην βιομηχανία της πληροφορικής, 

στην Ταϊβάν από την άποψη της αρχιτεκτονικής μελέτης, του σχεδιασμού του χώρου, 

τις έξυπνες λειτουργίες και το μέγεθος. 

Το 2006, η Quanta πέτυχε κάτι που αποτελεί ορόσημο για την επιχείρηση, να 

αναγνωριστεί από το περιοδικό Fortune ως μία από τις 500 επιχειρήσεις Global 

Fortune. 

Μελλοντικά, η Quanta σκοπεύει  να συνεχίσει να καινοτομεί και να μετατραπεί από  

OEM / ODM κατασκευαστής προϊόντων σε SSDMM (System Solution Design 

Manufacturing and Move) πάροχο. Με αυτή τη στρατηγική, σκοπεύει να ανοίξει 

αλλά, και να εξερευνήσει νέους τεχνολογικούς ορίζοντες. 

Παρακάτω περιγράφονται ξεχωριστά ανά έτος για τα έτη μεταξύ 2004 και 2009 τα 

σημαντικότερα γεγονότα, οι στόχοι που τέθηκαν από την επιχείρηση  αλλά και οι 

δράσεις της πάνω στην έρευνα και την ανάπτυξη για τη δημιουργία και κατασκευή 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Ξεκινώντας λοιπόν αξίζει να αναφέρουμε πως για το έτος 2004 η εταίρα βραβεύτηκε 

και καθιερώθηκε από τον οργανισμό China Credit Information Service, ως 

μεγαλύτερος οικονομικός όμιλος της Ταιβάν σύμφωνα με τα έσοδα που ανήλθαν στο 

ποσό των 392,6 ΒΝ $. Ως στόχος για το επόμενο έτος, το2005 τέθηκε η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και η αύξηση των καθαρών κερδών της επιχείρησης. Επίσης 

αποφασίστηκε η ενίσχυση του υπάρχοντος R&D και η εδραίωση της υπάρχουσας 

γνώσης τόσο στα στελέχη όσο και τους υπάλληλους της εταιρίας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην διατήρηση της δεσπόζουσας θέσης της Quanta στην 

κατασκευή notebooks υπολογιστών, αλλά και η επέκταση στην δημιουργία και στην 

κατασκευή PC, LCD monitors και δικτυακών προϊόντων ενώ παράλληλα το τμήμα 

έρευνας και ανάπτυξης θα εστίαζε σε λύσεις κινητών πολυμέσων, προϊόντων 

οικιακής ψυχαγωγίας αλλά και δημιουργίας ηλεκτρονικών και ψηφιακών 

συστημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία. Το τμήμα R&D επιπλέον χωρίστηκε σε 

3 επιμέρους κλάδους. 

• Advanced R &D με επιδίωξη συνεργασίας με αναγνωρισμένα και 

καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

• Corporate R &D, με μεσοπρόθεσμους στόχους 1,5 με 3 έτη. 
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• BUR&D, με καθορισμό βραχυπρόθεσμων στόχων έως και 1,5 χρόνο. 

Σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη αποφασίστηκε η στήριξη της τοπικής 

οικονομίας με 2 τρόπους.  

• Διατηρώντας την κυρία μονάδα παραγωγής στη Σαγκάη. 

• Προσλαμβάνοντας Ταϊβανέζους υπάλληλους και στελέχη, δείχνοντας έτσι 

εμπιστοσύνη στις εγχώριες τεχνολογικές ικανότητες των πολιτών. 

 

Στο τέλος του έτους 2005 η εταιρία αποφάσισε τον οικονομικό έλεγχο της, και την 

κατάρτιση οικονομικών ισολογισμών και πινάκων αποτελεσμάτων χρήσης για τα δυο 

προηγούμενα οικονομικά έτη υιοθετώντας πλέον τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα 

όποια θα ακολουθούνται και για τα επόμενα έτη. Αφού πρώτα επιβεβαιώθηκε πως η 

Ταιβάν αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή PC παγκοσμίως, στη συνέχεια 

διαπιστώθηκε πως η εταιρία διατήρησε τη δεσπόζουσα θέση που κατείχε στην 

κατασκευή notebook, αλλά και η αύξηση των εσόδων της σε 470 ΒΝ $, όπως είχε 

τεθεί βέβαια την προηγούμενη χρονιά. 

 
Το οργανόγραμμα της επιχείρησης το 2005.    Πηγή: www.quantatw.com 

Στα πλαίσια στρατηγικών συμμαχιών η Quanta επιδίωξε και πέτυχε συμφωνίες 

συνεργασίας με την Sanyo, για την δημιουργία LCD τηλεοράσεων αλλά και με τη 

RoyaltekCo. Ltd με απώτερο σκοπώ την ενίσχυση των τεχνολογικών ικανοτήτων της 
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επιχείρησης αλλά και το άνοιγμα στην αγορά των προϊόντων GPS. Επίσης 

αποφασίστηκε η συγχώνευση των θυγατρικών Quanta display με την AVOptronics 

πρός επίτευξη οικονομιών κλίμακας αλλά και η προσφορά ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών service στους πελάτες. 

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης έθεσε ως επόμενο βήμα όχι απλά την διατήρηση 

του μεριδίου αγοράς, αλλά τη θέσπιση της εταιρίας ως σημείο αναφοράς στη 

δημιουργία τεχνολογικών προϊόντων, ενώ σχετικά με τους οικονομικούς στόχους, 

αφού πρώτα αναγνωρίστηκε η διευκόλυνση που παρέχει η Ταιβάν σε φορολογικές 

ελαφρύνσεις στοχοθετήθηκε η αύξηση των κερδών σε σχέση με το 2005. 

 

Στην ετήσια αναφορά του 2006 προς τους μετόχους της εταιρίας , αρχικά 

διαπιστώνετε η σύγκλιση που παρατηρείτε στις τιμές μεταξύ των PC και των 

Notebooks αλλά και η διατήρηση της ηγετικής θέσης στην κατασκευή notebooks για 

3η συνεχόμενη χρονιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποφασίζεται η συνέχεια της 

ανάπτυξης του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης, προσπάθεια μεγαλύτερης επίτευξης 

οικονομιών κλίμακας και ανάπτυξης νέων ψηφιακών τεχνολογιών και προϊόντων. 

Επίσης δημιουργείτε μια νέα μονάδα παραγωγής εκτός από τις έξι που προϋπήρχαν, 

με έμφαση σε προϊόντα έκτος από notebooks. 

Ενώ υπήρχε η τάση για παραγωγή notebook με το brand name της επιχείρησης, αυτό 

αναβάλλεται και αποφασίζεται η ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και τους 

προμηθευτές OEM. Επίσης εφαρμόζεται Sigmasix πρόγραμμα για την βελτίωση των 

ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών (SOP) και τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης 

κερδοφορίας. 

Τέλος παρατηρείτε αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 14%, και τίθεται  στόχος για 

το επόμενο έτος η αύξηση των πωλήσεων σε 25,000,000 notebooks και η αύξηση των 

καθαρών εσόδων από προϊόντα πλην notebooks. 

 

Το 2007 αποτέλεσε για την επιχείρηση σημαδιακό έτος μιας και υπήρξε η 20η 

επέτειος από την ίδρυση της. Η εταιρία καθιερώνει ως σλόγκαν το «ποιοτικό άλμα» 

με 4πτυχο την προσφερόμενη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, την ταχύτητα 

εξυπηρέτησης, τις οικονομίες κλίμακας και την αμοιβαία αλληλοεκτίμηση και 

εμπιστοσύνη και αποφασίζεται η διαφοροποίηση των προϊόντων της σε σχέση με 

αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου. 
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Παρατηρείτε αύξηση των εσόδων σε 732,4 ΒΝ $, αύξηση δηλαδή 58,6% σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος και πωλήσεις Notebooks 31,900,000. Ως στόχοι για το επόμενο 

έτος τίθενται η αύξηση στο σύνολο των προϊόντων της αλλά κυρίως των notebooks, 

με ρυθμό μεγαλύτερο του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης και αύξηση των καθαρών 

εσόδων. 

 

Στην ετήσια αναφορά του 2008 διαπιστώνεται η ραγδαία αύξηση της βιομηχανικής 

τεχνολογίας, κυρίως στην παραγωγή notebooks και επισημαίνονται οι κίνδυνοι που 

ελλοχεύουν στην παγκόσμια οικονομία. 

Διαπιστώνετε αύξηση των εσόδων κατά 4,19% δηλ. 763,1 ΒΝ $ και αύξηση επίσης 

των πωλήσεων notebooks σε 36,800,000 μονάδες. Αποφασίζεται να δοθεί έμφαση 

στην δημιουργία και την κατασκευή προϊόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά και 

σύσφιξη σχέσεων με το τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) στις 

Η.Π.Α. 

Τέλος καταστρώνεται σχέδιο για τη διαχείριση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και 

του κινδύνου που αυτή συνεπάγεται, και προς αποφυγή αθέτησης συμφωνιών με 

πελάτες και προμηθευτές. Αυτό περιλαμβάνει: 

• Ανίχνευση πρόθεσης πελατών. 

• Μείωση κάθε περιττής δαπάνης. 

• Αγορά φθηνότερων πρώτων υλών , χωρίς όμως θυσία στην ποιότητα των 

προϊόντων. 

και τίθεται ως στόχος για το επόμενο έτος να ξεπεραστεί ο μέσος όρος στη 

βιομηχανική παραγωγή του κλάδου, πάρα τις δυσοίωνες προβλέψεις. 

 

Στο τελευταίο έτος που μελετήθηκε διαπιστώθηκε πως οι πωλήσεις notebooks 

ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Παρατηρήθηκε αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 

10,35% με συνολικά έσοδα 750 ΒΝ $ που παρουσίασαν όμως μικρή πτώση κατά 

1,7%. 

 

Στο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης, δίνεται προτεραιότητα στο Cloud computing 

(Υπολογιστική νέφους) με έμφαση στη δημιουργία προϊόντων Client ενώ ιδρύεται 

παράλληλα το κολλέγιο QES, που είναι ένα σχολείο για την καλλιέργεια γενικών και 
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τεχνολογικών γνώσεων των ταλέντων που εντοπίζονται από την εταιρία αλλά και την 

καλλιέργεια της προσωπικότητας τους. 

Ως στόχοι για το 2010 τίθενται ο περιορισμός των λαθών και των δαπανών σε 

διαδικασίες logistics, και γενικότερα της εφοδιαστικής αλυσίδας, και εστίαση σε 

πωλήσεις προϊόντων ασύρματων δικτύων και Servers. Ως κατώτερος αριθμός 

πωλήσεων notebooks ορίζονται τα 50,000,000 μονάδες. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα Quanta Computer κατά τα έτη 2006 – 2009. 

 

Πωλήσεις notebooks κατά τα έτη 2005 – 2008. 
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Ανακεφαλαιώνοντας θα μπορούσαμε να πούμε πως η Quanta computer είναι μια 

επιχείρηση που παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια τόσο σε 

έσοδα και καθαρά κέρδη, αλλά και στην ανάπτυξη της δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 

δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Στον απολογισμό κάθε έτους αναφέρεται η 

πρόοδος που έχει παρουσιάσει το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και γενικότερα 

δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη σωστή λειτουργιά του τομέα αυτού. Αξιομνημόνευτη 

είναι επίσης η στήριξη της τοπικής οικονομίας, η συνεργασία με τεχνολογικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και η ίδρυση του κολλεγίου για την ανάπτυξη 

μελλοντικών στελεχών. 
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Renault 
 

 
 
Ιστορική αναδρομή 

 

1898-1918 

Η περιπέτεια της Renault στο χώρο της βιομηχανίας αρχίζει το 1898 με ιδρυτή τον 

Louis Renault και τα αδέρφια του που διακατέχονται από δύο πάθη: τις τεχνολογικές 

καινοτομίες και τα εργοστάσια. Με πρώτη παραγγελία 250 ταξί το 1905, τα 

εργοστάσια της Renault μπαίνουν στο χώρο της μαζικής παραγωγής. Νέος σταθμός 

το 1913 : για να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας και να εξασφαλιστεί η 

διαφοροποίηση στην παραγωγή ο Louis Renault εισάγει στα εργοστάσιά του το 

σύστημα του τεϋλορισμού. Είναι μια πρωτοπορία για τη Γαλλία. 

Η Renault συμμετέχει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατασκευάζοντας φορτηγά, 

φορεία, νοσοκομειακά, οβίδες και τα περίφημα άρματα μάχης FT17 που συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην τελική νίκη. Το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκεύασε η Renault 

ήταν  το Voiturette 1CV,  το 1898, ενώ αφού απεβίωσε ο Louis Renault , την 

Renault  διαχειριζόταν το γαλλικό κράτος μέχρι και το 1996 όταν και πέρασε ξανά σε 

ιδιώτες.  

 

1919-1945 

Η Renault  εκσυγχρονίζεται ξεκινώντας το 1929 την κατασκευή της πρώτης 

εργοστασιακής αλυσίδας του Billancourt. Η επιχείρηση συμπιέζει το κόστος 

παραγωγής για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση αλλά το κοινωνικό κλίμα 

ολοένα και χειροτερεύει. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο Louis 

Renault θεωρεί λάθος τη σύρραξη με τη Γερμανία και συμμετέχει πολύ λίγο στην 

κινητοποίηση του πολέμου. Κατά την Κατοχή, ενδίδει στις απαιτήσεις των Γερμανών 

αδιαφορώντας για τις πραγματικές διαστάσεις του ναζισμού. Μετά την 
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Απελευθέρωση, φυλακίζεται για "εμπορική συνεργασία με τον εχθρό". Οι 

επιχειρήσεις Renault επιτάσσονται, κατάσχονται και στη συνέχεια εθνικοποιούνται το 

1945 από την προσωρινή κυβέρνηση του στρατηγού de Gaulle. Μετονομάζονται σε 

Régie Nationale des Usines Renault (RNUR – Δημόσια Επιχείρηση Αυτοκινήτων 

Renault).  

 

1945-1975 

Η επιχείρηση εκσυγχρονίζει τις εγκαταστάσεις της, κατασκευάζει και αγοράζει νέες 

μονάδες παραγωγής στη Γαλλία και το εξωτερικό. Η επιτυχία έρχεται με το 4 CV, το 

πρώτο "μικρό αυτοκίνητο για όλους" και ακολουθούν τα Dauphine, Renault 4 και 

Renault 5. Η επιχείρηση εμπλουτίζει τη γκάμα της με ένα μοντέλο υψηλών 

προδιαγραφών, το Renault 16, που είναι ο προάγγελος των αυτοκινήτων για όλες τις 

χρήσεις. Η Renault συνεχίζει παράλληλα μια εντυπωσιακή πορεία στον τομέα των 

αγωνιστικών αυτοκινήτων.  

 

1975-1992 

Η ανάπτυξη συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 80. 

Η ανανέωση της γκάμας επιταχύνεται με την έκδοση δύο νέων μοντέλων υψηλών 

προδιαγραφών: το Renault 25 και το Espace. Στον τομέα των αγωνιστικών 

αυτοκινήτων, η φίρμα επιβάλλεται απέναντι στον ανταγωνισμό και κάνει την είσοδό 

της στη Φόρμουλα 1. Αλλά η επεκτατική πολιτική της, οι πολύ υψηλοί στόχοι και το 

υπέρογκο κόστος παραγωγής οδηγούν την εταιρεία σε μεγάλα ελλείμματα. Η Renault 

εφαρμόζει δραστική πολιτική μείωσης κόστους εστιάζοντας όλες της τις δυνάμεις 

στην ανανέωση της γκάμας της και ξαναγίνεται κερδοφόρα το 1987  

 

1992-2005 

Η Renault επεξεργάζεται την περίπτωση συγχώνευσης με τη Volvo, σχέδιο που 

εγκαταλείπεται το 1993. Μεγάλη καμπή στη ιστορία της εταιρείας: η ιδιωτικοποίησή 

της τον Ιούλιο του 1996. Με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων πλέον, η Renault 

συμμετέχει στο κεφάλαιο της Nissan το 1999. Η Renault συνεχίζει τις καινοτομίες 

και ανανεώνει τη γκάμα της με τα Mégane, Laguna, Avantime, Vel Satis και τη νέα 

γενιά Espace. Οι επιτυχίες της στη Φόρμουλα 1 ενδυναμώνουν τη φήμη και την 

αξιοπιστία της φίρμας Renault. Εδραιώνεται η Συμμαχία Renault-Nissan με τη 

συνεργασία των δυο εταιρειών να αναπτύσσεται διαρκώς.  Με τις εξαγορές των 
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Samsung Motors και Dacia, η Renault επιταχύνει τη διεθνοποίηση των 

δραστηριοτήτων της. Το λανσάρισμα του Logan εκφράζει τον στρατηγικό στόχο του 

Ομίλου για κατάκτηση των αναδυόμενων αγορών.  

 

2005 έως σήμερα 

Ο Carlos Ghosn ήδη πρόεδρος της Nissan διαδέχεται τον Louis Schweitzer στην 

ηγεσία της Renault. Εφαρμόζει το αναπτυξιακό σχέδιο Renault Contrat 2009 που έχει 

στόχο να αναδειχθεί η Renault η πιο επικερδής ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η 

εμπορική επιτυχία του Logan  στις αναδυόμενες αγορές επιβεβαιώνει τον στόχο. Η 

Renault συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με το νέο Mégane και πολλαπλασιάζει 

τις πρωτοβουλίες της υπέρ του ηλεκτρικού αυτοκινήτου καθώς συνεργάζεται με την 

Better Place και την EDF, παρουσιάζει το πρωτότυπο του Scenic και το πρότυπο 

αυτοκίνητο Z.E. Concept.   

 

Το Renault Megane ήταν το πρώτο αυτοκίνητο με τέσσερα αστέρια στα τεστ του 

EuroNCAP, και η Renault Laguna το πρώτο αυτοκίνητο με πέντε αστέρια. Τα 

μοντέλα με τα οποία εκπροσωπείται η Renault στην αγορά αυτή την στιγμή είναι τα 

μικρά Twingo και Clio, τα μεσαία και οικογενειακά Laguna και Megane, το 

πολυμορφικό Scenic, το suv Koleos, το minivan Kangoo και το cabrio Megane CC. 

Η Renault έχει επιδείξει μεγάλες επιτυχίες στους αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο και 

έχει κατακτήσει πρωταθλήματα και στην Formula 1. Επιδεικνύει όμως και 

οικολογικό πρόσωπο μιας και σε μεγάλο ποσοστό τα πλαστικά που χρησιμοποιεί στα 

αυτοκίνητα της είναι ανακυκλωμένα, αλλά και τα ίδια της τα αυτοκίνητα είναι 

ανακυκλώσιμα σε ποσοστό άνω του 90%, ενώ παράγουν ελάχιστους ρύπους. 

 

 

Καινοτομίες & Τεχνολογία 

 

Τα πρότυπα αυτοκίνητα 

Τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσωπεύουν μια ξεκάθαρη λύση όταν πρόκειται για την 

διάδοση της αυτοκίνησης μηδενικών ρύπων (Zero-Emission)*, σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους χρήστες, ώστε να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος στον τομέα της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Ο όμιλος Renault-Nissan στοχεύει να γίνει ο Νο1 

κατασκευαστής οχημάτων Zero-Emission* μαζικής παραγωγής.  
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Κινητήρες & Κιβώτια Ταχυτήτων 

 

Η Renault πιστή στη διαρκή προσπάθεια μείωσης των οικολογικών επιπτώσεων όλων 

των αυτοκινήτων Renault καθ΄όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους (παραγωγή, 

κυκλοφορία και απόσυρση από την κυκλοφορία) προτείνει κινητήρες και κιβώτια 

ταχυτήτων με χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρύπων. 

 

Για τη Renault, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δραστική μείωση τόσο της 

κατανάλωσης καυσίμων, όσο και των εκπομπών του CO2. Ήδη μεταξύ των 3 

κορυφαίων εταιρειών σε ότι αφορά το μέσο επίπεδο εκπομπών του CO2, η Renault 

στοχεύει στην κορυφαία θέση της Ευρώπης. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου 

στόχου, η Renault εργάζεται συστηματικά εξελίσσοντας οχήματα χαμηλών αλλά και 

μηδενικών εκπομπών CO2, επιθυμώντας να προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό 

αποτελεσματικών τεχνολογιών, σε όσο το δυνατόν πιο προσιτό κόστος. Οι 

μηχανολογικές εξελίξεις επικεντρώνονται σε δύο κατευθύνσεις:  

 

http://www.renault.com.gr/discover/engine_stars.html Η Renault εξελίσσει μία νέα 

γενιά κινητήρων εσωτερικής καύσης με υπερπλήρωση (turbo), καθώς και νέα 

αυτόματα κιβώτια μετάδοσης. Οι κινητήρες TCe, από 90 έως 115 ίππους. Με την 

εφαρμογή των προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6, οι κινητήρες βενζίνης θα γίνουν 

ακόμα πιο ελκυστικοί. Εδώ είναι που η οικογένεια των κινητήρων TCe της Renault, 

προηγείται αυτής της εξέλιξης. Με την ολοκλήρωσή της το 2012, θα πρέπει να 

αντιπροσωπεύει το 85 % των κινητήρων βενζίνης της Renault μέχρι το 2015. Αυτοί οι 

«ευέλικτοι» κινητήρες με κυβισμό από 0,9 έως 1,2 λίτρα, θα προσφέρονται σε 

3κίλυνδρες ή 4κίλυνδρες εκδόσεις, με ιπποδυνάμεις που θα κυμαίνονται από 65 έως 

85 kW (90 έως115 ίππους). Αρκετά από τα μοντέλα που θα εφοδιάζονται με τους 

συγκεκριμένους κινητήρες, θα εκπέμπουν λιγότερο από 100 γρ CO2 ανά 

χιλιόμετρο. Ο μελλοντικός κινητήρας 1.6 dCi 130των 1,6 λίτρων θα αποδίδει κατά 

την παρουσίασή του, 130 ίππους (96 kW). Έχει εξελιχθεί από τον όμιλο Renault-

Nissan και θα παρουσιαστεί το 2011. Το επίπεδο των εκπομπών του CO2 θα είναι 

μειωμένο κατά 25 γρ. σε σχέση με ένα σημερινό κινητήρα diesel χωρητικότητας 1.9 

λίτρων.  

 

http://www.renault.com.gr/discover/engine_stars.html
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Το Κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη ξεκίνησε την εμπορική του πορεία το 

2010, και συνδυάζει την μοναδική ποιότητα στις αλλαγές των ταχυτήτων, με την 

μείωση των εκπομπών του CO2, ενώ η κατανάλωση δεν διαφοροποιείται από εκείνην 

ενός αυτοκινήτου με χειροκίνητο κιβώτιο. 
 

http://www.renault.com.gr/discover/zero_emission.html Η δέσμευση για αμιγώς 

ηλεκτρικούς κινητήρες.   

Στόχο αποτελεί το αυτοκίνητο που θα κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική 

ενέργεια, και θα εκπέμπει μηδενική ποσότητα CO2 κατά τη χρήση 

του. Φιλοδοξία της Renault είναι να γίνει η Νο 1 εταιρεία στη μαζική παραγωγή και 

διάθεση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ο όμιλος Renault-Nissan εξελίσσει επίσης μια 

πλήρη σειρά μοντέλων που θα κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρες των 

οποίων η ισχύς θα κυμαίνεται από 70 έως 140 ίππους (50 έως 100 kW). 

 

Ασφάλεια: Η οδική ασφάλεια αποτελεί βασικό ζήτημα της δημόσιας υγείας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η Renault επιθυμεί να έχει ενεργή συμμετοχή σε αυτό το θέμα. 

Γι’ αυτό ο Όμιλος Renault έχει υιοθετήσει μια πολιτική οδικής ασφάλειας που 

στηρίζεται σε 4 άξονες. Η Renault εξοπλίζει τα αυτοκίνητά της με συστήματα 

υποβοήθησης της οδήγησης που από τη μια μεριά έχουν ως βασικό στόχο να βοηθούν 

τον οδηγό με διάφορα εργαλεία όπως ο ρυθμιστής/περιοριστής ταχύτητας, το οπτικό 

και ηχητικό σήμα υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας, αλλά και να τον ενημερώνουν μέσω 

του συστήματος ελέγχου πίεσης των ελαστικών, και μέσω προειδοποιητικών 

ενδείξεων.  

 

Όλα τα οχήματα της Renault είναι εξοπλισμένα με συστήματα που βοηθούν σε 

δύσκολες συνθήκες οδήγησης ή σε απρόοπτα περιστατικά όπως το σύστημα ABS με 

υποβοήθηση στο απότομο φρενάρισμα (AFU), το σύστημα ελέγχου ευστάθειας ESP 

με σύστημα αντισπιναρίσματος ASR και το σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή 

υποβοήθηση. Κάθε όχημα διαθέτει συστήματα προστασίας τελευταίας τεχνολογίας. Η 

δομή του αμαξώματος απορροφά τις δυνάμεις σύγκρουσης προστατεύοντας την 

καμπίνα. Η ενισχυμένη καμπίνα έχει κατασκευαστεί με πρωταρχικό σκοπό την 

http://www.renault.com.gr/discover/zero_emission.html
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προστασία των επιβατών. Οι πλευρικοί αερόσακοι (θώρακα/λεκάνης) και οι 

αερόσακοι τύπου «κουρτίνα» εξασφαλίζουν την προστασία των επιβατών.  

 

Το 2000 η Renault ξεκίνησε το διεθνές πρόγραμμα «Ασφάλεια για όλους». Πρόκειται 

για μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των νέων στην οδική ασφάλεια, η οποία έχει 

ήδη προσελκύσει πάνω από 8 εκατομμύρια παιδιά και νέους ανθρώπους ανά τον 

κόσμο. Με αυτό το πρόγραμμα που εξαπλώθηκε το 2005 σε 17 χώρες η Renault 

προσπαθεί να συμβάλλει στη βελτίωση της συμπεριφοράς όλων όσων χρησιμοποιούν 

τον δρόμο. 

 

Στρατηγική της εταιρείας 

 

Οι προτεραιότητες του ομίλου Renault :  

- έλεγχος των απαιτήσεων και των λειτουργικών εξόδων, με στόχο τη μείωση του 

κόστους των αποθεμάτων στο επίπεδο των 800εκ - 1δις €. 

  - προσανατολισμός σε επενδύσεις και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης μέσω 

στρατηγικών project, όπως η εξέλιξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η πρόοδος 

στον τομέα των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κινητήρων, 

  - έμφαση στις πολιτικές μείωσης των σταθερών εξόδων, κυρίως μέσω της μείωσης 

του συνολικού κόστους μισθοδοσίας και του λειτουργικού κόστους , 

  - ισχυροποίηση της συνεργασίας με τη Nissan μέσα από την εκμετάλλευση νέων 

ευκαιριών με στόχο κυρίως την ακόμα μεγαλύτερη σύγκλιση στη γκάμα των 

κινητήρων, αλλά και την από κοινού προσπάθεια στον τομέα των ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων. 

 

Συνεργασίες  

 

Το 1999, η Renault ξαναπαίρνει υπό τον έλεγχό της τη Dacia, την πρώτη 

αυτοκινητοβιομηχανία της Ρουμανίας, και ανακαινίζει τις εγκαταστάσεις της. Οι 

αξίες της Dacia όπως η απλότητα, ο μοντέρνος χαρακτήρας και η στιβαρότητα, 

συνδυάζονται με την απαράμιλλη σχέση αξίας/τιμής των προϊόντων της.  Μεγάλο 

μερίδιο της επιτυχίας της οφείλεται σε ένα νέο μοντέλο : το Logan.  

Με το Sandero, ένα νέο μοντέλο με παγκόσμια απήχηση, μέρος του προγράμματος 

Logan, ο όμιλος  άνοιξε νέους ορίζοντες. Το νέο αυτό σεντάν που παρουσιάστηκε 
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στις αρχές του 2008 στις αγορές της Ν.Αμερικής και στα μέσα της ίδιας χρονιάς στην 

Ευρώπη (με τα σήματα της Renault), συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία σε νέες 

αγορές και το 2009.  

 

Το 2000, η Renault ανακτά τον κλάδο αυτοκινήτων του ομίλου Samsung και γίνεται 

μαζί με τη Renault Samsung Motors, η πρώτη Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που 

καθιερώνεται στην Νοτιοκορεάτικη αγορά. Με την ριζική αναμόρφωση των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων και την εκτόξευση των δυνατοτήτων της μονάδας του 

Busan, η Renault Samsung Motors αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα επιτυχημένης 

προσπάθειας σε μία χώρα που για πολλά χρόνια παρέμενε κλειστή σε ξένες 

επενδύσεις. 

 

Μια σημαντική συνεργασία αποτελεί η σύμπραξη με την AntoVaz. Η AvtoVAZ 

αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αυτοκινήτων της Ρωσίας, με μερίδιο που 

φτάνει το 23% στην τοπική αγορά.  

Από τον Φεβρουάριο του 2008, η AvtoVAZ έχει υπογράψει στρατηγική συνεργασία 

με τη Renault, με σκοπό : 

- την επίσπευση της ανάπτυξης της AvtoVAZ, καθώς και την ανανέωση και 

διεύρυνση της γκάμας των οχημάτων της, 

- την ανάπτυξη της μάρκας Lada ώστε να ισχυροποιήσει την κυριαρχία της στη 

Ρωσική αγορά, 

 - την δημιουργία αξίας για τον όμιλο Renault.   

 

 

Με την ολοκλήρωσή της τον Μάρτιο του 1999, η συνεργασία Renault-Nissan 

αποτελεί την πρώτη βιομηχανική και εμπορική συνένωση αυτής της  μορφής μεταξύ 

μίας Γαλλικής και μίας Ιαπωνικής εταιρείας. Σήμερα αποδεικνύεται ότι πρόκειται 

πραγματικά για μία μεγάλη επιτυχία. Η συνεργασία Renault και Nissan αποσκοπεί 

στην επιτυχία μέσα από την ανταλλαγή των πλέον αποτελεσματικών πρακτικών και 

μεθόδων. Οι δύο όμιλοι δημιούργησαν μία κοινή εταιρεία η οποία διευθύνεται από 

μία διοικητική ομάδα που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της κοινής στρατηγικής, 

και των διαφόρων συνεργασιών.  
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Οι συγκεκριμένες συνεργασίες συνεισφέρουν στην ενίσχυση κάθε δραστηριότητας, 

είτε πρόκειται για παραγωγική διαδικασία, είτε για εμπορική δραστηριότητα. Ο νέος 

όμιλος δημιούργησε επίσης και έναν κοινό οργανισμό προμηθειών με την ονομασία 

RNPO (Renault Nissan Purchasing Organization), από όπου καλύπτεται το 100% των 

προμηθειών και των δύο εταιρειών.    

 

 

Παραγωγή και πωλήσεις  

 

Το 2008 ο όμιλος Renaultλάνσαρε 9 νέα μοντέλα: το Clio Estate, το Grand Modus, το 

νέο 5 θέσιο Mégane , το νέο Laguna coupé, το επιβατικό και το επαγγελματικό 

Kangoo,το Kangoo Compact, το Logan Pick-up, και τοThalia/ Symbol.Οι παγκόσμιες 

πωλήσεις του ομίλου Renault έφτασαν το 2008 τα 2.382.000 αυτοκίνητα. Το 

παγκόσμιο μερίδιο αγοράς του ομίλου έφτασε το 3,6%. 

 

Η Renault στη Ελλάδα 

 

Η Renault έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 1976, κατακτώντας το Ελληνικό κοινό 

με την πρωτοπορία, την ποιότητα και την αξιοπιστία των οχημάτων της. Από τις 

αρχές του 2008, η Renault, ανέθεσε στην εταιρεία PGA Ελλάδα, θυγατρική του 

Ομίλου PGA Motors, την αποκλειστική εισαγωγή της πολυπληθούς γκάμας 

αυτοκινήτων της Renault στην Ελλάδα. Η συνεργασία της PGA Motors με τη Renault 

σε διεθνές επίπεδο είναι μακροχρόνια και οι επικεφαλείς της Γαλλικής εταιρείας 

αποφάσισαν να αναθέσουν στη PGA την αποκλειστική αντιπροσώπευση της 

εταιρείας στην Ελλάδα σε μια σημαντική χρονική συγκυρία, που η εταιρεία αλλάζει 

σελίδα και αναθεωρεί τη στρατηγική της.  

 

Η έναρξη της δραστηριοποίησης της PGA Ελλάδος σηματοδοτεί τη νέα εποχή της 

γαλλικής εταιρείας στη χώρα μας. Με υπευθυνότητα και στρατηγικό σχεδιασμό, 

βασισμένο στη μεγάλη εμπειρία που έχει η εταιρεία από το εξωτερικό, η PGA 

Ελλάδος στοχεύει στην τοποθέτηση της Renault στην πρώτη γραμμή των 

προτιμήσεων των Ελλήνων, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και στην συνείδηση του 

Έλληνα οδηγού. Η Renault, άλλωστε, ήταν και παραμένει ένα από τα κορυφαία 
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ονόματα στον χώρο του αυτοκινήτου παγκοσμίως, στοχεύοντας πάντοτε στην 

ποιότητα, στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια. 
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Procter and Gamble 

 
 

Τρία δισεκατομμύρια φορές την ημέρα τα προϊόντα της P&G αγγίζουν τη ζωή των 

ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η Εταιρία διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά 

χαρτοφυλάκια προϊόντων εμπιστοσύνης και ποιότητας, όπως τα Pampers, Tide, Ariel, 

Always, Pantene, Fairy, Iams, Crest, Oral-B, Actonel, Duracell, Olay, Head & 

Shoulders, Wella, Gillette, και Braun.  

 

Η Procter & Gamble ιδρύθηκε το 1837 στο Cincinnati - Ohio των Η.Π.Α. από δύο 

Ευρωπαίους μετανάστες, τον William Procter & τον James Gamble. Με πωλήσεις 

που ξεπέρασαν τα 55 δις δολάρια την περυσινή χρονιά, η P&G είναι μία από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων παγκοσμίως.  

 

Η Εταιρεία παράγει και εμπορεύεται περισσότερα από 300 προϊόντα σε περίπου 5 δις 

καταναλωτές σε 160 χώρες ενώ απασχολεί περίπου 135.000 εργαζομένους σε 80 

χώρες. Σήμερα η P&G είναι μία αληθινά παγκόσμια εταιρία με το μεγαλύτερο μέρος 

των πωλήσεών της και των εργαζομένων της να βρίσκονται εκτός των Η.Π.Α. Η 

P&G στη Δυτική Ευρώπη αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της 

επιχείρησης, κατέχοντας το ένα τέταρτο περίπου των παγκόσμιων πωλήσεων.  

 

Η P&G εμφανίστηκε στην Ευρώπη το 1837 και σήμερα δραστηριοποιείται σε 17 

χώρες απασχολώντας περίπου 34 χιλιάδες εργαζομένους. Η P&G Ελλάδος ιδρύθηκε 

το 1960. Υπήρξε μεταξύ των πρώτων ξένων εταιριών που εγκαταστάθηκαν στη χώρα 

σε μία περίοδο μεγάλων προκλήσεων για τη σωστή λειτουργία και επιτυχία αλλά και 

με αντίστοιχα μεγάλες αμοιβές για όσες εταιρείες επιτύγχαναν.  

 

Με πωλήσεις που άγγιξαν τα 363 εκατ. Ευρώ, την περυσινή χρονιά, η P&G Ελλάδος 

είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων γεγονός 
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που αντικατοπτρίζεται στα ηγετικά μερίδια αγοράς στις κατηγορίες προϊόντων στις 

οποίες η Εταιρία δραστηριοποιείται.  

 

Αποστολή της P&G είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας και 

αξίας που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Πέρα 

όμως από την προσήλωσή της στον καταναλωτή, ανταποκρίνεται σε ένα ευρύτερο 

φάσμα ευθυνών το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι σήμερα η κοινωνία περιμένει 

από εταιρίες όπως η P&G να παίξουν ενεργό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η P&G 

αναλαμβάνει την Εταιρική Κοινωνικής της Ευθύνη αλλά επιδιώκει να ανάγει την 

ευθύνη σε ευκαιρία, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τους πόρους της με τρόπο που 

να συμβάλλει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της κοινωνίας, αναπτύσσοντας παράλληλα και 

την επιχείρηση.  

 

Κατά το 2004 η εταιρία είχε πωλήσεις της τάξεως των 51 δις δολλαρίων και κέρδη 

6,5 δις αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το 2003. Όλοι οι οικονομικοί στόχοι που 

τέθηκαν επιτεύχθηκαν , δείγμα της ανάπτυξης και κερδοφορίας της επιχείρησης. 

Οι βασικοί στρατηγικοί άξονες της επιχείρησης είναι: 

1. Η ανάδειξη των επιχειρήσεων πυρήνα σε global leaders. Συγκεκριμένα οι 

Baby Care, Fabric Care, Feminine Care και Hair Care είναι παγκόσμιοι ηγέτες 

και βασικές δραστηριότητες της P&G. Μαζί παράγουν πάνω από το μισό των 

συνολικών κερδών της εταιρίας και αποτελούν διατηρίσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την επιχείρηση. 

 

2. Ανάπτυξη μαρκών-ηγετών, μεγάλες χώρες, κερδισμένοι καταναλωτές. Η 

P&G διαθέτει περισσότερες από 10 μάρκες τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

αξίας 16 δις δολλαρίων. Οι 8 από αυτές είναι ηγέτες στον κλάδο τους με 

πωλήσεις άνω των 2 δις δολλαρία. 10 ακόμη brands έχουν την προοπτική να 

ξεπεράσουν το δισεκατομμύριο. Όσο μάρκες της P&G μπαίνουν σε αυτό το 

κλάμπ τόσο πιο κοντά βρίσκεται η επιχείρηση στο στρατηγικό στόχο της, 

δηλαδή την επικράτηση σε όσους τομείς δραστηριοποιείται. Σε χώρες όπως οι 

ΗΠΑ το μερίδιο της εταιρίας είναι 22 μονάδες μεγαλύτερο από τον καλύτερο 

ανταγωνιστή της ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το η απόσταση είναι 28 μονάδες. 

Η P&G αυξάνει το μερίδιο αγοράς της στους 9 από τους 10 top καταναλωτές 
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της. Στόχος της είναι η αποδοτική συνεργασία με τους καταναλωτές ώστε το 

κέρδος να είναι αμοιβαίο. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενδυνάμωση της 

εταιρίας στην κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών, την καινοτομικότητα 

και την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

 

3. Διαμόρφωση ταχέως αναπτυσσόμενων, αποτελεσματικών εταιριών με 

προοπτικές παγκόσμιας ηγεσίας. Οι εταιρίες Υγειονομικής Φροντίδας και 

Ομορφιάς αντπροσωπεύουν σχεδόν το μισό από το σύνολο των πωλήσεων της 

εταιρίας και των κερδών της. Συγκεκριμένα από το 2001 η ετήσια αύξηση στα 

τμήματα αυτά ήταν διψήφια σαν ποσοστό. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα  

αποτελεί η μάρκα PrilosecOTC, η οποία εξασφάλισε ηγεσία στην  αγορά της 

μέσα σε πέντε μέρες αφότου βγήκε. 

 

4. Επανάκτηση αναπτυξιακής δυναμικής και ηγεσίας στην Δυτική Ευρώπη. 

Το μερίδιο της P&G στη Δ. Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 80% των πωλήσεων. 

 

 

5. Καθοδήγηση της ανάπτυξης σε αγορές-κλειδιά. 

Οι αναπτυσσόμενες αγορές αντιπροσωπεύουν το 20% των πωλήσεων της 

P&G. Σε χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία το ποσοστό δραστηριοποίησης της 

εταιρίας υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία τρία χρόνια. 

 

Επιπλέον χώρος για ανάπτυξη 

Το μερίδιο της εταιρίας σε κατηγορίες της αγοράς που είναι κατέχει ήδη ηγετική θέση  

βρίσκεται στο 20-36%.Η P&G θέλει να διπλασιάσει τα μερίδια αυτά ώστε να 

συμβαδίζουν με ανάλογα μερίδια που έχει η εταιρία σε άλλες αγορές. Επίσης όσο 

αφορά τη Δ.Ευρώπη η εταιρία σκοπεύει να επανακτήσει τα ηγετικά μερίδια αγοράς 

που είχε σε τμήματα όπως ο πάνες και τα απορρυπαντικά και να εξισορροπήσει τα 

ποσοστά της αγοράς της με αυτά άλλων ηπείρων όπως της Βορείου Αμερικής όπου 

τα μερίδια είναι μεγαλύτερα. 
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Η P&G δραστηριοποιειται σε διαφορους τομεις μεταξυ των οποιων είναι: 

1)Ομορφιά: 10% της συνολικής αγοράς που ανέρχεται στα 170 δις δολλάρια. Με 

νέες δυνατότητες από την Clairol και την Wella, και με μάρκες δισεκατομυρίων η 

P&G προβλέπει μεγάλη ανάπτυξη. Οι πωλήσεις για το 2004 ξεπέρασαν τα 17 δις και 

αύξηθηκαν κατα 40%.Μεγάλο ποσοστό στην επιτυχία αυτή οφείλει η επιχείρηση 

στην πορεία της Wella, η οποία προσέθεσε 3,3 δις στις πωλήσεις ομορφιάς. 

2)Υγεία: Μεγάλες αναπτυσσόμενες μάρκες όπως οι Crest, lams και PrilosecOTC.  

3)Φροντίδα Σπιτιού και υφασμάτων: Αγορά ταχέως αναπτυσσόμενη στην οποία η 

P&G υπερδιπλασίασε την επιχειρηματική δραστηριότητα της και αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα της αγοράς Οι πωλήσεις της εταιρίας αυξήθηκαν κατα 10% σε σχέση με 

το 2003 και αγγίζουν τα 14δις δολάρια. Επίσης στον τομέα αυτό υπερδιπλασιάστηκε 

ο ρυθμός επιτυχούς καινοτομίας και η μελλοντική αξία των υποψήφιων καινοτομιών.  

4)Snacks και ποτά: Εσόδα αυξημένα κατά 19% σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά φτάνοντας τα 363 εκ. δολλάρια. Η εταιρία βασίζει της επιτυχία της σε αυτό το 

τομέα στην ενδυνάμωση της «έφεσης» των καταναλωτών στα προιόντα της. Αυτό 

συμβαίνει είτε με την προσθήκη νέων γεύσεων όπως στα Pringles ή την καλύτερη 

διατήσηση του αρώματος τoυ Folgers Home Café με το Αroma Seal. 

5)Οικογενειακή φροντίδα: Η αγορά αυτή συνέχισε την ανοδική πορεία των 

προηγούμενων ετών με έσοδα 996 εκατομμυρία δολλάρια. Τα αποτελέσματα αυτά 

προκύπτουν μέσα από την επιτυχημένη επένδυση στην φροντίδα του μωρού και 

συγκεκριμένα σε πάνες και στο ακρως επιτυχημένο kandoo. 

 

Ο παράγοντας επιτυχίας της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας είναι η 

καινοτομικότητα στην ηγεσία αγορών. Είναι αφοσιομένη στην καινοτομία σε 

περιοχές όπως το marketing και οι πωλήσεις, όπως και σε άλλα τμήματα της εταιρίας. 

 

Ανταγωνισμός: Σε τμήματα όπως η οικογενειακή φροντίδα ή ο καφές η εταιρία 

αντιμετωπίζει πόλεμο τιμών και πιέσεις κόστους. Επίσης και στις βαφές μαλλιών 

υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Σαν λύση προτείνεται η ανταγωνιστικότητα σε 

θέματα κόστους, η καινοτομία και η ενδυνάμωση της φήμης της εταιρίας. 
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Μακροπρόθεσμοι Στρατηγικοί στόχοι. 

• Αύξηση πωλήσεων κατά 4-6% από τα οποία το 2% να προέρχεται από 

ανάπτυξη των αγορών, 1-3% από το συνδυασμό του μεριδίου αγοράς και νέων 

επιχειρήσεων και το 1% από τακτικές εξαγορές για πρόσβαση σε αγορές και 

ολοκλήρωση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου. 

• Αύξηση κέρδους ανά μετοχή κατά 10% ή παραπάνω 

• Παραγωγικότητα ταμειακών ροών μεγαλύτερη από 90% 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% ,τα κέρδη ανά 

μετοχή κατά 15% και η παραγωγικότητα των ταμειακών ροών κατά 90% 

επιτυγχάνοντας τους στόχους της προηγούμενης χρονιάς. Η εταιρία εξαγόρασε την 

Gillette και πλέον διαθέτει 22 φίρμες που αποφέρουν πάνω από ένα δις σε πωλήσεις. 

Μέσω της Gillette θα αποκτήσει πρόσβαση σε αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτή 

της Κίνας όπου η P&G εφοδιάζει συνολικά  14,000 πόλεις και χωριά. Αυτό θα 

επιφέρει την ισορροπία μεταξύ του συνόλου των πωλήσεων από την φροντίδα του 

Μωρού, της Οικογένειας και του Σπιτιού με τις πωλήσεις της Υγείας και της 

Ομορφιάς. Το σύνολο των τμημάτων αυτών είναι 12 και 10 δις δολάρια αντίστοιχα. 

Ακόμη υπάρχει ισορροπία στη γεωγραφική παρουσία της εταιρίας και των πωλήσεων 

στην Βόρεια Αμερική και τις υπόλοιπες αγορές όπως επίσης και στο ποσοστό των 

καταναλωτών αφού σχεδόν οι μισοί από τους top 10 λιανοπωλητές της P&G έχουν 

ετήσιες πωλήσεις του ενός δισεκατομμυρίου. Πλέον με την εξαγορά της Gillette το 

μερίδιο αγοράς της P&G στα ξυραφάκια ξεπερνάει το 70% και είναι πενταπλάσιο 

από το ποσοστό του επόμενου ανταγωνιστή της. Άλλες επιτυχίες της εταιρίας είναι η 

αύξηση του ηγετικού μεριδίου στις αλκαλικές μπαταρίες από την Duracel στο 40% 

και η επίτευξη ρεκόρ παγκόσμιας κάλυψης από τη Pantene.  

   Η εταιρία κατά τη διάρκεια του έτους δέχτηκε πολλές πιέσεις σε πολλούς από  τους 

τομείς δραστηριοτήτων της όπως π.χ. στην αγορά της  Στοματικής υγιεινής. Παρόλα 

αυτά οι πιέσεις αυτές δεν επηρέασαν την επίτευξη των στόχων της εταιρίας, η οποία 

διασφαλίστηκε από τμήματα όπως η Ομορφιά, η Βρεφική και Οικογενειακή 
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Φροντίδα, ο Καφές και τα Snacks αλλά και τη μεγάλη επιτυχία στις αναπτυσσόμενες 

αγορές. 

Στον τομέα της στοματικής υγιεινής και συγκεκριμένα στα στοματικά διαλύματα 

προστέθηκε το προϊόν Crest Pro-Health Rinse ένα μη αλκοολούχο διάλυμα το οποίο 

είχε την ίδια δράση με τα υπόλοιπα άλλα χωρίς το ενοχλητικό κάψιμο. 

  Μια επιτυχημένη καινοτομία αυτή τη χρονιά ήταν και το Tide Coldwater, ένα 

απορρυπαντικό ρούχων με βέλτιστη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες αφού το 80-

85% της ενέργειας για το πλύσιμο χρησιμοποιούταν για το ζέσταμα του νερού. Άλλα 

προϊόντα που εισήχθησαν το 2005 είναι: 

• Τα Pampers Feel n Learn 

• Actonel with Calcium 

• Lams Savory Sauces 

• Vicks Honey Cough Syrup 

• Blendax toothpaste 

 

 

Κατά τo 2006 η ανάπτυξη της εταιρίας συυνεχίστηκε. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις της 

αυξήθηκαν κατά 20%, ξεπερνώντας τα 68 δις. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 

12% ενώ αντίθετα οι μετοχές της Gillete σημείωσαν πτώση κατά 8% κάτι το οποίο 

όμως ήταν αναμενόμενο. Η παραγωγικότητα των ταμειακών ροών έπιασε το 100% 

ξεπερνώντας το 90% που είχε θέσει η επιχείρηση σαν στόχο. 

 Το 2006, 9 μήνες μετά ολοκλήρωση της εξαγοράς της Gillette η εταιρία 

πραγματοποίησε την μεγαλύτερη έως τότε ολοκλήρωση των επιχειρησιακών 

συστημάτων της. Η P&G δέχεται παραγγελίες πλεόν σε 31 χώρες , στέλνει προϊόντα 

και δέχεται πληρωμές ως μια ενιαία εταιρία. Η αλλαγές αυτές δεν είχαν σημαντικές 

επιπτώσεις πράγμα που ενθαρρύνει την επιχείρηση να συνεχίσει την διεργασία 

ολοκλήρωσης της πλειοψηφίας των υπολοίπων χωρών μέσα στους επόμενους 6 

μήνες. Συνεχίστηκε επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων διανομής σε αρκετές 

αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και των διανομών της P&G και της  Gillette 

Αναφορικά με τη στρατηγική της εταιρίας  το 2006 πραγματοποίησε περισσότερες 

από 10,000 ερευνητικές μελέτες και επένδυσε πάνω από 200 εκ. δολάρια για την 
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κατανόηση των καταναλωτών και των αγορών με αποτέλεσμα να  αντιλαμβάνεται 

ευκαιρίες για καινοτομία εκεί που οι ανταγωνιστές της δεν μπορούν.  

Επιπρόσθετα η ύπαρξη ισχυρών ηγετικών brands στην αγορά δίνει τη δυνατότητα 

στην επιχείρηση να εισάγει τα νέα προϊόντα της στην αγορά με μεγαλύτερη ασφάλεια 

εκμεταλλευόμενη την παρεχόμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών της. 

Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων είναι το Febreze, το Swiffer, το kandoo, το Prilosec 

και το ThermaCare. Ένας βασικός παράγοντας της επιτυχίας της P&G είναι τα Global 

Business Units (GBUs) τμήματα της εταιρίας τα οποία επικεντρώνονται αποκλειστικά 

και μόνο στους καταναλωτές ,τις φίρμες άλλα και τους ανταγωνιστές παγκοσμίως. 

Είναι υπεύθυνοι για την καινοτομία, την κερδοφορία και την αποδοτικότητα των 

μετοχών. Άλλες δυο βασικές μονάδες του δικτύου της επιχείρησης είναι επίσης, το 

Market Development Organization και το Global Business Service. Το πρώτο είναι 

υπεύθυνο για την απόκτηση πληροφοριών για πελάτες και λιανοπωλητές σε κάθε 

αγορά και την ολοκλήρωση των καινοτομιών που προέρχονται από το GBU σε 

business plans εφαρμόσιμα σε κάθε χώρα. Το δεύτερο χρησιμοποιεί ταλαντούχους 

και έμπειρους πελάτες για να παρέχουν κορυφαία επιχειρησιακή υποστήριξη με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα 3 

GBUs της εταιρίας είναι η «Υγεία και Ομορφιά», η «Φροντίδα του Σπιτιού» και η 

Gillette. H αλλαγή αυτή στη δομή της εταιρίας έγινε τον Απρίλιο του 2006 

αναδιοργανώνοντας σε κάποιο βαθμό βασικές λειτουργίες της εταιρίας. 

Συγκεκριμένα η «Υγιεινή και Τροφή» των κατοικίδιων έγινε μέρος του τμήματος 

Snacks και Coffee. Ο ισολογισμός της Υγειονομικής Φροντίδας  συνδυάστηκε με το 

ΒGU του τμήματος Ομορφιάς, άλλα θα αποτελεί ξεχωριστό τμήμα. Μέσα από αυτές 

και ακόμη μερικές  αναδιαρθρώσεις προέκυψαν επτά τμήματα αναφοράς. Αυτά είναι: 

• Beauty  

• Health  

• Fabric and Home 

• Baby and Family 

• Pet Health, Snacks and Coffee 

• Blades and Razors 
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• Duracel and Brown 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι διαμορφώνονται πλέον ως εξής: 

• Αύξηση πωλήσεων κατά 5 έως 7%  

- 3%-5% πρό-Gillette στόχου πωλήσεων. 

- 1% αύξηση εσόδων σχετικών με την εξαγορά της Gillette. 

- 1% από επιπρόσθετες εξαγορές. 

 

• Έσοδα ανά μετοχή αυξημένα κατά 10% ή περισσότερο, εξαιρούμενης της 

εξαγοράς της Gillette. 

 

• Παραγωγικότητα ταμειακών ροών 90% η περισσότερο. 

 

Καινοτομία: Μερικά από τα καινοτομικά προϊόντα που εισήγαγε η P&G το  2006 

ήταν το Tide με Febreze, το Pantene Color Expressions, το Head & Shoulders restage 

και το OlayRegenerist 

 

 

Το έτος 2007 ήταν η πιο απαιτητική χρονιά που αντιμετώπισε η εταιρία την τελευταία 

δεκαετία. Και αυτό γιατί τα κόστη ενέργειας και πρώτων υλών αυξήθηκαν, ο 

ανταγωνισμός ενισχύθηκε και έπρεπε να πραγματοποιηθεί η πλειοψηφεία των 

εργασιών ολοκλήρωσης της Gillette με την P&G. Παρόλα αυτά η επιχείρηση 

συνέχισε να αναπτύσσεται στα πλαίσια των στόχων που είχανε τεθεί. Συγκεκριμένα: 

• Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12% στα 76 δις δολάρια. 

• Οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5%. 

• Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 15%. 

• Η παραγωγικότητα των ταμειακών ροών αποτέλεσε το 101% των εσόδων. 
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• Το τμήμα Fabric and Home Care παρήγαγε πωλήσεις 8%, με διψήφια αύξηση 

σε αναπτυσσόμενες αγορές και ανάπτυξη της τάξεως του 5% σε ανεπτυγμένες 

αγορές. Κλειδιά για το αποτέλεσμα αυτό ήταν προϊόντα όπως το Tide Simple 

Pleasures, Gain Joyful Expressions και Febreze Noticeables. 

• Το τμήμα Blades and Razors αύξησε τις πωλήσεις του κατά 8%, χάρη στην 

συνεχόμενη επέκταση του Fusion razor system και την ανάπτυξη του MACH3 

σε περιοχές όπου δεν εισήχθη το Fusion. 

• Στο τμήμα Beauty οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5%. Αιτία για αυτή την 

αύξηση στάθηκε η μεγάλη ανάπτυξη σε προϊόντα γυναικείας φροντίδας, 

επώνυμων αρωμάτων και φροντίδας μαλλιών.Brands δισεκατομμυρίων όπως 

Allways, Olay και Head&Shoulders παρουσίασαν διψήφια αύξηση ποσοστού 

πωλήσεων. 

 

• Το   τμήμα Health Care πραγματοποίησε πωλήσεις αυξημένες κατά 6%. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η ανάπτυξη του τομέα της στοματικής 

φροντίδας στις ΗΠΑ. Η Crest ενίσχυσε την ηγεσία της στην αγορά αυτή χάρη 

στην επιτυχία της σειράς Health-Pro. 

• To τμήμα Baby and Family Care είχε θετικό πρόσημο πωλήσεων κατά 4%. Το 

αποτέλεσμα αυτό προήλθε από συνεχή ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενες αγορές 

και πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα των Pampers Baby Stages of 

Development και Baby Dry Caterpillar Flex  στην αγορά της Β. Αμερικής. 

 

Παράλληλα με την ανάπτυξη της εταιρίας πραγματοποιήθηκε μεγάλη πρόοδος στο 

έργο ολοκλήρωσης της Gillette. H εξαγορά αυτή ήταν η μεγαλύτερη και πιο η 

περιπλοκή, όσο αφορά τις διαδικασίες προς ολοκλήρωση, στην ιστορία της P&G. 

Πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της δυναμικής πωλήσεων, των καναλιών 

διανομής και των συστημάτων τιμολόγησης. Από την αρχή της ολοκλήρωσης πάνω 

από 50,000 νέοι κωδικοί προστέθηκαν στο σύστημα της P&G όπως και 100,000 

σημεία αποστολής. Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των δυο εταιριών αναμείχθηκαν. 

Μερικές θέσεις-κλειδιά στη διοίκηση της P&G καλύφθηκαν από στελέχη της Gillette. 
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H εταιρία έχει πραγματοποιήσει μελέτες που αποδεικνύουν ότι τόσο οι υπάλληλοι της 

P&G όσο και της Gillette είναι θετική ως προς τις διαδικασίες συγχώνευσης. 

Το 2007 λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισε η επιχείρηση αναδείχθηκαν τμήματα 

που την βοήθησαν τα επιτύχει τους στόχους της. Ένα από αυτά ήταν το Go-to-Market 

Reinvention (G2MR).Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σταδιακή βελτίωση της 

αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ικανότητας για in-store demand και 

των συστημάτων που υποστηρίζουν τον επιχειρησιακό προγραμματισμό. 

Επίσης όσο αφορά τη διοίκηση αυτό το χρόνο εγκαταστάθηκαν 3 καινούργια GBUs: 

Beauty, Global Health &Well-Being και House hold Care. Επίσης ορίστηκε η θέση 

του Chief Operating Officer (COO). Ρόλος του ήταν η επίβλεψη των συνολικών 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων παράλληλα με τους υπευθύνους για τις Go-to-

Market δραστηριότητες. 

 

Η P&G κατά το έτος 2008 συνέχισε την άκρως επιτυχημένη πορεία της: 

• Αύξηση πωλήσεων κατά 9%, στα 83,5 δις δολάρια. Αύξηση οργανικών 

πωλήσεων κατά 5%. 

• Κέρδη ανά μετοχή  αυξημένα κατά 20%, 3,64 δολάρια ανά μετοχή. 

• Παραγωγικότητα των ταμειακών ροών, 106% των πωλήσεων στα 12,8 δις. 

• Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της Baby and Family Care οι οργανικές 

πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8%.Βασικός παράγοντας για την επίτευξη του 

αποτελέσματος αυτού ήταν η μεγάλη ανάπτυξη του Charmin και ειδικά με την 

είσοδο του Carmin Ultra Strong τα οποία παρουσίασαν διψήφιο αριθμό 

ανάπτυξης. Επίσης τα Pampers έγιναν η πρώτη μάρκα της εταιρίας η οποία 

έκανε 8 δις πωλήσεις. Στον χώρο της Fabric and Home οι πωλήσεις 

αυξήθηκαν κατα 6% .Στο τμήμα Beauty η επιτυχία των προϊόντων της Olay 

Definity και Regenerist σε συνδυασμό με καινοτόμα προϊόντα όπως η βαφή 

μαλλιών Perfect 10 οδήγησαν την αύξηση των πωλήσεων κατά 4%.Οσο 

αφορά την περιποίηση η οποία από τον προηγούμενο χρόνο ιδρύθηκε σαν 

τμήμα περιβάλλοντας τα ξυραφάκια, τη Braun και τη Gillete, έδωσε το 2008 

στην P&G την 24η μάρκα δισεκατομμυρίου, τη Fusion της Gillete. H 

καινοτομία έπαιξε βασικό ρόλο και στον τομέα της Health με νεοεισερχόμενα 

προϊόντα από τις Crest, Oral-B και Allways να συμβάλουν σε πωλήσεις 3% 
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μεγαλύτερες από το 2007.Τέλος στα Snacks, Coffee and Pet Care αύξησαν τις 

πωλήσεις κατά 4% 

 

Στις 4 Ιουνίου ανακοινώθηκε η συγχώνευση της J.M.Smucker Company με το τμήμα 

Coffee της P&G. H ενέργεια αυτή αναμένεται να μεγιστοποιήσει την αξία του Coffee 

brand της P&G και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2009  

Η P&G δεν υποστηρίζει απλά ότι καινοτομεί: 

• Το Tide ήταν το πρώτο απορρυπαντικό για δύσκολους λεκέδες. 

• Η Crest ήταν η πρώτη οδοντόκρεμα που αποδεδειγμένα προλάμβανε την 

τερηδόνα. 

• To Downy, το πρώτο εξειδικευμένο μαλακτικό. 

• Το PertPlus το πρώτο 2 σε 1 σαμπουάν και κοντίσιονερ. 

• Τα Pampers, οι πρώτες οικονομικές ,ευρείας παραγωγής και μιας χρήσης 

πάνες στον κόσμο. 

Και πολλά ακόμα προϊόντα που δικαιολογούν τη θέση της επιχείρησης ως 

οδηγό στην παγκόσμια αγορά αγαθών καθημερινής χρήσης. 

 

Η καινοτομία της εταιρίας δεν είναι μόνο εσωτερική υπόθεση. Το πρόγραμμα 

“Connect and Develop” αφορά γύρω στους 5,000 ερευνητές από επιχειρήσεις, 

πανεπιστήμια και άλλα ινστιτούτα που αποφέρουν το 50% των καινοτομιών 

της P&G. 

 

 

Το 2009 ήταν μια απαιτητική χρονιά για την P&G. Η τιμή του πετρελαίου 

έφτασε στη τιμή ρεκόρ των 147 δολαρίων, το βαρέλι. Ακόμη η πτώχευση της 

Lehman Brothers επηρέασε την λειτουργία των χρηματιστηρίων. Σαν 

αντίκτυπο όλα αυτά είχαν προμηθευτές, λιανοπωλητές και διανομείς είτε να 

χρεοκοπούν είτε να μειώνουν σημαντικά τα αποθέματα τους. Η καταναλωτική 

συμπεριφορά παγκοσμίως άλλαξε δραματικά. Ακόμη και στις 

αναπτυσσόμενες αγορές ο ρυθμός ανάπτυξης έπεσε στο -1%, σε σχέση με το -



59 

6% στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά οδήγησαν στον διπλασιασμό των εξόδων 

ενέργειας και πρώτων υλών από 1 στα 2 δις δολάρια για την εταιρία. Η P&G 

για να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή επένδυσε στην διαχείριση κόστους και 

μετρητών. Αύξησε τις τιμές κατά 4 δις ώστε να ανταποκριθεί στην αύξηση 

του κόστους των πρώτων υλών και των πιέσεων του ξένου συναλλάγματος. 

Παρόλα αυτά το μερίδιο της αγοράς παρέμεινε στα ίδια επίπεδα 

αναδεικνύοντας την δύναμη των brands της επιχείρησης στους καταναλωτές 

και τους λιανοπωλητές. Όσο αφορά τη διαχείριση μετρητών, αποταμιεύθηκαν 

χρήματα που θα διοχετεύονταν στο χρηματιστήριο και επενδύθηκαν σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη μελλοντική 

ανάπτυξη της επιχείρησης. 

 

Τα οικονομικά στοιχεία του οικονομικού έτους παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

• Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3%, στα 79 δις δολάρια. 

• Τα κέρδη ανά μετοχή, αν εξαιρέσουμε την αρνητική επιρροή του ξένου 

συναλλάγματος, αυξήθηκαν κατά 8%  

• H παραγωγικότητα των ταμειακών ροών διαμορφώθηκε στο 100% των 

εσόδων 

 

 

Σημαντικό γεγονός για το 2009, ήταν η αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος κατά 

10% ενώ οι μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως είτε μείωσαν είτε εξάλειψαν το 

μέρισμα. 

 

 

 

Στρατηγικός Προγραμματισμός 

Επεκτείνονται τα συστήματα διανομής για την προσέγγιση περισσότερων 

καταναλωτών. Ο τομέας των φαρμάκων και των Αρωμάτων αποτελεί ευκαιρία για 

πολλά τμήματα της εταιρίας. Ακόμη ισχυροποιείται  η πολιτική εξαγωγών σε αγορές 

όπου η εταιρία δεν δραστηριοποιούταν τόσο έντονα. Επιπρόσθετα επιστρατεύεται το 
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ηλεκτρονικό εμπόριο σαν λύση για την εγκατάσταση online σχέσεων με τους 

καταναλωτές και τους λιανοπωλητές. Η επέκταση της γκάμας προϊόντων, όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια, επιτυγχάνεται από την επιχείρηση. 
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Unilever 

 
 

Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθεύτριες εταιρείες στον κόσμο, που 

μεταφέρουν με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, διάφορα καταναλωτικά αγαθά όπως είναι 

τα τρόφιμα, αλλά και προϊόντα τα οποία αφορούν το σπίτι και την προσωπική 

περιποίηση του ανθρώπου. Ο κατάλογος της Unilever περιλαμβάνει ορισμένες από 

τις γνωστότερες, μεγαλύτερες και πιο αγαπημένες επωνυμίες εμπορικών προϊόντων. 

Οι εργασίες της εταιρείας  σήμερα, είναι οργανωμένες σε δύο παγκόσμια τμήματα, 

Τα τρόφιμα, και η οικιακή και προσωπική φροντίδα, με επικεφαλείς διαιρετικούς  

Διευθυντές. Αυτή η δομή επιτρέπει την κατάλληλη εστίαση των δραστηριοτήτων που 

γίνονται στα δύο αυτά τμήματα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο, και  επιτρέπει την βελτιστοποίηση των συνεργιών σε όλα τα προϊόντα του 

καταλόγου της Unilever.   

 

Η Unilever NV (NV), είναι μία ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ολλανδία, η 

οποία έχει καταχωρήσεις των μετοχών ή των πιστοποιητικών της στα χρηματιστήρια 

του Άμστερνταμ, της Νέας Υόρκης της Φρανκφούρτης και της Ζυρίχης. 

Η Unilever PLC (PLC), είναι μία ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία που 

έχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. 

Οι δύο μητρικές εταιρείες, NV και PLC, μαζί με τους εταίρους τους, λειτουργούν ως 

μία  ενιαία οικονομική οντότητα, το Unilever Group, που αναφέρεται επίσης και ως  

Unilever ή  Όμιλος).Η NV και η PLC, αλλά και οι  εταιρείες του ομίλου τους 

αποτελούν μια ενιαία  οντότητα για τους σκοπούς της παρουσίασης ενοποιημένων 

λογαριασμών. 

 

Κατά συνέπεια, οι λογαριασμοί του ομίλου Unilever από την NV και την PLC, 

παρουσιάζονται αντίστοιχα σαν ένας ενοποιημένος λογαριασμός   
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Το 2004 ήταν σαφώς μια πολύ απογοητευτική χρονιά για την Unilever. Η αύξηση 

των πωλήσεων ήταν 0,4%, με τα κορυφαία προϊόντα να έχουν αύξηση της τάξης του 

0,9%.Το λειτουργικό περιθώριο ήταν 15,2%, δηλαδή 0,6% χαμηλότερα από το 2003. 

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μείωση των τιμών, υπάρχει ελαφρά υψηλότερο  κόστος 

για την διαφήμιση και τις δαπάνες για προώθηση προϊόντων. Οι επιπτώσεις του 

αυξημένου κόστους των βασικών προϊόντων κατά το έτος  αντισταθμίστηκε πλήρως 

από την εξοικονόμηση προμηθειών. Παρά την μείωση των λειτουργικών 

κερδών, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 5%, η οποία ενισχύθηκε από το 

χαμηλότερο φόρο και το κόστος χρηματοδότησης. Τα καθαρά κόστη δανεισμού 

μειώθηκαν κατά 19%, και τα επιτόκια ήταν  χαμηλότερα από πέρυσι. Το κόστος 

χρηματοδότησης των συντάξεων ήταν επίσης χαμηλότερο. 

 

Θα υπάρξει ανασχηματισμός της οργάνωσης και υποστήριξη των προσπάθειών για 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Θα ανασχηματιστεί ο οργανισμός μεταξύ των 

τμημάτων και των μονάδων που λειτουργούν, και σαφώς θα υπάρξουν χωριστές 

ευθύνες για την ανάπτυξη των προϊόντων και τη διαχείριση τους, αλλά και της 

ανάπτυξης των σχέσεων με τους πελάτες.  

 

Στις αρχές του 2005 ήταν σαφές το τι έπρεπε να κάνει η εταιρεία: να 

αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της στην αγορά έτσι ώστε να αρχίσει να 

αναπτύσσεται ξανά. Αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσει η να 

διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, και να δημιουγήσει αξίες για την απελευθέρωση του 

πλήρους δυναμικού της. 

 

Η προσέγγισή της εταιρείας ήταν απλή – να επικεντρωθεί σε τρία πράγματα που 

έχουν σημασία. Πρώτον, να καταστήσει το έργο του χαρτοφυλακίου πιο δύσκολο με 

μεγαλύτερες προτεραιότητες αλλά και κατανομή των πόρων. 

 

Δεύτερον ,καλύτερη εκτέλεση, ιδιαίτερα στους τομείς του μάρκετινγκ και της 

διαχείρισης των πελατών. Και, τέλος, να δημιουργήσει μία πιο ευέλικτη 

"One Unilever» οργάνωση, να ευθυγραμμιστούν όλες οι εργασίες πίσω από μια 

ενιαία στρατηγική, με τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις εργασίας, 

προσφέροντας ποιότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση. 
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Η εταιρεία  επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των  αναδυόμενων  αγορών, της 

ζωτικότητας και της Προσωπικής Φροντίδας. Είναι τομείς αντοχής για την Unilever, 

όπου έχει καλές επιδόσεις, με καλή ανάπτυξη και κερδοφορία. 

Η  ανάκτηση της δυναμικής της στην Ευρώπη είναι μια εξίσου σημαντική 

προτεραιότητα. 

 

Η εταιρεία έχει σημειώσει πραγματική πρόοδο. Το 2005, ρυθμός αύξησης των 

πωλήσεων ήταν 3,1%, σημαντικά μεγαλύτερη από το 2004. Η  δυναμική ανάπτυξης 

βελτιώθηκε σταθερά όλη την χρονιά. Επίσης τα ποσοστά ανάπτυξής 

βελτιώθηκαν στις περισσότερες μεγάλες αγορές και στις περισσότερες κατηγορίες. 

 

Το πρόγραμμά «One Unilever» έχει επιτύχει πολλά όσον αφορά την απλοποίηση των 

επιχειρήσεων ,και σχεδόν το 80% της διαχείρισης του κύκλου εργασιών, 

πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος «One Unilever». 

 

Το  2006 είναι το έτος για την επίσπευση  τεραστίων αλλαγών στην εταιρεία. Μεγάλο 

μέρος της αλλαγής αυτής επηρεάζει και την διακυβέρνηση της εταιρείας. 

 

Το 2005, τρεις προτάσεις τέθηκαν υπό συζήτηση  για την αλλαγή της Unilever Όλες 

εγκρίθηκαν από μετόχους κατά την Ετήσια Γενική Συνάντηση (στις ετήσιες γενικές 

συνελεύσεις), οι οποίες διεξήχθησαν τον Μάιο του 2006. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

τη  μεγαλύτερη ευελιξία για την κατανομή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των δύο 

μητρικών εταιρειών. Τέλος, οι μέτοχοι ,διατηρούν το δικαίωμα να προτείνουν 

υποψηφίους για τα τμήματα της εταιρείας. 

 

Όλα αυτά είχαν την απλοποίηση της σχέσης  μεταξύ της NV και PLC, καθώς και των 

μετοχών τους ,όπως επίσης και την ενίσχυση διάφορων στοιχείων  της εταιρικής 

διακυβέρνησης της Unilever. 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 συνεχίστηκε η έρευνα για τον εντοπισμό των 

υποψηφίων για τα τμήματα της εταιρείας, οι οποίοι θα ενίσχυαν την 

εμπειρογνωμοσύνη και την ανεξαρτησία. 
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ΟΙ αλλαγές που είχαν γίνει από το 2004, η αλλαγή από τους συμβουλευτικούς 

διευθυντές σε  εκτελεστικό διοικητικό Συμβούλιο και η διάσπαση των ρόλων του 

προέδρου και του διευθύνοντα  συμβούλου, ενίσχυσαν την δομή της διακυβέρνησης 

της εταιρείας. Όλα τα τμήματα της επιχείρησης, όλες οι περιφέρειες συνέβαλαν σε 

έναν υγιή ρυθμός αύξησης των πωλήσεων κατά 3,8%. 

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό, προκειμένου 

να λάβουν ηγετικές θέσεις τα στελέχη σε περιοχές υψηλής ανάπτυξης. 

 

Το 2007 ήταν μία καλή χρονιά για την Unilever,όπου  αναπτύσσεται ανταγωνιστικά, 

με συνέπεια αλλά και με κέρδος. Με μια σαφή στρατηγική ανάπτυξης και μία 

οργανωτική δομή  να την υποστηρίξει, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις βελτίωσης 

της ορμητικότητας της επιχείρησής. 

 

Το 2007,οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,5% -το τρίτο κατά σειρά έτος  από την 

έναρξη επιτάχυνσης της αύξησης των πωλήσεων. Ταυτόχρονα, επιτεύχθηκε μια 

υποκείμενη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου μας, παρά την από το μη αύξηση 

του κόστους των βασικών προϊόντων. Η  ανάπτυξή ήταν ευρεία, 

σε όλες τις μεγάλες περιφέρειες και τις κατηγορίες. 

 

Στην Ευρώπη, επιτεύχθηκε αύξηση σχεδόν 3%, από 1% που ήταν το προηγούμενο 

έτος. Τα οφέλη του συνόλου των διαρθρωτικών αλλαγών που έγιναν τα τελευταία 

τρία χρόνια, εμφανίζονται τόσο  από πλευράς ανάπτυξης, όσο και των βασικών 

περιθωρίων. Στην Αμερική πλήρη ανάπτυξη έτους ήταν 4%. Βραζιλία και το Μεξικό 

παρουσίασαν βελτίωση των επιδόσεων κατά τη διάρκεια του έτους ,ενώ οι ΗΠΑ 

αυξήθηκαν σταθερά κατά 3%.ΣτηνΑσία και στην Αφρική καταγράφηκε 11% αύξηση. 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η στρατηγική της 

εστίασης πόρων σε προϊόντα, κατηγορίες και χώρες με υψηλότερο δυναμικό 

ανάπτυξης και κέρδους λειτουργεί. 

 

Ένας σημαντικός τομέας είναι η ανάπτυξη και στις αναδυόμενες αγορές. Κατά τα 

επόμενα χρόνια οι καταναλωτικές δαπάνες στις εν λόγω αγορές θα υπερβούν τις 

ανεπτυγμένες χώρες όσον αφορά την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. 
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Τα είδη Προσωπικής φροντίδας, με ισχυρά παγκόσμια προϊόντα σήματα όπως  

το Lux και το Rexona, συνεχίζουν να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιχείρηση με 

συνεχή έντονη ανάπτυξη, σχεδόν 7%. Η κατηγορίας τροφίμων  επίσης, τα πήγε πολύ 

καλά, με την μεγαλύτερη επωνυμία ,τη Knorr να πλησίασε τα €4 δισ. Ευρώ σε 

πωλήσεις. 

 

Το 2008 ήταν ένα δύσκολο και πολυτάραχο έτος για τις επιχειρήσεις σε όλο τον 

κόσμο. Κυριάρχησε μια τραπεζική κρίση η οποία ξεκίνησε στις ΗΠΑ και η οποία 

ξεκίνησε από την αγορά ακινήτων και η οποία γρήγορα εξαπλώθηκε και σε άλλες 

κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και σε άλλες χώρες. 

 

Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες, η Unilever είχε καλές επιδόσεις το 2008 και 

αναδείχθηκε ως μια από τις πιο ισχυρές και ανταγωνιστικές εταιρείες. Μέρος  αυτού 

οφείλεται στην δύναμη και τη σταθερότητα της εταιρείας. Εν μέρει αυτό ήταν το 

αποτέλεσμα μιας ισχυρής στρατηγικής, και  της αποτελεσματικής εφαρμογή της. 

 

Το 2008, έναν  ισχυρό ρυθμό αύξησης των πωλήσεων κατά 7,4%,με  ευρεία βάση σε 

όλες τις μεγάλες κατηγορίες των προϊόντων. Η ανάπτυξη ήταν αποτέλεσμα της 

αυξημένης τιμολόγησης, όμως η εταιρεία κινήθηκε γρήγορα και αποφασιστικά για να 

αντισταθμιστεί την άνευ προηγουμένου αύξηση του κόστους των βασικών 

προϊόντων. 

 

Ωστόσο, παρά τις θετικές αλλαγές στην επιχείρηση, υπήρχε ακόμη μια σειρά τομέων 

στους οποίους έπρεπε να υπάρξει βελτίωση. Εν κατακλείδι, το 2008 ήταν μια καλή 

χρονιά για την Unilever. Σε άστατες καταστάσεις αγορών και στην αντιμετώπιση της 

σοβαρής οικονομικής ύφεσης η επίδοση του Ομίλου ήταν σημαντικά καλή. 

 

Το 2009 σημειώθηκε αξιόλογη  πρόοδο στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς. 

Επιταχύνθηκε το μερίδιο της αγοράς και βελτιώθηκε στη διάρκεια του έτους. Η 

σταθερή οικονομική απόδοση σε συνδυασμό με μεγαλύτερες καινοτομίες, την 

καλύτερη εκτέλεση, και μια κίνηση προς ενίσχυση της νοοτροπίας των επιδόσεων, 

έδωσε μια ισχυρή βάση για το μέλλον. 
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Παγκόσμια ηγετική θέση σε 7 κατηγορίες, Τα προϊόντα που πωλούνται σε 

περισσότερες από 170 χώρες €891 εκατομμύρια  δαπάνιονται στην Ε&Α σε όλο τον 

κόσμο,163.000 εργαζόμενοι στο τέλος του 2009 , 20 εθνικότητες μεταξύ των 

ανώτερων στελεχών, €89 εκατ. επενδύσεις σε προγράμματα σε όλο τον κόσμο. 

 

Στις αρχές του 2009 υποστηρίχθηκε μια μακροπρόθεσμη άποψη, την  καθοδήγηση 

και τον καθορισμό του στόχου της αποκατάστασης της αύξησης του όγκου πωλήσεων 

με παράλληλη προστασία των ταμειακών ροών και του υποκείμενου λειτουργικού 

περιθωρίου.Η αύξηση όγκου ήταν 2,3%,με επιτάχυνση καθ’όλη την διάρκεια του 

έτους. Αυτό οδηγήθηκε από την αιχμηρότερη εκτέλεση και τις ισχυρές καινοτομίες, 

υποστηριγμένα από την αυξητική επένδυση και διαφήμιση των προϊόντων. 

 

Με εμπιστοσύνη στην ικανότητά ξεκίνησε, ένα τολμηρό όραμα για την εταιρεία,-να 

διπλασιάσει το μέγεθός της και παράλληλα στη βελτίωση περιβαλλοντικού της 

αποτυπώματος.  

 

Όταν πρόκειται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, για παράδειγμα, μπορεί να 

οδηγήσει η βιομηχανία για τη μετάβαση στην προμήθεια των βασικών προϊόντων 

όπως το φοινικέλαιο και το τσάι. Στην πραγματικότητα, έχει δοθεί σαφή δέσμευση 

ότι έως το 2015 όλες τις προμήθειές ,όπως το φοινικέλαιο και το τσάι θα προέρχονται 

από πιστοποιημένες βιώσιμες πηγές. 

 

Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Μέσω του σχεδίου 

για καθαρότερο πλανήτη, οι μάρκες ρούχων βοηθούν να εκπαιδεύσουν 

άτομα για τα οφέλη του πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και χρησιμοποιώντας 

μικρότερη κύκλους. Με τα προϊόντα να χρησιμοποιούνται σε 125 δισεκατομμύρια 

πλύσεις κάθε  χρόνο, μικρές δράσεις όπως αυτή μπορεί να κάνει μια μεγάλη διαφορά. 
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3Μ 
 
 

 
 
 
 

 
 
Η 3Μ είναι μια εταιρεία ποικίλων τεχνολογιών που εξυπηρετεί τους πελάτες της με 

καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, είναι μια πολυεθνική με 

περισσότερες από 35 επιχειρησιακές μονάδες, που είναι οργανωμένη σε έξι εμπορικά 

τμήματα: 

• Τμήμα Καταναλωτικών και Είδη Γραφείου 

• Τμήμα Επιγραφοποιίας και Οδικής Σήμανσης  

• Ηλεκτρολογικό και Τηλεπικοινωνιακό Τμήμα  

• Τμήμα Φροντίδας Υγείας 

• Τμήμα Βιομηχανίας & Μεταφορών 

• Τμήμα Προϊόντων & Υπηρεσιών Ασφάλειας και Προστασίας. 

Η εταιρεία παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες για τους εξής χώρους: 

• Οθόνες και γραφικά 

• Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικά και Επικοινωνίες 

• Ιατρική Φροντίδα 

• Security 

• Μεταφορές 

• Παραγωγή 

• Γραφείο 
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• Σπίτι 

Επίσης, έχει έναν μεγάλο αριθμό γνωστών brands όπως: 

• Post-it 

• Scotch-Brite 

 

 

Ιστορία 

 

Η 3M ιδρύθηκε το 1902 στην πόλη Two Harbors της Μινεσότας. Πέντε 

επιχειρηματίες συμφώνησαν να εξορύξουν ένα κοίτασμα για λειαντικούς τροχούς. 

Ωστόσο τα κοιτάσματα αποδείχθηκαν μικρής αξίας και η νεοϊδρυθείσα εταιρία 

Minnesota Mining and Manufacturing Co γρήγορα μετακόμισε στο κοντινό Duluth 

της Μινεσότας , το 1905 για να εστιάσει σε προϊόντα σμυριδόχαρτου. 

Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια μέχρι η εταιρία να μπορέσει να κατέχει ποιοτική 

παραγωγή και δίκτυο διανομής. Νέοι επενδυτές προσελκύστηκαν στην 3M, όπως ο 

Lucius Ordway, ο οποίος μετακίνησε την επιχείρηση στο St. Paul το 1910. Οι 

σύγχρονες, για την εποχή, τεχνικές και οι καινοτομίες στο μάρκετινγκ άρχισαν να 

παράγουν επιτυχίες και, το 1916, η εταιρία κατέβαλε το πρώτο μέρισμά της 6 sents 

ανά μετοχή. Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένα σημαντικά στοιχεία στην ιστορία 

της 3M: 

• Το πρώτο αδιάβροχο σμυριδόχαρτο παγκοσμίως, που μείωσε τις αιωρούμενες 

σκόνες κατά τη διάρκεια κατασκευής αυτοκινήτων, αναπτύχθηκε στις αρχές 

της δεκαετίας του 1920. 

• Ένα δεύτερο σημαντικό ορόσημο συνέβη το 1925 όταν ο Richard G. Drew, 

ένας νεαρός βοηθός εργαστηρίου, εφηύρε την ταινία μαρκαρίσματος - ένα 

από τα πολλά καινοτόμα βήματα προς τη διαφοροποίηση και η πρώτη από 

πολλές αυτοκόλλητες ταινίες με την ονομασία Scotch®. 

• Στα επόμενα χρόνια, η τεχνολογική πρόοδος οδήγησε στην δημιουργία της 

ταινίας σελοφάν Scotch® για τη σφράγιση κιβωτίων, και σύντομα 

ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες πρακτικές χρήσεις. 
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• Στις αρχές της δεκαετίας του 1940, η 3M στράφηκε σε αμυντικά υλικά για το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ακολούθησαν νέα εγχειρήματα, όπως τα 

Αντανακλαστικά Φύλλα Scotchlite™ για τη σήμανση οδικών δικτύων, οι 

μαγνητικές ταινίες ηχογράφησης, ταινία συσκευασίας ενισχυμένη με υαλοίνες 

και η έναρξη της ανάμειξης της 3M στις γραφικές τέχνες και εκτυπώσεις 

offset. 

• Στη δεκαετία του 1950, η 3M παρουσίασε το μηχανισμό εκτύπωσης Thermo-

Fax™, το Προστατευτικό Υφάσματος Scotchgard™, τη ταινία βίντεο, τα 

καθαριστικά Scotch-Brite® και διάφορα νέα ηλεκτρομηχανικά προϊόντα. 

• Το μικροφίλμ ξηρού αργύρου παρουσιάστηκε στη δεκαετία του 1960, μαζί με 

τα φωτογραφικά προϊόντα, τα χαρτιά χωρίς άνθρακα, τα συστήματα προβολής 

και το ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα φροντίδα υγείας με ιατρικά και 

οδοντιατρικά προϊόντα. 

• Οι αγορές επεκτάθηκαν περαιτέρω στις δεκαετία του 1970 και 1980 στα 

φαρμακευτικά προϊόντα, την ακτινολογία και τον ενεργειακό έλεγχο. 

• Το 1980, η 3M παρουσίασε τις σημειώσεις Post-It®, οι οποίες δημιούργησαν 

μια νέα κατηγορία στην αγορά και άλλαξαν την επικοινωνία μεταξύ των 

ανθρώπων και την οργάνωση για πάντα. 

• Στη δεκαετία του 1990, οι πωλήσεις έφθασαν τα $15 δις. Η 3M συνέχισε να 

αναπτύσσει μια σειρά καινοτόμων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

φαρμακευτικών προϊόντων τροποποίησης ανοσιακής αντίδρασης, βελτιωτικές 

μεμβράνες για ηλεκτρονικές οθόνες και εύκαμπτα κυκλώματα που 

χρησιμοποιούνται στους εκτυπωτές Inkjet, κινητά τηλέφωνα και άλλες 

ηλεκτρονικές συσκευές. 

• Το 2004, οι πωλήσεις φτάνουν τα $20 δις για πρώτη φορά, με τα καινοτόμα 

προϊόντα να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση. Οι πρόσφατες καινοτομίες 

περιλαμβάνουν τις σημειώσεις Post-It® Super Sticky, τις διαφανείς 

υφασμάτινες ταινίες Scotch®, τις οπτικές μεμβράνες για τις τηλεοράσεις LCD 

και μια νέα οικογένεια καθαριστικών προϊόντων Scotch-Brite® που δίνουν 
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στο καταναλωτή τη σωστή δύναμη τριψίματος για πλήθος εργασιών 

καθαρισμού. 

Το 2004 η εταιρεία πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων φτάνοντας τα $20.0 δις, μία αύξηση 

9.8% μέσα σε ένα μόλις έτος. 

 
3M – 2004 vs. 2003 Πηγή: Annual Report 2004 

 

Οι βασικοί άξονες επενδύσεων τις 3Μ για το έτος 2004 ήταν: 

• Six Sigma: Έμφαση στη μεγαλύτερη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα και την 

ταμιακή ρευστότητα 

• Global Sourcing Effectiveness: Εξοικονόμηση κεφαλαίων μέσω των αγορών 

οικονομιών κλίμακας και τον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών.  

• 3 MAcceleration: Μείωση του χρόνου ανάπτυξης και πρακτικής εφαρμογής 

νέων ιδεών σε συνδυασμό με τη μετατόπιση της έρευνας και ανάπτυξης προς 

μεγαλύτερα και πιο παγκόσμια έργα 

• E-Productivity: Βελτίωση της παραγωγικότητας και της επικοινωνίας μεταξύ 

των πελατών, των προμηθευτών και της 3Μ. 

• Global Business Processes: Σταθεροποίηση, τυποποίηση, απλοποίηση και 

ενδυνάμωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Συνολικά, οι 5 εταιρικές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 

της εταιρείας βελτιώνοντας την ταμιακή ρευστότητα και τη διοίκηση της επιχείρησης 

μειώνοντας παράλληλα το συνολικό οργανωτικό και λειτουργικό κόστος. 
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Το 2005 η εταιρεία πέτυχε νέο ρεκόρ πωλήσεων $21.2 δις, παρουσιάζοντας αύξηση 

5.8% σε σχέση με το 2004. 

 
3M – 2005 vs. 2004Πηγή: Annual Report 2005 

  

Τα πιο σημαντικά στοιχεία για το 2005 είναι τα εξής: 

• Αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας. Ο νέος πρόεδρος της 3Μ, George W. 

Buckle, έφερε νέα πνοή στην οργάνωση και τη γενικότερη λειτουργία της 

εταιρείας θέτοντας νέους στόχους και εφαρμόζοντας νέα στρατηγική. 

• Αστάθεια στην τιμή του πετρελαίου και ραγδαία αύξηση των τιμών των 

πρώτων υλών που συνδέονται με αυτό. 

• Δύο τυφώνες, ο Κατρίνα και ο Ρίτα, προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα 

στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας. 

• Τα προηγούμενα, οδήγησαν στον ανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας η 

οποία απλοποιήθηκε. Βασικό στοιχείο για την απλοποίηση αυτή είναι η 

μείωση του αριθμού των προμηθευτών. 

• Εφαρμογή του ‘Financial Accounting Standards Board Interpretation (FASB)’ 

με στόχο την καλύτερη χρηματοοικονομική διαχείριση. 
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Το έτος 2006 η εταιρεία πέτυχε για τρίτη συνεχόμενη φορά ρεκόρ πωλήσεων, 

αγγίζοντας τα$22.9 δις, μία αύξηση της τάξεως του 8% σε σχέση με το 2005. 

 
3M – 2006 vs. 2005Πηγή: Annual Report 2006 

 

Το 2006 ήταν ένα έτος αλλαγών για την 3M: 

• Ακολούθησε τα διεθνή standards στην χρηματοοικονομική διαχείριση 

εφαρμόζοντας το πρότυπο ‘Statement of Financial Accounting Standards’. Για 

πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια αλλάζει σημαντικά το η δομή του 

Annual Report της εταιρείας. 

• Δημιούργησε νέες, μεγαλύτερες γραμμές παραγωγής για πολλά προϊόντα της, 

κυρίως όμως για ιατρικά προϊόντα και οθόνες. 

• Έγιναν επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων με στόχο την 

βελτιστοποίηση του χρόνου ανάπτυξης και υλοποίησης νέων ιδεών. 

• Εκ νέου αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης με την 

εφαρμογή ενός νέου συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων, α’ υλών, 

προϊόντων και άλλων στοιχείων της επιχείρησης, το ‘Trackand Trace’. Πλέον, 

υπάρχει Online – real time ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των στοιχείων 

της επιχείρησης. 

• Νέες εγκαταστάσεις σε αναπτυσσόμενες οικονομίες: 

o Κίνα, Ρωσία, Πολωνία και Ινδία 
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Το 2007 η εταιρεία πέτυχε για τέταρτη συνεχόμενη φορά ρεκόρ πωλήσεων,  με 

πωλήσεις$24.5 δις και αύξηση της τάξεως του 7% σε σχέση με το 2006. 

 
3M – 2007 vs. 2006Πηγή: Annual Report 2007 

 

Το 2007 ήταν ένα καλό έτος για την 3Μ: 

• Η πώληση μίας από τις φαρμακευτικές της επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την 

πώληση των ‘Opticom Priority Control Systems’ και ‘Canoga Traffic 

Detection’ έφεραν υψηλή ρευστότητα στην εταιρεία. 

• Αυτό φαίνεται από τα $4.6 δις επιχειρησιακής ρευστότητας που κατάφερε να 

εξασφαλίσει η εταιρεία μέσα στο 2007, αύξηση $436 εκατ. σε σχέση με το 

2006. 

• Εφαρμογή νέου Supply Chain συστήματος με στόχο αφενός μεν την μείωση 

του λειτουργικού κόστους και του κόστους διάθεσης, αφετέρου δε, στην 

αύξηση της ταμιακής ρευστότητας μέσω της πώλησης μη παραγωγικών 

μονάδων: 

o Κλείσιμο μονάδων σε: Ιταλία, Ιαπωνία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και 

ΗΠΑ 

o Μείωση μονάδων σε: Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ 

Παρόλα αυτά, μέσα στο 2007, η εταιρεία αντιμετώπισε και ορισμένες δυσκολίες: 

• Αύξηση του κόστους των α’ υλών, ειδικά όσων σχετίζονται με τα μέταλλα, το 

ξύλο και το πετρέλαιο.  
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• Αύξηση των πιστοληπτικών κινδύνων από τους πελάτες. Για πρώτη φορά η 

οικονομική κρίση κάνει την εμφάνισή της. 

 

Το 2008 η εταιρεία πέτυχε για άλλη μία φορά ρεκόρ πωλήσεων,  με πωλήσεις ύψους 

$25.3 δις και αύξηση της τάξεως του 3.26% σε σχέση με το 2007. Το ρεκόρ αυτό 

είναι το υψηλότερο που έχει πετύχει η εταιρεία μέχρι και σήμερα, Ιανουάριος του 

2011 καθώς η οικονομική κρίση δεν άφησε περιθώρια περεταίρω ανάπτυξης των 

δεικτών αυτών. 

 
3M – 2008 vs. 2007Πηγή: Annual Report 2008 

 

Το 2008 η οικονομική κρίση είχε κάνει πλέον απόλυτα αισθητή την παρουσία της και 

η 3Μ, όπως και όλες οι επιχειρήσεις, επηρεάστηκε από αυτήν: 

• Παρόλο που η εταιρεία παρουσίασε το μεγαλύτερο ρεκόρ πωλήσεων όλων 

των εποχών για την ίδια, εντούτοις, τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν για 

πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον μία πενταετία 

 
3M – 2004 – 2008 Earnings Per Share         Πηγή: Annual Report 2008 
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• Συνεχίστηκε η αύξηση του κόστους των α’ υλών, ειδικά όσων σχετίζονται με 

τα μέταλλα, το ξύλο και το πετρέλαιο. Πλέον, είναι πολύ δύσκολη η 

πρόβλεψη για τις πωλήσεις και επομένως αυτό επηρεάζει άμεσα την αγορά 

των α’ υλών καθώς μειώνονται τα κέρδη από τις οικονομίες κλίμακας. 

• Επίσης, συνεχίζεται η αύξηση των πιστοληπτικών κινδύνων από τους πελάτες. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους καθώς 

στο μεικτό περιθώριο κέρδους περιλαμβάνεται και το κόστος μη 

αποπληρωμής των οφειλών από τους πελάτες. 

• Το χειρότερο στοιχείο για το 2008 όμως ήταν το ‘πάγωμα’ της κίνησης του 

χρηματιστηρίου. Ο συνολικός αριθμός πωληθέντων μετοχών έπεσε στις 

208,679 το τελευταίο τρίμηνο του 2008 από τις 6,311,150 του πρώτου 

τριμήνου. 

 3M – 2008 Quarters’ Shares Πηγή: Annual Report 2008 

 

Το χειρότερο στοιχείο από όλα όμως, είναι οι προβλέψεις για το 2009 οι οποίες 

δείχνουν: 

• Σημαντική μείωση των πωλήσεων 

• Απώλειες εσόδων λόγω ισοτιμίας 
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• Περεταίρω μείωση στα κέρδη ανά μετοχή 

 

Το 2009 η εταιρεία παρουσίασε για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον πέντε χρόνια 

μείωση των πωλήσεων οι οποίες έφτασαν τα $23.1 δις με μείωση της τάξεως του 8% 

σε σχέση με το 2008. 

 
3M – 2009 vs. 2008          Πηγή: Annual Report 2009 

 

Η οικονομική κρίση συνεχίζει να προβληματίζει την αγορά και η 3Μ αντιμετωπίζει 

σημαντικά προβλήματα: 

• Περεταίρω πτώση στα κέρδη ανά μετοχή της επιχείρησης: 

 
3M – 2005 – 2009Earnings Per Share Πηγή: Annual Report 2009 

 

• Συνεχίστηκε για άλλη μία χρονιά η αύξηση του κόστους των α’ υλών, ειδικά 

όσων σχετίζονται με τα μέταλλα, το ξύλο και το πετρέλαιο. Τα προβλήματα 

στις προβλέψεις των προσλήψεων αυξάνονται και επομένως αυτό μειώνονται 

περεταίρω τα κέρδη από τις μη υφιστάμενες οικονομίες κλίμακας. 
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• Επίσης, συνεχίζεται η αύξηση των πιστοληπτικών κινδύνων από τους πελάτες 

και η μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους καθώς στο μεικτό περιθώριο 

κέρδους περιλαμβάνεται και το κόστος μη αποπληρωμής των οφειλών από 

τους πελάτες. 

• Ανάγκη για πώληση περιουσιακών στοιχείων για τη διασφάλιση της 

ρευστότητας: 

o Πώληση και δεύτερης φαρμακευτικής εταιρείας 

• Ανάγκη για Μείωση κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων 

o 12.000 Απολύσεις 

• Το ‘πάγωμα’ της κίνησης του χρηματιστηρίου συνεχίζεται, αν και εμφανίζει 

σημεία ανάκαμψης. Ο συνολικός αριθμός πωληθέντων μετοχών έπεσε αρχικά 

στις 4,582 το πρώτο τρίμηνο του 2009 ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στις 94,785 

το τελευταίο τρίμηνο του 2009. 

3M – 2009Quarters’ Shares Πηγή: Annual Report 2009 
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Visa 

 

 

Η Εταιρεία 

Το σύστημα της Visa είναι το πιο ισχυρό δίκτυο ηλεκτρονικών πληρωμών, που 

συνδέει ένα δισεκατομμύριο κατόχους καρτών και πάνω από 20 εκατομμύρια 

έμπορους σε ολόκληρο τον κόσμο. Το σύστημα δημιουργήθηκε το 1973 ως ένωση 

των οικονομικών θεσμικών οργάνων, και το όνομα "Visa" εισήχθη το 1976.Τα 

τελευταία 30 χρόνια οι επιχειρήσεις οι καταναλωτές και οι έμποροι, έχουν μάθει να 

αναγνωρίζουν τις θεωρήσεις με ευκολία, ευελιξία, ασφάλεια και απαράμιλλη 

παγκόσμια αποδοχή. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται την  Visa στην εργασία και το 

αποδεικνύουν.  

 

Για πάνω από 30 χρόνια, η Visa, και προκάτοχός της BankAmericard, έχουν αλλάξει 

τον τρόπο που ο κόσμος πληρώνει. Αυτό που ξεκίνησε ως ένας οργανισμός που 

παρείχε τις πιστωτικές κάρτες για την Καλιφόρνια των καταναλωτών έχει μετατραπεί 

σε ηλεκτρονικά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πληρωμής που εξυπηρετεί τους 

καταναλωτές, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Η δραματική αύξηση 

του συστήματος Visa είναι η απόδειξη για την άνεση, την ασφάλεια και τον έλεγχο 

που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές με μετρητά και τους ελέγχους. Πάνω από 

ένα δισεκατομμύριο από τους κατόχους καρτών και 20 εκατομμύρια έμποροι 

χρησιμοποιούν πλέον το σύστημα της Visa. 

 

Η Visa International Service Association (Visa) ανήκει σε σχεδόν 21.000 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα από τα πιο 
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αποτελεσματικά ηλεκτρονικά συστήματα  πληρωμής του κόσμου που επιτρέπουν 100 

εκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα με ασφάλεια.  

Σήμερα, η Visa και το σήμα Visa είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μία από τις 

σημαντικότερες καινοτομίες του 20ου αιώνα.Όραμα της Visa είναι να είναι “ο τρόπος 

που ο κόσμος πληρώνει”. 

 

Στην ουσία, ένα προϊόν πληρωμής Visa πραγματοποιεί τρεις λειτουργίες.  

 

• Προσδιορίζει τον αγοραστή στον πωλητή και τον πωλητή στον αγοραστή. 

Λειτουργεί ως εγγύηση για την πληρωμή. Και αυτό προέρχεται με τη μεταφορά 

δεδομένων για τη διευθέτηση των λογαριασμών. 

 

• Κατά μέσο όρο, η Visa εγκαθίσταται σε πάνω από 100 εκατομμύρια 

συναλλαγές μεταξύ των 21.000 χρηματοπιστωτικών της ιδρυμάτων. Οι 

συναλλαγές διεκπεραιώνονται μέσω της VisaNet σύστημα που βασίζεται σε ένα 

ηλεκτρονικό «υπόσχεση να πληρώσει» από τις επιμέρους τράπεζες μέλη της. 

 

• Η Visa εγγυάται ότι θα αποζημιώσει ένα μέλος για κάθε ζημία που υφίστανται 

λόγω της αδυναμίας των άλλων μέλος του συστήματος, εφόσον η συναλλαγή 

είναι σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας της Visa. Με τα 

χρόνια, η Visa έχει θεσπίσει σαφώς καθορισμένες πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου και έχει αναπτύξει επαρκή 

ασφάλεια και ρευστότητα για την υποστήριξη αυτής της εγγύησης.  

 

Δίκτυο Σταθερότητας  

 

Επειδή οι άνθρωποι πρέπει να εμπιστεύονται το σύστημα πληρωμών πριν το 

χρησιμοποιήσουν , ο στόχος της Visa είναι η απόλυτη αξιοπιστία. Η VisaNet, το 

κεντρικό σύστημα επεξεργασίας συναλλαγών, έχει  99,999% "uptime χρόνο" κατά τη 

διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, και εγκρίνει τη μέση συναλλαγή σε δύο 

δευτερόλεπτα. Όμως, κάθε σύστημα είναι ευάλωτο σε αποτυχία τεχνολογίας ή μια 

εξωτερική επίθεση, ωστόσο η Visa υποστηρίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο των 
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μέσων εφεδρικής λειτουργίας για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα λειτουργεί 

αξιόπιστα ενόψει της κάθε έκτακτης ανάγκης.  

 

Η καταπολέμηση της απάτης είναι μια συνεχής πρόκληση που η Visa συνεχίζει να 

ανταποκρίνεται με επιτυχία. Τα τελευταία έξι χρόνια, ο όγκος πωλήσεων της Visa 

έχει υπερδιπλασιαστεί. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό της απάτης της Visa έχει 

μειωθεί σχεδόν στο μισό και σήμερα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα δέκατο του 

1% του συνολικού όγκου πωλήσεων της Visa.  

 

Η ένωση Visa δεν είναι μια οργάνωση επίτευξης κέρδους και οι τέσσερις εταιρείες 

που απαρτίζουν την Visa εκδίδουν κάρτες και δεν κάνουν δάνεια. Τα έσοδα 

εισπράττονται από τα μέλη τους, από κατόχους που χρησιμοποιούν τις κάρτες που 

φέρουν το σήμα Visa. Η Visa έχει έσοδα κυρίως από τέλη που καταβάλλουν. 

 

 

Είναι χρήσιμο να εξετάσουμε την εξέλιξη και τις μετρήσεις απόδοσης της Visa,καθώς 

ο κόσμος απομακρύνεται από μετρητά και επιταγές και υπάρχει μία τάση προς τις 

ηλεκτρονικές πληρωμές.  

Το 2004:  

•  Το σύστημα της Visa επεκτείνεται στις  ΗΠΑ σε 3 τρισεκατομμύρια όπου τα μισά 

χρήματα είναι κέρδος. 

 •O όγκος της Εμπορικής κάρτας αυξάνεται κατά σχεδόν 25 

Αυξάνεται  χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών από μεγάλες και μικρές 

επιχειρήσεις καθώς επίσης και από τις κυβερνήσεις.  

• Η έκδοση προπληρωμένης κάρτας ξεπέρασε άλλα προγράμματα καρτών Visa, και 

το 2004, αυξάνεται με τριψήφια ποσοστά.  

Η Visa έχει πάνω από 2000 προπληρωμένα προγράμματα σε περισσότερες από 30 

χώρες, και η προπληρωμένη πλατφόρμα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τις 

κυβερνήσεις για την αποτελεσματική παροχή των κοινωνικών παροχών, 

συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων, ασφάλισης και φροντίδας των παιδιών.  

• Πάνω από 20 εκατομμύρια έμποροι δέχονται ήδη Visa. Νέες κατηγορίες έμπορων 

συνεχίζουν να ανοίγουν, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων ταχείας 

εξυπηρέτησης, τα οποία έχουν αρχίσει να δέχονται πληρωμές με κάρτα. 
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• Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γίνει ένα καλά εδραιωμένο, ένα ταχέως αυξανόμενο 

κανάλι πωλήσεων.  

 

Ο συνολικός όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 13% το 2004, στις US 3,3 

τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι επιχειρήσεις χρεωστική της Visa, η οποία αυξήθηκε 

κατά 19%, υπερβαίνει τώρα τα πιστωτικά του συνολικού όγκου. Με 43 

δισεκατομμύρια συναλλαγές σε όλο τον κόσμο το 2004, οι Visa αντιπροσώπευαν 

ποσοστό ρεκόρ 8,4% του PCE, ή αγοραία αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που 

αγοράζονται από νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παγκοσμίως. 

 

Επενδύοντας στην τεχνολογία για τη δημιουργία όλο και πιο ασφαλών, 

αποτελεσματικών και βολικών συστημάτων πληρωμών είναι το Dna της Visa. Από το 

χαρτί συστήματα που χρησιμοποιούνται στην έναρξή της, μέσω του πρώτου 

ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης, σε IP-based συστήματα επεξεργασίας του 

σήμερα, η Visa συνεχίζει να φέρει καινοτόμες λύσεις στην αγορά. Απαράμιλλη 

εμπειρία της Visa σε πληρωμές είναι στηρίζει την ανάπτυξη και τη διάθεση νέων 

τεχνολογιών πληρωμών προς όφελος ιδιωτών και επιχειρήσεων τόσο στις 

αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες. Απαραβίαστο 

μικροεπεξεργαστή, υπέρυθρη και κινητή τηλεφωνία οδηγούν όλα με ταχεία πρόοδο. 

Στο μέλλον υπόσχεται πολλά για τη δημιουργία πλήθους νέων ευκαιριών πληρωμής. 

Η πληρωμή για την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας και την αυξανόμενη γκάμα 

ψηφιακού περιεχομένου, από ήχους κλήσης για ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι μόνο 

μερικά.Η κοντινού πεδίου Communication (NFC) τεχνολογία επιτρέπει στους 

χρήστες να έχουν πρόσβαση περιεχομένου και υπηρεσιών και να κάνουν τις 

πληρωμές τους για κινητά τηλέφωνα, συσκευές PDA και άλλες ηλεκτρονικές 

συσκευές μόνο κρατώντας τις συσκευές δίπλα στο άλλο. Η φωνή και τα δακτυλικά 

αποτυπώματα καρτών πληρωμής  με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων με χρήσης  

ταυτότητας για να παρέχουν ενισχυμένα επίπεδα ασφάλειας. Πέρα 

πληρωμής,υπάρχουν ευκαιρίες για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών για 

την ανάπτυξη υπηρεσιών πιστοποίησης ταυτότητας. 

 

Η Visa διαχειρίζεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογικών λύσεων, βέλτιστες 

πρακτικές και κανονισμούς λειτουργίας που αναπτύχθηκαν ειδικά για την κάλυψητων 
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αναγκών του ηλεκτρονικού εμπορίου.Ένα παράδειγμα είναι η υπηρεσία Verified by 

Visa- ένα σύστημα σε απευθείας σύνδεση  το οποίο πιστοποιεί την ταυτότητα του 

κατόχου καρτών και τους εμπόρους η μία στην άλλη.Η Verified by Visa λύνει ένα 

κρίσιμο πρόβλημα με το εμπόριο μέσω του διαδικτύου, που είναι να αμφισβητείται το 

υψηλό ποσοστό και να χρεώνεται-back.Το 70% των chargebacks συμβαίνουν όταν οι 

κάτοχοι καρτών που δεν είχαν αγοράσει τα στοιχεία που χρεώνονται ή δεν είχαν  

εξουσιοδοτήσει τη χρήση των καρτών τους. Το πρόβλημα αυτό είναι δαπανηρό 

για τους εμπόρους ως προς τα έσοδα και υπονομεύει τις σχέσεις του πελάτη 

και του καταναλωτή. Από την προώθηση Verified by Visa, το σύστημα της Visa έχει 

δει μια συνολική μείωση 72% στην τιμή χρέωσης λήψης συναλλαγών στον εικονικό 

κόσμο. 

 

Προπληρωμένα προϊόντα αντιπροσωπεύουν ένα νεότερο προϊόν σε κατηγορία της 

Visa και προσφέρουν την άνεση και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών σε 

περίπτωση όπου θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιεί μετρητά. Για παράδειγμα, η 

Visa Buxx, μια προπληρωμένη κάρτα για εφήβους, επιτρέπει στους γονείς να 

φορτώσουν τα χρήματα στην κάρτα, καθώς και να παρακολουθούν τις δαπάνες 

εφήβων τους. Η Visa Μισθοδοσίας βοηθάει τους εργοδότες να μειώσουν το κόστος 

της επεξεργασίας και να καταβάλλουν ελέγχους και επιτρέπει unbanked 

εργαζόμενους να λαμβάνουν τους μισθούς τους χωρίς το άγχος του να πρέπει να 

μεταφέρουν μετρητά. 

Περισσότερες χώρες στρέφονται με τη Visa στα δικαστικά της κυβέρνησης 

εργαζομένων, για την παράδοση των συντάξεων και των παροχών. Τεχνολογίες της 

Visa  για την βοήθεια διαχείρισης του κινδύνου, την αύξηση της διαφάνειας και τη 

μείωση των ευκαιριών για διαφθορά που μπορεί να υπάρχουν σε cashbased 

κοινωνιών. Τα προϊόντα της Visa προμηθειών χρησιμοποιούνται από περισσότερα 

από 2.000 τμήματα και οι υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σε 

περισσότερες από 20 χώρες. Πολύμηχανήματα κάρτες χρησιμοποιούνται επίσης. Η 

Μόσχα Κοινωνική Κάρτα, για παράδειγμα, είναι μια πολύ λειτουργική έξυπνη κάρτα 

για την πληρωμή, τις μεταφορές και τις εφαρμογές μισθοδοσίας. 

 

Η μαγνητική ταινία, το ολόγραμμα και το chip είναι όλα τα ορατά σημάδια της 

τεχνολογίας που προστατεύει τις θεωρήσεις λογαριασμού. Πίσω από αυτά τα ορατά 

σημάδια είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο ανίχνευσης της απάτης και συστημάτων 
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πρόληψης. Νευρωνικά δίκτυα παρακολουθούν συνεχώς το δίκτυο της Visa για δόλια 

δραστηριότητα. Τα οικονομικά ιδρύματα μπορούν να ενημερωθούν για ύποπτες 

συναλλαγές άμεσα-μερικές φορές πριν ολοκληρωθεί κάθε συναλλαγή. Επιπλέον, 

υπηρεσίες όπως το Verified by Visa,η οποία πιστοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές και 

διαβεβαιώνει τόσο στον έμπορο όσο και στον κάτοχων ότι μια πράξη είναι έγκυρη, 

για να οδηγήσει σε αυξημένη ασφάλεια του συστήματος πληρωμών. Η VisaNet είναι 

το παγκόσμιο δίκτυο επεξεργασίας που παραδίδει. Η υπόσχεση της Visa για 

ασφαλείς, αξιόπιστες πληρωμές. Είναι ικανό να επεξεργαστεί περισσότερες από 

8.000 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο σε 180 νομίσματα. Η  VisaNet είναι ο 

μεγαλύτερος επεξεργαστής χρηματοοικονομικών συναλλαγώνστον κόσμο . 

 

 

Συγχωνεύσεις 

Από νομική άποψη, δεν είναι ενιαία οντότητα με την επωνυμία Visa. Μάλλον, η 

Visa περιλαμβάνει τέσσερις μη-υλικού, χωριστά συσταθείσες εταιρείες που 

απασχολούν περίπου 6.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο: την Visa International 

Service Association, την Visa Usa, Inc, την Visa Europe Ltd και την Visa Canada 

Association.Οι χωριστές ενσωματωμένες περιφέρειες είναι μέλη της ομάδας της Visa 

International Services Association, ενώ οι μετοχικές περιφέρειες (Visa Asia Pacific, 

Visa lac and Visa cemea) είναι διαιρέσεις. Για να ενεργοποιήσετε την αποδοτική 

μέρα σε καθημερινή διαχείριση, αυτές οι έξι περιφερειακές οντότητες έχουν η κάθε 

μία από ένα πρόεδρο, μια ομάδα στελεχών και ένα διοικητικό συμβούλιο. Κάθε 

εκπροσώπηση της περιοχής σχετικά με την Visa International συμβουλίου 

αντικατοπτρίζει το μερίδιό της σε παγκόσμιο επίπεδο τις πωλήσεις της Visa σε όγκο.  

 

Η Visa γίνεται χορηγός 

Η Visa είναι  παγκόσμια χορηγός στους Ολυμπιακούς Αγώνες για σχεδόν δύο 

δεκαετίες. Η Visa έχει χρησιμοποιήσει την χορηγία των Ολυμπιακών Αγώνων ως 

κύρια παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ για τα τελευταία δέκα χρόνια και έχει ήδη 

δεσμευθεί με τη χορηγία των Αγώνων μέχρι και το 2012. Η Visa πρόσφατα επέκτεινε 

αυτή τη σχέση με το να γίνει παγκόσμιος χορηγός των Παραολυμπιακών Αγώνων. 

Στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες η χορηγία προσφέρει ασύγκριτη 

διεθνή έκθεση και μια σειρά από εκδηλώσεις ελκυστικές για κάθε τμήμα της 

κοινωνίας. Η χορηγία των Ολυμπιακών Αγώνων έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στην 
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αντίληψη του σήματος και εικόνας, καθώς και η πρόσφατη χορηγία των Ολυμπιακών 

και Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας είχε ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση 

των καταναλωτών της Visa.Η Visa υποστηρίζει επίσης πολλούς αθλητές και, 

δεδομένου ότι το 1986, έχει επενδύσει  περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια στις 

ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο για την άμεση στήριξη προς την Ολυμπιακούς αθλητές μέσω 

της χορηγίας . Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν επίσης μια τεράστια πηγή 

υπερηφάνειας για τα μέλη της Visa, και των εργαζομένων.  

 

Η Visa εργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη ως παγκόσμιος εταίρος για τη διεθνή Ετήσια 

Μικρό πίστωση 2005. Η Visa συνεργάζεται επίσης με την Υπηρεσία για τη Διεθνή  

Ανάπτυξη (USAID) και Finca International (Ίδρυμα για τη Διεθνή Κοινοτική 

Συνδρομή) για  να παρέχει την τεχνική βοήθεια και την τεχνολογία πληρωμών που 

επιτρέπει να βοηθήσει περισσότερο τον φτωχό κόσμο με έναν ασφαλή, οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, η Visa έχει αποδείξει τη 

δέσμευση των μελών για την παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών προς 

τις κυβερνήσεις, μικρές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της κοινότητας γύρω από 

τον κόσμο.  

 

Visa Europe scorecard 

Η εταιρική scorecard είναι το μέσο με το οποίο η Visa Europe διαχείρισης ελέγχει την 

επιχείρηση, και εκθέσεις προόδου προς το Διοικητικό Συμβούλιο.Από κοινού με τις 

βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων, οι στόχοι καθορίζονται κάθε χρόνο για τις 

τέσσερις κατηγορίες χρηματοοικονομικών,επιχειρήσεων, των πελατών και των 

ανθρώπων.Η απάτη και οι απώλειες εξακολουθούν να είναι μια ανησυχία, αλλά 

αναμένεται ότι όσο  το ποσοστό έκδοσης των EMV chip καρτών αυξάνεται, τα 

επίπεδα της απάτης θα μειωθούν, ιδίως αυτών που εντάσσονται στο σημερινό 

οικονομικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα ικανοποίησης των πελατών εξακολουθούν 

να είναι ισχυρά. Για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες στον τομέα της διαχείρισης 

των ανθρώπων, η Visa Europe διαχείρισης εισάγει μια σειρά από πρωτοβουλίες για 

την περίοδο 2005-2006. 

 

Νέα Προϊόντα 
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Ένα νέο σήμα της μάρκας για Visa ανακοινώθηκε τον Μάρτιο 2005 και το νέο 

εμπορικό σήμα της Visa και οι κατευθυντήριες γραμμές του σχεδιασμού 

παραδόθηκαν στις τράπεζες μέλη τον Ιούλιο. Το νέο σήμα μάρκα δίνει στις τράπεζες 

μέλη πολύ μεγαλύτερη ευελιξία με τον τρόπο που μπορεί να σχεδιάσει Visabranded 

προϊόντα. Η Visa Europe παρουσιάζει το νέο εμπορικό σήμα το Σεπτέμβριο του 2005 

και οι τράπεζες μέλη της ήταν έτοιμες για να ξεκινήσουν την εισαγωγή νέων καρτών. 

Αυτές περιλαμβάνουν μία ολογραφική μαγνητική ταινία, μια ενημερωμένη 

σφραγισμένου πλαισίου υπογραφής καθώς και μια ειδική περιοχή για τον CVV2 

κωδικό ασφαλείας. 

 

Η εφαρμογή ενός τσιπ EMV και PIN υποδομής - που επιτρέπουν ευφυέστερα 

προϊόντα και ευρύτερη αποδοχή. Η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για 

Ευρωπαϊκές πληρωμές συμπίπτει με τη την εισαγωγή του προτύπου EMV chip της 

περιοχής και PIN υποδομής. Χάρη στο τσιπ EMV, το πεδίο για την καινοτομία έχει 

γίνει ξαφνικά πολύ ευρύτερα και οι τράπεζες της Ευρώπης είναι έτοιμες να αρχίζουν 

να εκτιμούν το πραγματικό εύρος των δυνατοτήτων τους. Οι εκδότες μπορούν να 

επιλέξουν την ακριβή διαμόρφωση της κάθε κάρτας, τις εφαρμογές που υποστηρίζει 

και τις πληροφορίες που μεταφέρει. 

 

Visa Europe 

Υπηρεσίες: 

Updater 

Επιτρέπει στους λιανοπωλητές να ελέγχουν και να ενημερώνονται για τα στοιχεία του 

λογαριασμού της κάρτας που έχουν στο αρχείο. 

Verified by Visa  

Επιτρέπει στους καταναλωτές να επικυρώνουν τα στοιχεία της  ταυτότητάς τους κατά 

τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου- οι οποίες ήδη αντιπροσωπεύουν 10,7 τοις 

εκατό των καρτών Visa στις συναλλαγές στην Ευρώπη. 

s Review 2005-2006 

Το 2005-2006 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για τη Visa Europe και τους πελάτες της, 

καθώς και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες της. 

 

Σαφέστερη διαφοροποίηση μεταξύ των συστημάτων πληρωμών. 
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Κατά τη διάρκεια του 2005-2006 τα επίπεδα της διαφοροποίησης έχουν εμφανιστεί 

μεταξύ των δύο κύριων συστημάτων πληρωμών. Ενώ ο κύριος ανταγωνιστής της  

επιτυγχάνει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, η Visa Europe έχει 

επαναλάβει και ενισχύσει τη δέσμευσή της. Η Visa Europe μπορεί να θεωρηθεί ως το 

ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών.Της ανήκουν αποκλειστικά και διαχειρίζεται τα 

ευρωπαϊκά μέλη και έχει δεσμευθεί πλήρως για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς 

πληρωμών.Το αυξημένο επίπεδο διαφοροποίησης αναπόφευκτα θα αυξήσει τον 

ανταγωνισμό, επιτρέποντας στα μέλη να κάνουν σαφέστερα, πιο εμπορικές επιλογές 

στον τρόπο με τον παραδίδουν και  λειτουργούν τους αντίστοιχους πληρωτές των 

επιχειρήσεων. 

 

EMV chip και PIN τεχνολογία 

Το επίκεντρο της δραστηριότητάς της Visa  στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 2005-

2006. Για παράδειγμα, με chipenabled μία εκτεταμένη υποδομή,τώρα στη θέση του, 

θα διασφαλίζεται ότι  το V PAY είναι ευρέως αποδεκτό και ιδιαίτερα ορατό στο 

σημείο πώλησης. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η απάτη διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά, οργανώθηκε μια σειρά κινδύνων με πρωτοβουλίες διαχείρισης, 

συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της απάτης μέσω της ελληνικής 

αστυνομίας (συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος βραβείων για τους 

αξιωματικούς της τοπικής). Ο στόχος είναι να ανατεθεί στις αστυνομικές υπηρεσίες η 

καταπολέμηση της απάτης που αφορά την κάρτα. 

 

• Μία μοναδική συνεργασία της Visa co-marketing με την Walt Disney Corporation, 

δίνει στα μέλη πρόσβαση σε βραβεία και ένα ταξίδι. Για παράδειγμα επέτρεψε σε 

περισσότερα από 1.000 άτομα από 21 χώρες να συμμετάσχουν σε αποκλειστικές 

βραδιές στο Παρίσι Disneyland Resort.  

• Η κατάσταση της Visa ως η επίσημη εταίρος της RobbieWilliams.com,προσφέρουν 

εισιτήρια για συναυλία στα μέλη μας και αναμνηστικά που σχετίζονται με βραβεία 

του διαγωνισμού. 

• Η συμφωνία της Visa με την Parker και Hasbro έχει δημιουργήσει μια ειδική 

έκδοση Monopoly επιτραπέζιο παιχνίδι, στο οποίο κάρτες Visa και τερματικά έχουν 

πάρει τη θέση σε μετρητά. 

• τη χορηγία τίτλου της Visa  για τις Θεωρήσεις Παραολυμπιακών στο Παγκόσμιο 

Κύπελλο, που ανέβηκε το Manchester, UK, για δεύτερησυνεχή χρονιά. 
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• Έχει ονομαστεί χορηγός της βρετανικής Σχολής Αγώνων,μία νέα μεγάλη ετήσια  

συνεργασία πολύ-αθλητικού γεγονός Υψηλού προφίλ .Ανακοινώσε επίσης μία 

σημαντική συμφωνία για το επόμενο έτος που να συνεχίσει τη χορηγία της στο 

ράγκμπι για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το 2007, ο τελικός γύρος θα πραγματοποιηθεί 

στη Γαλλία. 

 

Μια άλλη τάση, η οποία συνεχίστηκε και το 2005-2006, είναι το στενότερο επίπεδο 

συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας πληρωμών με κάρτα και της λιανική κοινότητας 

- αντανακλάται μέσω το επίπεδο των κοινών προωθητικής ενέργειας καθώς επίσης 

και μέσω της ανάπτυξης νέων τομεακών τεχνικής αποδοχής. Αναγνωρίζεται γενικά 

ότι η κάρτα φέρει μια σειρά από σαφή επιχειρηματικά οφέλη για τους λιανοπωλητές 

όλων των τύπων και μεγεθών, όπως για παράδειγμα: 

• Περισσότερους πελάτες 

Με περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια κάρτες να έχουν εκδοθεί σε παγκόσμιο 

επίπεδο, η Visa παρέχει τη δυνατότητα λιανικής πώλησης για να προσελκύσει νέους 

πελάτες από όλο τον κόσμο. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι οι πελάτες προτιμούν έναν 

λιανοπωλητής που δέχεται κάρτες Visa 

• Μεγαλύτερα έσοδα 

Με μια κάρτα Visa, ο πελάτης δεν περιορίζεται στα μετρητά που έχει στο πορτοφόλι 

του. Η έρευνα καταδεικνύει ότι πελάτες που πληρώνουν με κάρτα τείνουν να 

δαπανήσουν περισσότερα και να αγοράσουν τα ακριβότερα προϊόντα. 

• Τα έξοδα Κάτω 

Με Visa, οι λιανοπωλητές αντιμέτωποι με χαμηλότερο κόστος διαχείρισης μετρητών 

συν μεγαλύτερη αποδοτικότητα. 

• Αυξημένη ασφάλεια 

Μειωμένα επίπεδα στην διαχείριση μετρητών με αποτέλεσμα την αύξηση της 

ασφάλειας και την  μείωση απώλειας 

• ταχύτερη εξυπηρέτηση 

Οι πληρωμές γίνονται μία ταχύτερη διαδικασία που οδηγούν σε μικρότερες ουρές, 

ταχύτερη εξυπηρέτηση και πιο ευτυχισμένους πελάτες. Τώρα, με την εισαγωγή των 

τσιπ EMV και PIN σε όλη την Ευρώπη, η Visa μπορεί να γίνει ακόμη πιο γρήγορη. 

• Περισσότερα κανάλια 

Με Visa, είναι ευκολότερο για τους λιανοπωλητές να κάνουν αγορές μέσω 

πρόσθετων καναλιών,όπως το Διαδίκτυο, δια αλληλογραφίας και μέσω τηλεφώνου. 
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Κατά το 2007, η Visa Europe και τα μέλη της απόλαυσαν ένα ακόμη έτος σταθερής 

ανάπτυξης. Ο αριθμός των καρτών αυξήθηκαν περισσότερο από 7% με αποτέλεσμα 

να ξεπεράσει τα 343 εκατομμύρια και οι δαπάνες πώλησης αυξήθηκαν κατά 11,6% . 

Αυτό σημαίνει ότι οι κάρτες Visa αντιπροσωπεύουν πλέον το 11,4% των 

καθημερινών καταναλωτικών δαπανών. 

 

Brand Management - 2007 επιτεύγματα 

Το εμπορικό σήμα Visa είναι ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας, για τη Visa ίδια την 

Ευρώπη καθώς επίσης και για τα μέλη της. Έρευνα εντοπισμού  επιβεβαιώνει ότι το 

σήμα Visa είναι πιο οικείο, πιο δημοφιλές και με μεγαλύτερη σημασία από ό, τι σε 

οποιαδήποτε άλλη τράπεζα-που εκδίδονται κάρτες πληρωμής. Για να ληφθεί υπόψη η 

τεράστια δύναμη της μάρκας, της Visa για άλλη μια φορά ονομάζεται ως η πιο 

αξιόπιστη μάρκα  πιστωτικής κάρτας της Ευρώπης στο Digest, έρευνα Trusted του 

αναγνώστη Brands του 2007. Πράγματι, η Visa ονομάστηκε ως η πιο αξιόπιστη 

πιστωτική κάρτα μάρκα σε 14 από τις 15 ερωτηθέντες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Visa payWave 

Μία σημαντική εξέλιξη το 2007 ήταν η έναρξη των ανέπαφων πληρωμών, Visa 

payWave .Χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία για την ανταλλαγή πληρωμών με 

οδηγίες ακαριαία μεταξύ ενός τσιπ EMV και ενός τερματικού αποδοχής, η Visa 

payWave είναι ένας νέος τρόπος για να κάνει ο καταναλώτης πληρωμές μικρής αξίας 

σε μετρητά. Στόχος της είναι τα περιβάλλοντα που επεξεργάζονται μεγάλου όγκους 

πληρωμές μικρής αξίας, όπως καφετέριες , καταστήματα ευκολίας, πρακτορεία 

εφημερίδων, μπαρ, φαστ-φουντκαι φορείς μαζικής μεταφοράς. Η Visa payWave 

ξεκίνησε από τα μέλη του στην Ελβετία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με 

πιλοτικά προγράμματα σε εξέλιξη στη Γαλλία και την Ισπανία. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2008, παρά το δυσχερές οικονομικό κλίμα, η Visa Europe και 

της μέλη της συνέχισαν να αποφέρουν σημαντική ανάπτυξη. 

Αυξήθηκε το σημείο πώλησης δαπανών κατά 10,3% 

Αυξήθηκε ο αριθμός Καρτών κατά  5,3% 

Σε όλη την Ευρώπη 1Ευρώ σε κάθε 9 δαπανάται για μια κάρτα Visa 

Αύξηση συστημάτων επεξεργασίας συναλλαγών Visa κατά 10% στην Ευρώπη. 

Αύξηση σημείων πώλησης συναλλαγών κατά 11% 
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Η έναρξη της κάρτας Visa με one-time code αποτελεί νέο προιον. 

Η κάρτα Visa με κωδικό μίας χρήσης (Visa PIN της κάρτας) είναι ένας νέος τρόπος 

για τη διασφάλιση των συναλλαγών του ηλεκτρονικού εμπορίου .  

Είναι ένα πρότυπο EMV chip και PIN καρτών που ενσωματώνει οκτώ ψηφία και  

ένα μικροσκοπικό πληκτρολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επικυρώνει τις 

συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου (και επίσης απομακρυσμένες συνόδους banking) 

με ιδιαίτερα ασφαλή one-time κωδικό.  

 Η Visa PIN της κάρτας προσφέρει στους εκδότες διάφορα οφέλη:  

α)Είναι πλήρως συμβατή με την υπηρεσία Verified by Visa - αλλά, αντί να βασίζεται 

σε στατικά κωδικούς πρόσβασης,δημιουργείται αυτόματα ένας κωδικός για κάθε  

συναλλαγή.  

β)Είναι (και θεωρείται από τους κατόχους τους)ως μία νέα καινοτομική λύση που 

τους βοηθά και τους προστατεύει από την απειλή της ηλεκτρονικής απάτης.  

γ)Με την προσφορά της πρόσθετης ασφάλειας, παρέχει έναν τρόπο για τους εκδότες 

να αποδείξουν την δέσμευση για την ασφάλεια και να διαφοροποιηθούν από τους 

ανταγωνιστές.  

δ)Έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει την υιοθέτηση της υπηρεσίας Verified by Visa.  

ε)Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε, ή να θυμηθεί, μια ειδική υπηρεσία Verified by Visa 

κωδικό πρόσβασης.  

Έχουμε θέσει την κάρτα μέσα από ένα αυστηρό πρόγραμμα προσομοιώσεων ακραίων 

καταστάσεων για την εξασφάλιση της κάρτας.Η ίδια είναι απόλυτα ισχυρή και μια 

διάρκεια ζωής τριών ετών μπορεί λογικά να αναμένεται. Τέσσερις  οι τράπεζες θα 

αρχίσουν πιλοτικά τη λύση κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών: MBNA, η Bank 

of America,η εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, Corner Bank στην Ελβετία, Cal στο 

Ισραήλ και IW Bank στην Ιταλία. 

 

Visa Infinite 

Η νέα ανανεωμένη πρόταση της Visa Infinite , που τώρα έχει εκδοθεί από διάφορες 

ευρωπαϊκές τράπεζες,προσφέρει τα παρακάτω οφέλη: 

Προσωπικές υπηρεσίες βοήθειας.   

Υπηρεσίες ασφάλισης και προστασίας. 

Premium ταξιδιωτικέςυπηρεσίες. 

 

 



90 

Visa International Travel  

Προσφορά που αποτελείται από ένα πακέτα ασφαλιστικών και υπηρεσιών 

ταξιδιωτικής βοήθειας, τους οποίους οι εκδότες μπορούν να προσθέσουν σε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα της κάρτας Visa. Τους βοηθά να χτίσουν τη σχέση μεταξύ 

κάρτας και ταξιδιών - ως εκ τούτου παρακινεί τους κατόχους καρτών να 

χρησιμοποιούν τις κάρτες στο εξωτερικό, καθώς επίσης και να διασφαλίσουν 

οποιεσδήποτε ανησυχίες μπορεί να έχουν σχετικά με την ασφάλεια. 

 

Visa Προσφορά Νέων  

Περιλαμβάνει: 

Νέες γνώσεις για τις προσδοκίες των αναγκών,τον τρόπο ζωής, τις αξίες και επίσης 

τους φόβους των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων.Ένας πλήρης έλεγχος των 

καλύτερων, πιο επιτυχημένων και πιο καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων της 

νεολαίας και των προτάσεων σε όλη την Ευρώπη.Ένα πακέτο των παροχών που 

διαθέτει και προσφέρει,να βοηθήσουν και να προσελκύσει τους εκδότες για να 

ξεκινήσει αυτή η νέα γενιά καταναλωτών. Μια ιδιαίτερη έμφαση στην υπεύθυνη 

χρήση των καρτών από τα νεότερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών επιλογών 

για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και τα οικονομικά προγράμματα 

αλφαβητισμού. 

 

Δημιουργία SimplyOne Visa 

Τώρα, με την υποδομή τσιπ EMV οι πρώτες προτάσεις αρχίζουν να αναπτύσσονται. 

Στη Visa Europe, βλέπουν μια ιδιαίτερη ευκαιρία να συνδυάζονται χρεωστικές και 

πιστωτικές σε μία μόνο κάρτα. 

Προσθήκη λειτουργικότητας πιστώσεων προς ένα χρεωστικό προϊόν εξασφαλίζει ότι, 

με μία μόνο κάρτα και ένα κωδικό PIN, οι καταναλωτές έχουν πάντα πρόσβαση 

στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης.  

 

Στην κατηγορία ψυχαγωγίας, δημιουργήσε ένα ολόκληρο φάσμα νέων εταιρικών 

σχέσεων:  

20th Century Fox  

Μία συναρπαστική και πολύ ευέλικτη νέα εταιρική σχέση, η οποία θα επιτρέψει να 

αναπτυχθούν τόσο η Visa Europe υπό την ηγεσία και μέλη της υπό την ηγεσία της 
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προώθησης γύρω από οποιαδήποτε επικείμενη υπερπαραγωγές (όπως η νέα ταινία 

«Αυστραλία»).  

 

Η 0 • 2  

Κατά το πρώτο έτος της συνεργασίας της με την 02 Arena του Λονδίνου, η  Visa VIP 

σουίτα έχει φιλοξενήσει διαφημιστικά εκατοντάδεςνικητές. Είκοσι τέσσερις 

προαγωγές έχουν φθάσει σε πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους, και η Η Visa 

έχει γίνει branding το κέντρο της ζωής της  02. Με βάση αυτή την επιτυχία έχει 

επεκτείνει την εταιρική σχέση να συμπεριλάβει την 02 World του Βερολίνου.  

 

Palacio de Deportes  

Έχει εξασφαλίσει ένα VIP θέση στο Goya Club της Μαδρίτης σε πρεμιέρα μιας 

αρένας ψυχαγωγίας. Όπως και με την 02, είναι σε θέση να προσφέρει μια VIP σουίτα  

εμπειριών και προώθησης με ανταμοιβές γύρω από ένα ημερολόγιο από κορυφαία 

γεγονότα κατηγορίας.  

 

Red Letter Days  

Έχει εισέλθει σε μια εταιρική σχέση με τη Red Letter Days σε το Ηνωμένο Βασίλειο, 

Yamando στη Γερμανία και Ελατίων στην Ιταλία - η κορυφαία εμπειρία σε εταιρείες 

σε κάθε χώρα. Αυτό επιτρέπει να προσφέρει  μια ποικιλία εμπειριών προς τα μέλη 

(για να προσφέρει ως έπαθλα για κάθε θεώρηση σχετικά με την προώθηση) ως μέρος  

αποκλειστικής συμφωνία για τις τιμές.  

 

Disneyland ® Resort Paris 

Επεκτείνει υπάρχουσα σχέση της με την Disneyland ® Resort Paris, η οποία 

προσελκύει περισσότερα από 15 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Τον Νοέμβριο του 

2007 μια αποκλειστική Disney Park εκδήλωση είχε κανονιστεί. Έλαβε θετικά μέρος 

και ανατροφοδότηση των καταναλωτών. Στην κατηγορία του αθλητισμού, έχει 

προβεί σε εξαιρετικά επιτυχημένες χορηγίες στους Ολυμπιακούς μας και 

Παραολυμπιακούς Αγώνες καθώς και με χορηγία σε μια νέα εταιρική σχέση με τη 

FIFA:  

Βανκούβερ 2010 • -τηρώντας ενδιαφέρον για χειμερινά σπορ σε πολλές Ευρωπαϊκές 

χώρες, το Βανκούβερ έχει οριστεί να είναι μια συγκεκριμένη εστίαση για τα μέλη που 

σχεδιάζουν τώρα ένα πρόγραμμα προώθησης από το δεύτερο εξάμηνο του 2009.  
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Λονδίνο 2012 • - Η Ολυμπιάδα του 2012 άρχισε επίσημα τον Αύγουστο του 2008, 

όταν η Ολυμπιακή σημαία τελετουργικά πέρασε από το Πεκίνο στο Λονδίνο. Για να 

εορταστεί υπήρξε ο  χορηγός μιας δωρεάν συναυλία για τους 40.000 ανθρώπους στο 

The Mall στο Λονδίνο. Το 2012 ΟΙ Αγώνες θα αποτελέσουν το επίκεντρο της 

δραστηριότητας της μάρκας  και, επίσης προϊόν πρωτοβουλίας  ανάπτυξης.  

FIFA • - τα μεγάλα γεγονότα έρχονται οι FIFA Κυπέλλου Συνομοσπονδιών της 

Νότιας Αφρικής τον Ιούνιο του 2009 και το Παγκόσμιο FIFA ™ Κύπελλο στη Νότια 

Αφρική τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2010. 

 

Κατα το 2009 υπήρξε: 

Αύξηση σημείου πώλησης δαπανών μέχρι 3,7. 

Αύξηση συναλλαγών στα σημεία πώλησης μέχρι 8,2 

Αύξηση συνολικού αριθμού των καρτών που εκδίδονται μέχρι 380.000 

Αύξηση των μεταποιημένων συναλλαγών από τη Visa Europe 10 

 

EMV chip μετανάστευση. 

Η συνεχιζόμενη μετανάστευση των EMV chip και PIN εξακολουθεί να αποφέρει 

οφέλη στην Visa Europe. Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης EMV chip της 

μετανάστευσης, το περιφερειακό ποσοστό απάτης για την αντιμετώπιση απάτης Feit , 

για παράδειγμα, έχει μειωθεί κατά 6% από τον Ιούνιο 2009. Περισσότερο από το 74% 

όλων των ΑΤΜ σε όλη την Visa Europe έχουν ήδη αναβαθμιστεί σε τσιπ EMV. 

Περισσότερο από 94% των συναλλαγών εντός της Visa Europe ΑΤΜ 

ολοκληρώθηκαν σε chip-συσκευές με δυνατότητα διαχείρισης της εναέριας 

κυκλοφορίας και το 73% των συναλλαγών στα σημεία πώλησης είναι από EMV chip. 
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Vodafone 
 

 

H Vodafone  είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο ενώ είναι η 

μεγαλύτερη εταιρία κινητής τηλεφωνίας έχοντας περίπου 332 εκατομμύρια 

συνδρομητές το 2010. Λειτουργεί δίκτυα σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει 

συνεργαζόμενα  δίκτυα σε περισσότερες από 40 χώρες. Ακόμα κατέχει το 45% της 

Verizon Wireless, την μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Το όνομα της προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις voice, data, fone και 

επιλέχθηκε από τον όμιλο για να δείξει πως αντικατοπτρίζει την παροχή φωνητικών 

υπηρεσιών και δεδομένων μέσω ενός κινητού τηλεφώνου. Γενικά είναι μια εταιρία η 

οποία δίνει μεγάλη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών της και προσπαθεί όσο 

μπορεί να δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτει τις ανάγκες των 

πελατών της. Επίσης κύριος στόχος της είναι να βοηθήσει όλους τους επαγγελματίες 

δημιουργώντας προγράμματα που τους βοηθούν στην καλύτερη επικοινωνία με την 

εταιρία τους αλλά και στον προγραμματισμό τους. Η Vodafone από το 2004 μέχρι και 

το 2009 έχει επεκταθεί παγκοσμίως ενώ έχει γίνει χορηγός και έχει συνεργαστεί με 

τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου  

Η Vodafone το 2004 εισήγαγε το 3G/GPRS  στους πελάτες της το οποίο παρέχει 

γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στα εταιρικά δίκτυα από laptop σε laptop σε επτά 

ευρωπαϊκές χώρες ενώ πιο πρόσφατα ανακοίνωσαν  τη δρομολόγηση των 

καταναλωτικών υπηρεσιών μέσα από το Vodafone live! ™ με 3G στη Γερμανία, την 

Πορτογαλία, την Ιταλία και Ισπανία. Επίσης αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους στην 

Μάλτα κατά 100% ενώ στην Ελλάδα κατά 99% ενώ επέκτειναν το δίκτυο 

συνεργατών τους στην Κύπρο, το Μπαχρέιν, την Ιρλανδία, την Λιθουανία, το 

Λουξεμβούργο και την Σιγκαπούρη. Ακόμα η εταιρία προχώρησε στην εξαγορά της 
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εταιρίας ΑΤ & Τ Wireless που βρίσκεται στην Αμερική. Επίσης επέκτεινε την 

μακροχρόνια δέσμευσή της με την Ιαπωνία κάνοντας επενδύσεις ύψους 2,6 

εκατομμυρίων δολαρίων.  

Η εταιρία δημιούργησε μια νέα υπηρεσία η οποία ονομάζεται « Business Integration» 

και έχει αναπτυχθεί μέσα στην ομάδα τεχνολογίας της εταιρίας με σκοπό να 

επεκτείνει την παρουσία του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εργασίες για αυτή την 

υπηρεσία ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2003 ενώ θα συνεχιστούν για 5 έτη. 

Μέρος της στρατηγικής της εταιρίας για την επέκταση της στην αγορά είναι ώθηση 

της σε αναζήτηση «γειτονικών» αγορών όπως είναι το infotainment.  

Ο όμιλος κατά το 2004 προσέφερε κάποιες υπηρεσίες παγκοσμίως όπως είναι το sms, 

το vodafone live και το vodafone live 3G. Η εταιρία διεύρυνε τις υπηρεσίες που 

μπορούσε να έχει ένας χρήστης στο vodafone live προσθέτοντας συνεχώς καινούργια 

πράγματα όπως ήχους πραγματικής μουσικής (real tones ), μήνυμα βίντεο , video 

streaming κ.α . Αυτό έδωσε στην εταιρία την ευκαιρία να συνεργαστεί και να κάνει 

συμφωνίες με πολλές γνωστές εταιρίες και μάρκες όπως η Warner Bros Online, η  

UEFA Champions League , η Sony Pictures, η Sony Music Entertainment και η 

Disney. Ο όμιλος ακόμα εισήγαγε στην αγορά της Ευρώπης  το πρώτο κινητό 

τηλέφωνο GSM με κάμερα το οποίο ήταν το Sharp GX 30. Ακόμα μια άλλη 

πρωτοπορία του ομίλου ήταν ότι εισήγαγε την κινητή κάρτα σύνδεσης δεδομένων,  

μια κάρτα που επιτρέπει στους χρήστες της να συνδεθούν στο e-mail τους αλλά και 

σε διάφορες εφαρμογές από την δουλεία τους σε χώρες όπως η Γερμανία, Γαλλία, 

Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την διάρκεια 

του έτους ο όμιλος ανέπτυξε μια ακόμα υπηρεσία που την ονόμασε “Vodafone 

Wireless Office” η οποία μειώνει την ανάγκη για σταθερά τηλέφωνα , ενώ είχε 

αναπτύξει και το  Blackberry το οποίο μετέφερε e-mails αλλά είχε και κάποιες 

εφαρμογές σε οργανωτικό επίπεδο. 

Ο όμιλος εξαγόρασε την εταιρία air touch κατά 26% από την εταιρία J-Phone που 

εδρεύει στην Ιαπωνία. Ακόμα εξαγόρασε το 39,67% της Japan Telecom όπωσ και  

την εταιρία  Société Française du Radiotéléphone (“SFR”) η οποία βρίσκεται στην 

Γαλλία σε ποσοστό περίπου 43,9%.  
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Το έτος 2005 η εταιρία ανακοίνωσε ότι είχε έρθει σε οικονομικές συμφωνίες με την 

εταιρία TIW του Καναδά αποκτώντας το 79%, του μετοχικού κεφαλαίου της 

MobiFon SA. Στην Τσέχικη Δημοκρατία το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Oskar Mobil. Ακόμα ο όμιλος υπέγραψε συμφωνία με την εταιρία smarTone του 

Hong Kong ονομάζοντάς την smarTone-Vodafone . Ο όμιλος το έτος 2005 

εξαγόρασε το 79% της MobiFon S.A. (“MobiFon”)  στην Ρουμανία φτάνοντας 

συνολικά να έχει το 99%. Επίσης αγόρασε και το 100% της Oskar Mobil a.s. 

(“Oskar”) στην Τσέχικη Δημοκρατία. 

Ο όμιλος ανέπτυξε ακόμα περισσότερο το δίκτυο 3G που είχε και τις υπηρεσίες του 

vodafone live  προσφέροντας ακόμα περισσότερες υπηρεσίες  όπως παιχνίδια 3D, 

ολόκληρα τραγούδια πλέον σε ποιότητα όμοια με αυτήν ενός CD, πολυφωνικούς 

ήχους κλήσης,video-κλήση και διασκεδαστικά video. Ακόμα  πρόσθεσε υπηρεσίες  

όπως πληροφορίες για αθλητικά καθώς και ένα πιο καλό ευρετήριο για να βρίσκουν 

οι χρήστες πιο εύκολα τις πληροφορίες που ψάχνουν. Επίσης, αύξησε τις ταχύτητες 

της σε διάφορες εφαρμογές όπως την κινητή κάρτα σύνδεσης δεδομένων πράγμα που 

κάνει πιο εύκολη την είσοδο σε υπηρεσίες όπως το e-mail. Ακόμα ανέπτυξε την 

τεχνολογία High Speed Downlink Packet Access (“HSDPA”) στην Ιαπωνία. Η 

συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ικανή να μεταφέρει δεδομένα με την ταχύτητα των 2 

Mbps το δευτερόλεπτο, ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του δικτύου 3G.  Επίσης 

εξελίχθηκαν κάποιες υπηρεσίες που πρόσφερε η εταιρία όπως τα φωνητικά μηνύματα 

αλλά και η εφαρμογή “Vodafone Wireless Office” η οποία έχει ενισχυθεί με ένα 

λογισμικό διαχείρισης κλήσης αλλά και ένα ασύρματο ακουστικό. Άλλη μια 

προοδευτική υπηρεσία είναι αυτή η οποία μπορεί να μετατρέψει ένα γραπτό κείμενο 

σε ακουστικό μήνυμα το οποίο λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι γνωστό 

ως Vodafone Speaking Phone.  

Το 2005 είναι η χρονιά στην οποία εισάγεται το γνωστό σε όλους mms (multimedia-

messaging-service) το οποίο υποστηρίζει ήχο, εικόνα και video . Ο όμιλος πρόσθεσε 

την υπηρεσία Vodafone Push eMail μια υπηρεσία η οποία προσφέρει στην 

συνδεδεμένη συσκευή την δυνατότητα να λαμβάνει mail σε πραγματικό χρόνο, να 

ελέγχει όλα τα ραντεβού του χρήστη καθώς και να δίνει τις επαφές από το mail στην 

συνδεδεμένη συσκευή. Ο όμιλος πρωτοτυπώντας για μια ακόμα φορά δημιούργησε 

το πρόγραμμα Vodafone Travel Promise, το οποίο δημιουργήθηκε για χρήστες οι 
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οποίοι ταξιδεύουν αρκετά με σκοπό την καλύτερη αναζήτηση για τιμές εισιτηρίων 

και όχι μόνο.  

Το 2006 ο όμιλος κατά κύριο λόγω επέκτεινε την παρουσία του στην αγορά και 

αναβάθμιζε όλες τις υπηρεσίες που είχε σε διάφορες χώρες ενώ εξαγόρασε και την 

Τούρκικη εταιρία Fi Mobil Telekomunikasyon (“Telsim”) και την Βέλγικη Belgacom 

Mobile SA 

Το 2007 η Vodafone εισήγαγε στην αγορά το Vodafone at Home το οποίο 

αποτελείται από ένα σύνολο προσφορών και είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την 

εισαγωγή του ομίλου στα νοικοκυριά ως κεντρικό πάροχο στον τομέα των 

επικοινωνιών. Έτσι οι χρήστες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

έχουν εκτός των άλλων απεριόριστες κλήσεις στο δίκτυο του ομίλου αλλά λαμβάνουν 

και έναν αριθμό σταθερού τηλεφώνου για να μπορούν να δέχονται κλήσεις και εκεί 

ενώ ταυτόχρονα έδινε στους πελάτες της για πρώτη φορά και σύνδεση DSL για την 

οικία τους. 

Το 2008 ο όμιλος για μια ακόμη φορά δίνοντας μεγάλη σημασία στην ικανοποίηση 

των πελατών της αναπτύσσει την υπηρεσία Vodafone Mobile Connect. Η 

συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρει 3G broadband με ταχύτητες ως και 7,2 Mbps ενώ  

είναι διαθέσιμη σε 44 μοντέλα laptops εταιριών όπως είναι η dell, η acer,η  hp,και η  

Lenovo ενσωματώνοντας μέσα στα laptop μια κάρτα SIM η οποία περιέχει ένα 

modem.  Τέλος ο όμιλος έχει μια σειρά από Vodafone Mobile Connect USB μόντεμ 

με αποκλειστικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των USB sticks τα οποία δουλεύουν 

με το λογισμικό "plug and go " . 

 

Το 2009 η εταιρία ανέπτυξε 69 νέα μοντέλα ακουστικών για κινητά τηλέφωνα καθώς 

και 16 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Ακόμα δημιουργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός 

laptop και notebook τα οποία έχουν ενσωματωμένα  τις Vodafone Sim καθώς και 

ενσύρματα και ασύρματα routers. 
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BP 
 

 
 
Η εταιρεία BP ιδρύθηκε το 1909 στην Αγγλία και την Ουαλία. Άλλαξε το όνομα της 
σε BPp.l.c.  το 2001. Η έδρα της βρίσκεται στο Λονδίνο. 
Η BP είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου στον κόσμο, με βάση την 
κεφαλαιοποίηση της αγοράς και τα αποδεδειγμένα αποθέματα. Είναι μία παγκόσμια 
ομάδα με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες τα οποία κατέχει ή διαχειρίζεται μέσω 
των θυγατρικών επιχειρήσεων της , από κοινές ελεγχόμενες οντότητες καθώς και 
υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς πολλών διαφορετικών δικαιοδοσιών. 
 
 

Το 2004 ήταν μία χρονιά με μεγάλη επιτυχία , στη διάρκεια της οποίας αναδείχτηκαν 
κάποια  κύρια επιχειρησιακά στοιχεία όπως:  

• το ιστορικό ασφαλείας βελτιώθηκε για όγδοη συνεχή χρονιά, αν και με 
τραγικό τρόπο είχε υποστεί ακόμα 11 θανάτους εργολάβων και 
εργαζομένων. 

• Έγιναν νέες ανακαλύψεις στην Αγκόλα, την Αίγυπτο, στα βαθιά ύδατα 
του Κόλπου του Μεξικού, στο Trinidad και στο SakhalinIsland της Ρωσία 
και έθεσε σε λειτουργία τρία νέα πεδία.  

• η αύξηση της παραγωγής  άνω του 10% ήταν σύμφωνη με το δείκτη  7% 
κατά μέσο όρο για το 2003-2008. 

• Αντικατάσταση των αποδεδειγμένων αποθεμάτων συμμετοχές στο) σε 
ποσοστό άνω του 100% υπέρβαση της παραγωγής για 12η συνεχή χρονιά.  

• Στη διύλιση και εμπορία, τα περιθώρια διύλισης έφτασαν στα υψηλότερα 
επίπεδα τους τουλάχιστον από το 1990. Συνεχίστηκε  η εύρεση τρόπων 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η παγκόσμια ικανότητα διύλισης. 

• PremiumUltimate καύσιμα δρομολογήθηκαν σε 6 αγορές προσελκύοντας 
νέους πελάτες 
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• Στις τοποθεσίες της σε όλο τον κόσμο , οι πωλήσεις ανά τ.μ. αυξήθηκαν 
μέσο όρο κατά 3 %. 

• Σύναψη  συμφωνιών για την πώληση υγροποιημένου φυσικού  
αερίου στις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και το Μεξικό. 

• Η  ηλιακή επιχείρηση εστίασε στην αγοράς και παρέδωσαν τα πρώτα 
κέρδη. 

• Ξεκίνησε ο διαχωρισμός του Πετροχημικού εμπορίου. 

 
 

Οι επιδόσεις της BP το 2005 
 

• Το 2005 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την BP, με κέρδη  19,3 
δισεκατομμυρίων δολαρίων 

• Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ήταν κατά μέσο όρο 54,48 
δολάρια κατά τη διάρκεια του 2005 έναντι 38,27 δολαρίων το 2004. 

• Η BP παράγει πάνω από 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ισοδύναμο ανά 
ημέρα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για τους πελάτες σε όλη 
τον κόσμο. 

• Ο ι   αγορές μετοχών ανήλθαν σε 11,6 δισεκατομμύρια δολαρίων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

• προστέθηκαν 662 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου  
και 4,6 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου για να κλείσουν τα 
αποθεματικά για τις θυγατρικές και τις συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο 
οντότητες. 

• Νέες σημαντικές ανακαλύψεις έγιναν στα βαθιά ύδατα στον Κόλπο του 
Μεξικού και την Αγκόλα.  

• ημερήσια παραγωγή κατά μέσο όρο σε 8,4 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια από 
τα πεδία στο Τρινιντάντ και τη Βόρεια Αφρική, καθώς στις ΗΠΑ και στη 
Βόρεια Θάλασσα.  

• επένδυση στην διύλιση και εμπορία επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων και 
ισχυρών θέσεων στις εν λόγω περιοχές του κόσμου όπου η ζήτηση ενέργειας 
αυξάνεται πιο γρήγορα. 

• Παροχή παγκοσμίως, περίπου 13 εκατομμύρια πελατών την ημέρα. 

 
Τα οικονομικά αποτελέσματα  ήταν πολύ ισχυρά το 2006. Ωστόσο, δεν 
πραγματοποιούνται οι προσδοκίες σε ορισμένους τομείς, κυρίως εξαιτίας  δύο 
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πετρελαιοκηλίδων στην Αλάσκα και στην αδυναμία εκκίνησης της Thunder Horse 
πλατφόρμας το συντομότερο. Παρ’ όλα αυτά :  
 

• Τα περιθώρια διύλισης διευρύνθηκαν κατά τη θερινή περίοδο. 

• Το προσωπικό σε όλο τον κόσμο ανταποκρίθηκε στις σκληρές προκλήσεις 
του έτους, με υποδειγματικό τρόπο.  

• Το περιβάλλον των συναλλαγών ήταν εξαιρετικά ασταθής. Η τιμή του 
πετρελαίου έφτασε στα$ 78 ανά βαρέλι τον Αύγουστο, πριν μειωθεί εκ 
νέου στο τέλος του έτους σε περίπου $ 59 ανά βαρέλι. 

• συνεχίζει να υπάρχει πρόοδος στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων .  

• Έκθεση Baker-ειλικρινή και διεξοδική έκθεση σχετικά με τη διαχείριση 
της ασφάλειας της διαδικασίας στα διυλιστήρια των ΗΠΑ . Η ομάδα 
ιδρύθηκε από την ΒΡ με σύσταση των US Chemical Safety and Hazard 
Investigation Board  στον απόηχο της τραγωδίας του TexasCity. 

• Τα τετραετές πρόγραμμα επενδύσεων στον τομέα της ασφάλειας  και η  
δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων. 

• Στο Τέξας, μια νέα ηγετική ομάδα εισήγαγε παγκόσμιας εμβέλειας 
προγράμματα κατάρτισης, αύξησε τον αριθμό των επιθεωρητών 
ασφαλείας, ανακαίνισε μεγάλες μονάδες και μετέφερε εκατοντάδες 
εργαζομένους.  

• Υλοποίηση των διδαγμάτων από τις δύο πετρελαιοκηλίδες και τις  
περιπτώσεις της διάβρωσης που έλαβαν χώρα στο Prudhoe Bay. 

• προληπτικά μέτρα για να αντικατάσταση των υποθαλάσσιων συστατικών 
για την πλατφόρμα Thunder Horse στον Κόλπο του Μεξικού.  

• Σύναψη συμφωνίας με την Gazprom στη διάρκεια του έτους για την 
παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). 

• Η  Rosneft, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών της Ρωσίας, 
επένδυσε 1 δισ. δολάρια σε αρχική δημόσια προσφορά. 

• Η BP Alternative Energy, έκανε μια δυναμική αρχή, με σημαντικές 
προσθήκες στην αιολική και την ηλιακή ικανότητα. 

• Ανέπτυξε περαιτέρω τα πρωτοποριακά της σχέδια για σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υδρογόνου οι οποίοι τροφοδοτείται από  
ορυκτών καυσίμων πρώτες ύλες από τις οποίες το διοξείδιο του άνθρακα 
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εξάγεται και αποθηκεύεται υπογείως , με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 
Το 2007 ήταν μια χρονιά σημαντικής μετάβασης, τόσο για την ομάδα και για τη 
βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου ως σύνολο.  
 

• Συνέχιση της εφαρμογή της πολλαπλής ομάδας στα  προγράμματα που 
έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις αρμοδιότητες ηγεσίας σε όλα τα 
επίπεδα της BP. 

• έναρξη λειτουργίας των έξι νέων έργων εξερεύνησης και παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της Ατλαντίδας  και του 
KingSubseaPumpintheGulfofMexico, GreaterPlutonio στην  Angola 
Μεγαλύτερη , και το Mango και Cashima στοTrinidad&Tobago. 

• Η Thunder Horse πλατφόρμα στον Κόλπο του Μεξικού είναι σε καλό 
δρόμο για να αρχίσει την παραγωγή μέχρι το τέλος του 2008. 

• προώθηση της ατζέντας της ΒΡ- μια ατζέντα, που αποσκοπεί να 
καταστήσει τη BP μια απλούστερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση, με 
έμφαση στη βελτίωση των συμπεριφορών σε όλη την επιχείρηση με την 
ενσωμάτωση μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης.  

 
Το 2008 ηταν μια χρονια με ασταθείς τις τιμές του πετρελαίου και έκτακτες  
αναταραχές στις χρηματιστηριακές αγορές,παρολα αυτά η BP παραδίδει ένα 
εξαιρετικό σύνολο αποτελεσμάτων. 

• Το  πρώην τμήμα Gas, Power andRenewables έπαψε να αναφέρεται 
ξεχωριστά. 

• Το  NGLs, LNG and gas and power marketing and trading businesses 
μεταφέρθηκαναπό τοτμήμα Gas, Power and Renewables στο Exploration 
and Production τμήμα. 

• Η Alternative Energy business μεταφέρθηκε από το  Gas, Powerand 
Renewables σε άλλες επιχειρήσεις. 

• Η  Emerging Consumers Marketing Unit μεταφέρθηκε από την  
Refining and Marketing στην Alternative Energy (η οποία εμφανίζεται σε 
άλλες επιχειρήσεις ). 

• Η  Biofuels business μεταφέρθηκεαπό Refining and Marketing στην 
Alternative Energy . 

• Η  Shipping business μεταφέρθηκε από τη Refining and Marketing  σε 
άλλες επιχειρήσεις. 
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• Η  παραγωγή άρχισε στο πεδίο Thunder Horse, με τέσσερα πηγάδια σε 
λειτουργία έως το τέλος του έτους, που παράγει περίπου 200.000 βαρέλια 
/ δ (ακαθάριστο), κάνει την BP τον μεγαλύτερο παραγωγό στον Κόλπο 
του Μεξικού. 

• Παραγωγή πετρελαίου για την  Deepwater Gunashli πλατφόρμα  στον 
τομέα του Αζερμπαϊτζάν στην Κασπία Θάλασσα. 

 
Οι προτεραιότητες έχουν μείνει απολύτως συνεπής - την ασφάλεια, τα άτομα και τις 
επιδόσεις - και αποδεικνύονται τα αποτελέσματα αυτής της εστίασης με βελτιώσεις 
και στα τρία μέτωπα το 2009. 

• Η  βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης βελτιώνεται  

• Στον Κόλπο του Μεξικού επεκτείνεται η παραγωγή στο Thunder Horse με 
περισσότερα από 300.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα 

• Η ανακάλυψη του Τίβερη, η ανακάλυψη του βαθύτερου πετρελαίου και 
του  φυσικού αερίου 

• Απόκτηση πρόσβασης σε νέους πόρους στο Ιράκ, την Αίγυπτο, τον Κόλπο 
του Μεξικού, την  Ινδονησία και την  Ιορδανία. 

• Συνεργασία με τους εταίρους China National Petroleum Company 
(CNPC) και το κράτος του Ιράκ Oil Marketing Organization (SOMO)  

 
 
Στόχος της εταιρείας είναι η εξασφάλιση μίας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας . 
Η εταιρεία ακολουθεί 3 βασικές στρατηγικές προτεραιότητες : ασφάλεια , άνθρωποι 
και επίδοση . Επιπλέον:  

• τη νομική συμμόρφωση σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

• τη βελτίωση της συμμόρφωσης προγραμμάτων σε τομείς όπως η 
ολοκληρωμένη προμήθεια και η εμπορική δραστηριότητα 

• την εστίαση στις συμπεριφορές της ηγεσίας 

• την ενσωμάτωση ισχυρών επιδόσεων πολιτισμού σε ολόκληρο τον όμιλο 

• τη συνεχή τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία στην εξερεύνηση , στην 
παραγωγή , στη διύλιση , στη τεχνολογία κατασκευής  

• τη τεχνολογική πρόοδο με βάση τη χρήση ενέργειας 

• την αποτελεσματική επιλογή των επενδύσεων 

• το ασφαλές περιβάλλον για το εργατικό δυναμικό 
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• την τήρηση των προτύπων ποιότητας των προϊόντων 

• την εκπαίδευση και παροχή ευκαιριών ανάπτυξης για τους εργαζόμενους με: 

 διεθνείς αναθέσεις 
 μαθήματα κατάρτισης 
 καθοδήγηση 
 εργαστήρια , σεμινάρια και ηλεκτρονική μάθηση      

• την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

• τη χρησιμοποίηση των καλύτερων ταλέντων εντός και εκτός της επιχείρησης 
για την ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών 

• την παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών με τη μορφή φωτός , 
θερμότητας   

• την  οικοδόμηση παραγωγής με τη βελτίωση των αποδόσεων, με γνώμονα την 
εξεύρεση μεγαλύτερων πεδίων  επικεντρώνοντας τη συμμετοχή  σε έναν 
περιορισμένο αριθμό από τις πιο παραγωγικές λεκάνες υδρογονανθράκων του 
κόσμου χτίζοντας ηγετικές θέσεις σε αυτούς τους τομείς 

• την εστίαση  διύλισης σε τοποθεσίες όπου η κλίμακα, η διαμόρφωση και η 
λειτουργική αρτιότητα κερδίζουν διακριτικές αποδόσεις 

• τη μόχλευση της μάρκας και της τεχνολογίας , με επίκεντρο τις αγορές που 
σχετίζονται με λιπαντικά αυτοκινήτων 

• τη βελτίωση της υφιστάμενης δύναμή μας σε επιλεγμένες αναδυόμενες 

• αγορές, ιδιαίτερα την Κίνα. 

• την πώληση περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν πλέον στρατηγική 
σημασία για την εταιρεία και έχουν μεγαλύτερη αξία για τους άλλους. 
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Calpine 
 

 
 

Με ετος ιδρυσης το 1984, η εταιρία Calpine είναι μια σημαντική επιχείρηση δύναμης 

που αφιερώνεται στην εξυπηρέτηση των πελατών και των κοινοτήτων με την 

αξιόπιστη, οικονομικώς αποδοτική ηλεκτρική ενέργεια και μια πλήρη σειρά των 

υπηρεσιών.  

Με έναν από τους μεγαλύτερους, καθαρότερους και πιο οικονομικούς στην 

κατανάλωση βενζίνης στόλους  της βιομηχανίας των φυσικών με γκάζι και 

γεωθερμικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, έχει επίσης ένα σημαντικό 

αρχείο των ασφαλών και περιβαλλοντικά αρμόδιων διαδικασιών. Η Calpine έχει 92 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας σε λειτουργία σήμερα, ικανή να παρέχει 

περισσότερα από 26.500 μεγαβάτ της ηλεκτρικής ενέργειας στους χονδρικής και 

λιανικής πώλησης πελάτες. Τα προσαρμοσμένα ενεργειακά προϊόντα της 

περιλαμβάνουν δύναμη χονδρικής και λιανικής πώλησης, ανανεώσιμη ενέργεια, 

υπηρεσίες στροβίλων αερίου , υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, υπηρεσίες 

διαχείρισης της ενέργειας, και ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας 

της εφαρμοσμένης μηχανικής και των κατασκευαστικών  υπηρεσιών. 

 

  Το 2004 η επιχείρηση για πρώτη φορά δεδομένου ότι έγινε δημόσια επιχείρηση το 

1996, υπέστη πτώχευση. Αυτό ήταν σαφώς μια μεγάλη απογοήτευση για τους 

μετόχους και για τη διοικητική ομάδα της. Στις 20 Δεκεμβρίου και στις 21 

Δεκεμβρίου του 2005 η εταιρία αρχειοθέτησε τις εθελοντικές αιτήσεις για την 

ανακούφιση στο πλαίσιο του κεφαλαίου 11 του κώδικα πτώχευσης στις ΗΠΑ. Στο 

δικαστήριο πτώχευσης στον Καναδά, δώδεκα των εν πλήρη κυριότητα καναδικών 

υποκαταστημάτων της παραχωρήθηκαν προς ανακούφισή της στο καναδικό 

δικαστήριο το οποίο, επιτρέπει την αναδιοργάνωση τους κάτω από την προστασία 



104 

του. Στις 27 Δεκεμβρίου 2005 , στις 29 Δεκεμβρίου 2005, στις 8 Ιανουαρίου 2006, 

στις 9 Ιανουαρίου 2006, στις 3 Φεβρουαρίου 2006 και στις 2 Μαΐου 2006, συνολικά 

19 πρόσθετα εν πλήρη κυριότητα έμμεσα υποκαταστήματα Calpine άρχισαν επίσης 

τη λειτουργία τους. 

        Το 2006, κινήθηκε μια ευρεία, περιεκτική διαδικασία για να αρχίσει η Calpine 

τις επιχειρησιακές δραστηριότητες πυρήνων της και την οικονομική υγεία της, μια 

διαδικασία που συνεχίζει να εφαρμόζει και το 2007. Αυτή η διαδικασία έχει 

αποτελέσει τη βάση του επιχειρησιακού σχεδίου της και θα συμβάλει στη συνεχή 

ανάπτυξη του σχεδίου ή των σχέδια της αναδιοργάνωσης. Επιπλέον, αναθεώρησε 

κάθε μια από τις επιχειρησιακές δραστηριότητές της για να καθορίσει εάν θα 

συνεχίσει  ή θα  βγει από εκείνες τις δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, καθόριζε 

εάν, σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση, το πρόγραμμα ή η δραστηριότητα 

αποτελεί μια στρατηγική τακτοποίηση με την επιχείρηση πυρήνων  παραγωγής και 

πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας και των ενέργεια-σχετικών με τον προϊόντων, 

συμβάλλει στην οικονομική υγεία της επιχείρησης και ικανοποιεί τους 

επιχειρησιακούς στόχους. Εάν όχι, θα ανέπτυσσε ένα σχέδιο δράσης που θα 

περιλάμβανε τον περιορισμό ή την έξοδο της δραστηριότητας, την πώληση ή 

ειδάλλως τη διάθεση της, αναστέλλοντας τις διαδικασίες ή λαμβάνοντας άλλα μέτρα.. 

Επιπλέον, η εταιρία ολοκλήρωσε την πώληση του ενεργειακού κέντρου  Goldendale 

και την πώληση 35% της ηλεκτρικής παραγωγής του Russell City. Προσδιόρισε 

επίσης για πιθανή πώληση 15 στροβίλων, εκ των οποίων πούλησε τελικά 10 και μια 

μερική μονάδα στροβίλων καύσης. Έχει αναθεωρήσει επίσης περίπου 6.000 των 

μισθώσεων και των εκτελεστικών συμβάσεών για να καθορίσει εάν αποτελούν μια 

στρατηγική τακτοποίηση μέσα στην επιχείρηση πυρήνων και, εάν όχι, να αξιολογήσει 

εάν πρέπει να υποτεθούν, να απορριφθούν, να αποκηρυχθούν ή να αναδομηθούν 

όπως επιτρέπονται στον κώδικα πτώχευσης. 

    Είναι σημαντικό ότι η Calpine επιβίωσε από την πτώχευση τον Ιανουάριο του 

2008, το χρέος της μειώθηκε κατά 7 δισεκατομμύρια δολάρια και μόνο το 31 τοις 

εκατό του υπολοίπου ποσού της οφειλής της πριν από το 2014. Ως αποτέλεσμα, είχε 

την οικονομική δύναμη, την ευελιξία και τη ρευστότητα που έπρεπε ώστε να αντέξει 

την  έκτακτη αστάθεια των τιμών του φυσικού αερίου και να διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά παρά τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική αναταραχή. Σε σχέση με 

την εμφάνιση της, προσέλαβε ένα υψηλού επιπέδου διοικητικό συμβούλιο με ένα 

διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων και εμπειρίες. Στα τέλη του καλοκαιριού του 2008, 
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το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν σε θέση να προσελκύσει τον Fusco ως πρόεδρο και 

διευθύνων σύμβουλο, εξαιρετικά ικανό ηγέτη της ταλαντούχας ομάδας διαχείρισης. 

To 2009 η τιμή μεριδίου της εταιρίας βελτιώθηκε κατά 51%  

Οι επιχειρήσεις Calpine ονομάστηκαν από το αμερικανικό περιοδικό Fortune, ως η 

πιο πολύ-θαυμασμένη ενεργειακή επιχείρηση της Αμερικής για το 2004 σε 

αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης τους, της καινοτομίας, του ταλέντου των 

υπαλλήλων, της ποιότητας της διαχείρισης και της ποιότητας των προϊόντων και των 

υπηρεσιών.  

 

      Η Calpine έχει χτίσει έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο αποδοτικούς 

στόλους  εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας σε 23 κράτη (Μεξικό, Καναδά, 

Ηνωμένο Βασίλειο). Οι φυσικές με γκάζι μονάδες της εταιρίας απελευθερώνουν: 

• 93.2% λιγότερο αιθαλομίχλη-που παράγει οξείδιο του αζώτου 

• 99.9% λιγότερο όξινη βροχή - που παράγει διοξείδιο του θείου 

 • 92.4% λιγότερο μοριακά υλικά - που επηρεάζει την αναπνευστική υγεία  

• 53.9% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα -κύριο αέριο των θερμοκηπίων 

• Και ΚΑΘΟΛΟΥ υδράργυρο- που συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα υγείας, 

ειδικά στα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες 

 

Στρατηγική 

 

   Το όραμά της Calpine είναι να γίνει η πιο αποδοτική, ανταγωνιστική και φιλική 

προς το περιβάλλον επιχείρηση δύναμης δαπανών στη Βόρεια Αμερική με μια 

περιεκτική και κερδοφόρα επιχείρηση υπηρεσιών. Η εταιρία πιστεύει ότι με τον 

αποδοτικό στόλο των εγκαταστάσεων της και των οικονομιών κλίμακας ηλεκτρικής 

παραγωγής, τοποθετείται έτσι ώστε να λειτουργήσει κερδοφόρα, να  βελτιώσει την 

εικόνα της και να αυξήσει το ποσοστό των συμβατικών πωλήσεων. Στην επίτευξη 

των εταιρικών στρατηγικών στόχων της, η νούμερο ένα προτεραιότητα για την 

επιχείρησή είναι να διατηρεί το πιο υψηλό επίπεδο ακεραιότητας σε όλες 

προσπάθειές της. Όταν κρίνεται αναγκαίο, επιβραδύνει ή καθυστερεί τις 

δραστηριότητες αύξησής της προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η οικονομική 

ακεραιότητά της είναι ασφαλής και οι ευκαιρίες επένδυσής της καλύπτουν τις 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εσόδων της. 
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       Από τις 20 Δεκεμβρίου του 2005, οι χρεώστες Calpine έχουν επιδιώξει να 

αναδιοργανωθούν κάτω από την αρμοδιότητα των δικαστηρίων πτώχευσης και 

σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες διατάξεις του κώδικα πτώχευσης. Την 1η Φεβρουαρίου 

2006, και πάλι στις 4 Απριλίου 2006, αναγγέλθηκαν  τα αρχικά βήματα ενός 

σημαντικού προγράμματος με σκοπό να σταθεροποιηθεί, να βελτιωθεί και να 

ενισχυθεί η επιχείρηση ηλεκτρικής παραγωγής πυρήνων  και η οικονομική υγεία της. 

Αυτό το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να βοηθήσει και να εξασφαλίσει οτι η επιχείρηση 

θα προκύψει από την αναδιοργάνωση της, κερδοφορία, ισχυρότερη και 

ανταγωνιστικότερη δύναμη. Μειώνει δραστηριότητες και περιορίζει δαπάνες σε 

ορισμένες μη θεμελιώδεις περιοχές και επιχειρησιακές μονάδες. Ως τμήμα αυτού του 

προγράμματος, έχει αρχίσει να εφαρμόζει μειώσεις προσωπικού που έχουν 

επιπτώσεις τελικά σε περίπου 1.100 θέσεις, ή πέρα από το ένα τρίτο του εργατικού 

δυναμικού. Οι τομείς της επιχείρησης που πιο άμεσα αυτό το πρόγραμμα θα 

προσκρούσει, περιλαμβάνουν: 

 

Επιχειρησιακή ανάπτυξη: Περιορίζονται οι νέες δραστηριότητες επιχειρησιακής 

ανάπτυξης και στρέφονται οι τρέχουσες προσπάθειές της στη μεγιστοποίηση της 

αξίας των προηγμένων ευκαιριών ανάπτυξής.  

 

Κατασκευή: Συμπληρώνονται τα προγράμματα κατασκευής με τις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις πωλήσεων δύναμης και αναδιοργανώνονται σημαντικά οι διοικητικές 

δραστηριότητες κατασκευής.  

 

Υπηρεσίες δύναμης: Διακόπτεται όλη η νέα επιχειρησιακή δραστηριότητα για τις 

υπηρεσίες δύναμης Calpine, θα συνεχίσουν να εκτελούνται οι υποχρεώσεις 

υπηρεσιών στο πλαίσιο των υπαρχουσών συμβάσεων διαχείρισης κατασκευής. 

 

Μάρκετινγκ και πωλήσεις: Αξιολογείται η μελλοντική συμμετοχή της σε ορισμένες 

αγορές δύναμης για να καθοριστεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των βραχυπρόθεσμων 

και μακροπρόθεσμων συμβάσεων.  

 

Σύστημα τουρμπίνων thomassen: Σύμφωνα με την εστίαση στο βορειοαμερικανικό 

τομέα της ηλεκτρικής παραγωγής, έχει καθοριστεί ότι το σύστημα αυτό δεν είναι μια 

επιχείρηση πυρήνων για αυτήν και ερευνάται η πιθανή πώλησή της. 
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      Η Calpine έχει αρχίσει τη διαδικασία για ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο, 

αρχίζοντας με μια περιεκτική αναθεώρηση των προτερημάτων δύναμης, των 

επιχειρησιακών μονάδων και των αγορών όπου είναι ενεργή. Στόχος είναι να 

βελτιώσει τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, ώστε η επιχείρηση να επιτύχει 

κερδοφόρα αύξηση στο μέλλον. Αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο θα χρησιμεύσει επίσης 

ως θεμέλιο για το σχέδιο αναδιοργάνωσής της, το οποίο θα αναπτυχθεί μόλις 

συμπληρωθεί το επιχειρησιακό της σχέδιο.  

 

      Η επιχείρηση προσπαθεί να προσφέρει την αξιόπιστη, εύκαμπτη και φιλική προς 

το περιβάλλον ηλεκτρική ενέργεια και την ενέργεια-σχετικά με το προϊόντα στην 

αγορά σε ανταγωνιστικές τιμές. 

 

     Γίνεται πιστευτό ότι το χαρτοφυλάκιο δύναμής της που παράγει τις εγκαταστάσεις 

επιτρέπει σε αυτήν να προσφέρει τα μεμονωμένα εύκαμπτα, ιδιαίτερα δομημένα 

προϊόντα με σκοπό συγκεκριμένες ανάγκες να συναντήσουν τις αντίστοιχες των 

πελατών της. Αντίθετα από τους εμπόρους που δεν είναι κύριοι των εγκαταστάσεων 

παραγωγής, μπορεί να προσφέρει την ηλεκτρική ενέργεια και τα σχετικά με αυτήν 

προϊόντα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που είναι μέσα στις γεωγραφικές 

περιοχές με τις πρόσθετες ανάγκες. Μπορεί επίσης να πουλήσει  τις ποικίλες 

ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των -μέγιστων και εκτός των ωρών 

αιχμής ή των μηνών του χειμώνα και του καλοκαιριού, και μπορεί να προσφέρει τα 

προϊόντα επιλογής των οποίων οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν τις πρόσθετες 

ποσότητες μέσα στις καθιερωμένες παραμέτρους.  

 

Επιπλέον, οι νεότεροι, αποδοτικότεροι στρόβιλοι καύσης είναι ικανοί των 

γρηγορότερων ενάρξεων από τους στροβίλους βασισμένους στην παλαιότερη 

τεχνολογία, η οποία αυξάνει την ευελιξία της στο σχεδιασμό των προϊόντων για τους 

πελάτες. Με την κεντρική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δύναμής της μπορεί να 

προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο της αξιοπιστίας στους πελάτες της που αυξάνει την 

αξία των προϊόντων.  

 

Μέσω των ιδιόκτητων συστημάτων λογισμικού και των τεχνικών διαχείρισής 

συντονίζει σημαντικά τα προγράμματα συντήρησης, καθώς επίσης και αποστέλλει 

και τροφοδοτεί τον ανεφοδιασμό, σε όλο το χαρτοφυλάκιό της. Αυτή η προσέγγιση 
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χαρτοφυλακίων επιτρέπει στην επιχείρηση να κεφαλαιοποιήσει τις ευκαιρίες 

οικονομικής πρόκρισης συναλλαγής. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που μια από τις 

εγκαταστάσεις είναι μη διαθέσιμη σε μια ιδιαίτερη αγορά, ζητάει από άλλη 

εγκατάστασή της στην ίδια αγορά να παραγάγει την ηλεκτρική ενέργεια που 

υπόσχεται σε έναν πελάτη. Τέτοιος συντονισμός της έχει επιτρέψει να επιτύχει ένα 

υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.  

 

Όπως αναφέρεται, στόχος της επιχείρησης είναι  να αναγνωριστεί ως η αρχαιότερη 

ανεξάρτητη επιχείρηση δύναμης στις ΗΠΑ. Η στρατηγική της για να το πετύχει αυτό 

απεικονίζεται στις πέντε σημαντικές πρωτοβουλίες που περιγράφονται κατωτέρω: 

«1. Διατηρήστε και προσελκύστε τους ειδικευμένους υπαλλήλους - συμμετέχουμε σε 

μια αναθεώρηση και μια ανάλυση των οργανωτικών μετρικών μας δομών και 

αποζημιώσεων προκειμένου να ευθυγραμμιστούν καλύτερα τα ενδιαφέροντα των 

υπαλλήλων μας με εκείνα των μετόχων μας. Όπου είναι απαραίτητο, έχουμε 

στρατολογήσει και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να στρατολογούμε τα ιδιαίτερα 

ταλαντούχα άτομα για να μας βοηθήσουνε να βελτιώσουμε την απόδοση και να 

αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Σαν σημαντικό βήμα σε αυτήν την 

διαδικασία, τον Ιανουάριο του 2009 ολοκληρώσαμε μια εσωτερική αναδιοργάνωση, 

που αποβάλλει ένα στρώμα της διαχείρισης. 

2.Τελειότητα σε διαδικασίες - συμμετέχουμε σε μια επιχειρησιακή προσπάθεια που 

στοχεύει στην αύξηση της επιστροφής στο επενδυμένο κεφάλαιο μέσω των 

λειτουργικών βελτιώσεων απόδοσης μέσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειάς 

μας μαζί με μία σειρά πρωτοβουλιών να μειωθούν οι δαπάνες στα περιφερειακά και 

εταιρικά γραφεία. Στο επίπεδο εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, οι 

πρωτοβουλίες μας θα περιλάβουν την ανάπτυξη και τον έλεγχο των βασικών δεικτών 

απόδοσης που μετρούν την ασφάλεια υπαλλήλων και αναδόχων, την αξιοπιστία, την 

παραγωγή, την αποδοτικότητα και τα ποσοστά χρησιμοποίησης υπηρεσιών σταθμών. 

Στο περιφερειακό και εταιρικό επίπεδο γραφείων, οι πρωτοβουλίες μας θα 

περιλάβουν την ανάπτυξη και τον έλεγχο των βασικών δεικτών απόδοσης που 

μετρούν τη μείωση υπαλλήλων και ασφάλειας, παραγωγικότητας, 

αποτελεσματικότητας και δαπάνης. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλήρη 

αποτελέσματα του έτους 2008 ως έτος αναφοράς για να μετρήσουμε τη μελλοντική 

απόδοσή μας. 
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3. Βελτιστοποιήστε τα υπάρχοντα προτερήματά μας - η εστίασή μας είναι σε μια 

περιεκτική αναθεώρηση χαρτοφυλακίων που καλύπτει το σχέδιο προτερημάτων και 

δυνατότητας, τις προσδοκίες αγοράς, τις πιθανές ευκαιρίες βελτιώσεων ή επέκτασης 

και την αναμενόμενη χρηματοοικονομική απόδοση. Πιστεύουμε ότι η στις 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειάς μας θα είναι ένας οικονομικά 

πειθαρχημένος και ανταγωνιστικός τρόπος αύξηση  επεκτείνοντας το κεφάλαιο στα 

ελκυστικά ποσοστά επιστροφής.  

4. Επεκτείνετε το χαρτοφυλάκιό εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας - σκοπεύουμε 

να υιοθετήσουμε μια καιροσκοπική μέθοδο στο σχέδιο, να αναπτύξουμε, να 

κατασκευάσουμε και να λειτουργήσουμε την επόμενη γενεά των ιδιαίτερα 

αποδοτικών, λειτουργικά εύκαμπτων και περιβαλλοντικά αρμόδιων εγκαταστάσεων 

παραγωγής ενέργειας. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσει να αυξάνεται την παρουσία 

μας στις αγορές πυρήνων, ιδιαίτερα, στις δύο μεγαλύτερες αγορές, Καλιφόρνια και 

Τέξας, με μια έμφαση στις επεκτάσεις ή τις βελτιώσεις των υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων και θα εξετάσουμε τις εκλεκτικές αποκτήσεις, ή τις προσθήκες της 

νέας ικανότητας που υποστηρίζονται από τα μακροπρόθεσμα προγράμματα φράκτη. 

5. Δύναμη η πείρα μας σε γεωθερμικές διαδικασίες - το σχέδιο, η ανάπτυξη, η 

κατασκευή και η λειτουργία των τομέων ατμού και των εγκαταστάσεων παραγωγής 

ενέργειας Geysers είναι μια ικανότητα πυρήνων των ιδιαίτερα ειδικευμένων 

υπαλλήλων μας. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την πείρα για να 

εστιάσουμε στην επέκταση της γεωθερμικής ικανότητάς μας όχι μόνο στο Geysers 

αλλά και αλλού. 

6.Ηγέτης στην περιβαλλοντική ευθύνη - η εστίασή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε το 

σύγχρονο, αποδοτικό στόλο μας για να παραδώσει τις χαμηλότερες ενεργειακές 

λύσεις άνθρακα. Συνεχίζουμε να συμμετέχουμε ενεργά στις νομοθετικές και 

ρυθμιστικές διαδικασίες εξετάζοντας τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και 

υποστηρίζουμε τη νομοθετική και ρυθμιστική δράση για να εξετάσουμε και άλλες 

εκπομπές από την παραγωγή απολιθωμένων καυσίμων 

7.Τρεις περιοχές κλίμακας - σκοπεύουμε να αυξήσουμε την παρουσία μας στον 

κεντρικό Ατλαντικό και τις βορειοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ μέσω της 

καιροσκοπικής και οικονομικά πειθαρχημένης αγοράς των υπαρχόντων 

προτερημάτων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας καθώς επίσης και των 

νεόχτιστων προγραμμάτων 



110 

8.Προσανατολισμένη στους πελάτες επιχείρηση αρχικής σύνταξης - η εστίασή μας 

είναι να μεγιστοποιήσουμε και να σταθεροποιήσουμε το περιθώριο προϊόντων μας 

μέσω της χρησιμοποίησης των αγορών, και τα οικονομικά εργαλεία όπως οι 

ανταλλαγές και οι επιλογές. 

9.Συνεχής ενίσχυση του ισολογισμού μας - έχουμε ολοκληρώσει ευκαιριακά 

διάφορες συναλλαγές χρηματοδότησης για συνολικά περίπου $3.0 δισεκατομμύρια 

για να βελτιώσουμε την ευελιξία και τη διαχείριση ισολογισμού μας.» 

 

Κύρια επιχειρησιακά σημεία  

 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2000, ανήγγειλαν ότι χτίζουν και ενεργοποιούν το δικό τους  

ενεργειακό κέντρο “Hillabee” ,τον Απρίλιο του 2001 απέκτησαν τα δικαιώματα να 

αναπτύξουν το ενεργειακό κέντρο 769MW  “Pastoria” Στις 23 Μαΐου 2000, 

ανήγγειλαν τα σχέδια ότι χτίζουν και λειτουργούν το ενεργειακό κέντρο “ Fremont” . 

Στις 30 Απριλίου 1999, υπέβαλαν μια αίτηση για πιστοποίηση με την Eνεργειακή 

Επιτροπή Καλιφόρνιας για να χτίσει και να ενεργοποιήσει το ενεργειακό κέντρο 

“Metcalf”, 602 MW.  

 

Στις 10 Ιουλίου 2001, απέκτησαν την εταιρία “Otay Mesa Generating”  και τα 

σχετικά δικαιώματα ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης μιας άδειας από την 

Eνεργειακή Επιτροπή Καλιφόρνιας (EEK). Το 2003 απέκτησαν τα πλήρως 

επιτρεπόμενα δικαιώματα ανάπτυξης του ενεργειακού κέντρου Fox. Το Μάιο του 

2004 ανήγγειλαν ότι χτίζουν ένα φυσικό ενεργειακό κέντρο, 250 MW “Freeport”.. 

Στο πλαίσιο μιας 25-έτους συμφωνίας, μέχρι 200 MW της ηλεκτρικής ενέργειας και 

ένα εκατομμύριο λίβρες ανά ώρα του ατμού που παράγεται θα πωληθούν στη Dow 

Chemical Co. Το Μάρτιο του 2004 ανήγγειλαν ότι χτίζουν φυσικές εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας υγραερίου, 375 MW. Τέλος, τον Οκτώβριο του 2003 

ανήγγειλαν, μαζί με την Mitsui & Co μια πρόθεση να χτίσουν, ένα φυσικό ενεργειακό 

κέντρο υγραερίου, 525 MW για την Επιτροπή Federal de Electricidad.  

 

    Στις 15 Φεβρουαρίου 2006, εισήγαγε σε μια μη δεσμευτική επιστολή τη 

διαπραγμάτευση μιας οριστικής συμφωνίας για την πώληση του Otay Mesa. Το 

Μάρτιο του 2004, αναγγέλθηκε ότι οι παραγωγές ενέργειας των φυσικών με γκάζι 

εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας του Mankato, Μινεσότα θα πωληθούν στην 
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Northern States Power Co. Η παραγωγή από το ενεργειακό κέντρο Fox θα πωλείται 

στο πλαίσιο σύμβασης στις δημόσιες υπηρεσίες του Wisconsin. Συνέβαλλε επίσης 

τρεις γεννήτριες τουρμπίνας αερίου καύσης και μια γεννήτρια τουρμπίνας ατμού στο 

πρόγραμμα του Ενεργειακού κέντρου Greenfield. Τέλος, παρείχε δύο στροβίλους 

αερίου καύσης στο πρόγραμμα των ενεργειακών εγκαταστάσεων Valladolid III . 

Το 2009 η εταιρία υπέγραψε πολλαπλές νέες συμβάσεις, που περιλαμβάνουν: 

• Μια σειρά συμβάσεων με την Pacific Gas & Electric  για οξυμμένη  παραγωγή, 

καθώς επίσης και ανανεώσιμη γεωθερμική παραγωγή φορτίου βάσης από την 

Geysers για να την  βοηθήσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προτύπων 

χαρτοφυλακίων της. 

• Μια καινοτόμο συμφωνία με το τμήμα ύδατος και δύναμης του Λος Άντζελες να 

ενσωματωθεί η προμηθευόμενη ανανεώσιμη παραγωγή αέρα με την φυσική με γκάζι 

γενεά της για να παρέχει μια σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

• Στην προκλητική νοτιοανατολική αγορά, συμμετείχε σε  συμφωνία με την TVA και 

την Entergy. 

 

 Στις 11 Δεκεμβρίου 2009, η εταιρία τροποποίησε την επιστολή της πιστωτικής 

δυνατότητας σχετική με το υποκατάστημά της, Calpine DevelopmentHoldings. 

Εκτέλεσε μια σύμβαση για 500 MW της ικανότητας από το  ενεργειακό κέντρο 

Morgan  

 

Σύγκριση ετών 

2004-2005 

 
   Τα έσοδα αυξήθηκαν λόγω της ολοκλήρωσης της κατασκευής και της έναρξης 

λειτουργίας τεσσάρων νέων βασικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το 

2005, και η μέση ικανότητα λειτουργίας αυξήθηκε κατά 3.009 MW, ή 13,6%, σε 
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25.207 MW στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Το 2005 υπήρξε μια αύξηση στην απώλεια 

από τις διαδικασίες δεδομένου ότι συνέχισε να βλέπει μια πτώση στον παράγοντα 

ικανότητας φορτίου βάσης έναντι του 2004.  

2005-2006 

   Το συνολικό εισόδημα μειώθηκε κατά 34% κατά τη διάρκεια του έτους που 

τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, σε σύγκριση με το έτος που τελείωσε στις 31 

Δεκεμβρίου 2005, που  πρώτιστα οφείλεται σε μια μείωση 66% στις πωλήσεις της 

αγορασμένης δύναμης και του αερίου για το φράκτη και τη βελτιστοποίηση του. Η 

πτώση στις πωλήσεις της αγορασμένης δύναμης και του αερίου για το φράκτη και τη 

βελτιστοποίηση προέκυψε πρώτιστα από τη χαμηλότερη ηλεκτρική ενέργεια και τις 

φυσικές τιμές αερίου που με αυτόν τον τρόπο μείωσαν το ποσό φράκτη και 

δραστηριότητας βελτιστοποίησης κατά τη διάρκεια του 2006.  

Επιπλέον, η μειωμένη διαθεσιμότητα της πίστωσης και η λήξη ή η διάσπαση 

ορισμένων σχέσεων πελατών περιόρισαν περαιτέρω τη δυνατότητά μας να 

διευθύνουμε τις δραστηριότητες φράκτη και βελτιστοποίησης. Αντίστοιχα, η 

αγορασμένη δαπάνη δύναμης και αερίου για το φράκτη και τη βελτιστοποίηση 

μειώθηκε κατά 65% για παρόμοιους λόγους. Κατά τη διάρκεια του 2006, η εταιρία 

αναγνώρισε μια απώλεια $18.1 εκατομμυρίων στην ανάκτηση των πρώτων 

γραμματίων προτεραιότητας. Κατά τη διάρκεια του 2005, κατέγραψε ένα συνολικό 

κέρδος $203.3 εκατομμυρίων σχετικών με την ανάκτηση του συνολικού κύριου 

ποσού $917.1 εκατομμυρίων ανώτερων γραμματίων. 

 

2006-2007 

    Το εισόδημα προϊόντων, αυξήθηκε κατά $204 εκατομμύρια για το έτος που 

τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου 2007, έναντι του 2006 ως αποτέλεσμα του υψηλότερου 

σπινθήρα αγοράς.. Η αύξηση αντισταθμίστηκε μερικώς από το χαμηλότερο σπινθήρα 

αγοράς στις ανοικτές θέσεις στο Τέξας λόγω υψηλότερου από τις μέσες 

βροχοπτώσεις το καλοκαίρι του 2007 που οδήγησε στη μειωμένη απαίτηση. Η 

παραγωγή αυξήθηκε  9% ή 2.030 MW, μείωση στο μέσο συνολικό MW για το έτος 

που τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.  

 

2007-2008 

     Το εισόδημα προϊόντων αυξήθηκε κατά $485 εκατομμύρια για το έτος που 

τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, έναντι του 2007 πράγμα που οφείλεται  στο ότι ο 
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υψηλότερος σπινθήρας αγοράς διαδίδει στις ανοικτές θέσεις λόγω των υψηλότερων 

φυσικών τιμών αερίου καθ' όλη τη διάρκεια των πρώτων τριών τριμήνων του 2008 

στις βασικές αγορές  του Τέξας και της Δύσης που ωφέλησαν τις εγκαταστάσεις σε 

αυτές τις περιοχές καθώς λειτούργησαν αποτελεσματικότερα ενάντια στα αντίστοιχα 

ποσοστά θερμότητας αγοράς, καθώς επίσης και τα υψηλότερα ποσοστά θερμότητας 

αγοράς το δεύτερο τρίμηνο του 2008, ιδιαίτερα στο Τέξας που προέκυψε από τις 

υψηλότερες θερμοκρασίες και τη συμφόρηση μετάδοσης στις ζώνες νότου και του 

Χιούστον. Η απώλειά από τις μη σταθεροποιημένες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας αυξήθηκε έναντι του 2007 πράγμα που οφείλεται πρώτιστα σε 

μια δαπάνη εξασθένισης $180 εκατομμυρίων κατά τη διάρκεια του έτους που 

τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.  

Υπέστη επίσης μια αύξηση $47 εκατομμυρίων στις απραγματοποίητες απώλειες από 

μια σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίου σχετική με την επένδυσή της στην OMEC. Η 

αύξηση αντισταθμίστηκε μερικώς από $9 εκατομμύρια στο εισόδημα από την 

επένδυση της στην RockGen και μια μείωση $8 εκατομμυρίων των απωλειών 

σχετικών με την επένδυσή της στο Greenfield LP για το έτος που τελείωσε στις 31 

Δεκεμβρίου 2008. 

 

2008-2009 

    Το εισόδημα προϊόντων και η δαπάνη προϊόντων μειώθηκαν για το έτος που 

τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 έναντι του 2008, κατά ένα μεγάλο μέρος λόγω 

των χαμηλότερων φυσικών τιμών αερίου που μειώθηκαν κατά 53% το 2009 έναντι 

του 2008 .Το καθαρό εισόδημα προϊόντων, αυξήθηκε $43 εκατομμύρια για το έτος 

τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 έναντι του 2008, πρώτιστα λόγω: 

• υψηλότερος μέσος όρος φρακτών το 2009 έναντι του 2008  

• τα μέσα ετήσια ποσοστά θερμότητας αγοράς ήταν σχετικά αμετάβλητα για το έτος 

που τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 έναντι του 2008, με εξαίρεση τον 

νοτιοανατολικό τομέα ο οποίος δοκίμασε μια αύξηση 35% στην παραγωγή που κατά 

ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στην υψηλότερη φυσική μετατόπιση παραγωγής αερίου  

της παραγωγής άνθρακα σε ορισμένες δευτερεύουσες αγορές στο νοτιοανατολικό 

τμήμα προκληθείσα από τις χαμηλότερες φυσικές τιμές αερίου με συνέπεια 

υψηλότερα ποσοστά θερμότητας αγοράς  

• χαμηλότερες φυσικές τιμές αερίου το 2009 έναντι του 2008  
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Evergreen Solar 

 
    Ενσωματωμένη τον Αύγουστο του 1994 η εταιρία Evergreen Solar, αναπτύσσει και 

κατασκευάζει ηλιακής δύναμης  προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών 

κυττάρων, τις επιτροπές και τα συστήματα. Τα προϊόντα προβλέπουν την αξιόπιστη 

και περιβαλλοντικά καθαρή ηλεκτρική εξουσία στις παγκόσμιες αγορές.Οι εφαρμογές 

ηλιακής δύναμης περιλαμβάνουν τα πλήρη συστήματα δύναμης για τους πελάτες 

ηλεκτρικής χρησιμότητας που επιλέγουν να παράγουν την περιβαλλοντικά 

καλοκάγαθη δύναμή τους, καθώς επίσης και την ασύρματηδύναμη για τα μακρινά 

σπίτια, την άντληση ύδατος, το φωτισμό και την αγροτική ηλέκτριση.  

    Τον Απρίλιο του 1997, η επιχείρηση άρχισε τις πωλήσεις προϊόντων. Η Evergreen 

Solar έχει υποστεί τις απώλειες από την έναρξη και έχει ένα συσσωρευμένο έλλειμμα, 

το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί με την έκδοση των τίτλων χρέους και δικαιοσύνης. 

Έχει χρηματοδοτήσει τις διαδικασίες και τις καλυμμένες απαιτήσεις των κύριων 

δαπανών μέσω των πωλήσεων των εισοδημάτων μετοχικών κεφαλαίων. Τον 

Ιανουάριο του 2005, η επιχείρηση συμμετείχε σε μια στρατηγική συμφωνία 

συνεργασίας με την Q-Cells. Ο σκοπός της στρατηγικής συνεργασίας είναι να 

αναπτυχθεί και να ενεργοποιηθεί μια δυνατότητα στη Γερμανία για να κατασκευάσει  

αγορά και να πουλήσει τα ηλιακά προϊόντα βασισμένα στην ιδιόκτητη τεχνολογία 

κορδελών. Η επιχείρηση θεωρεί ότι με αυτή τη στρατηγική συνεργασία θα επιταχύνει 

τη μεγαλύτερη πρόσβαση στην ηλιακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Τα προϊόντα ηλιακής δύναμης δημιουργήθηκαν μέσω τεσσάρων σταδίων 

παραγωγής: 

• Γκοφρέτες. Μια κρυστάλλινη γκοφρέτα πυριτίου είναι ένα επίπεδο κομμάτι 

του κρυστάλλινου πυριτίου που μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία σε ένα 

ηλιακό κύτταρο.  

•  Κύτταρα. Ένα ηλιακό κύτταρο είναι μια συσκευή που γίνεται από μια 

γκοφρέτα που μετατρέπει το φως του ήλιου στην ηλεκτρική ενέργεια με τη 

βοήθεια μιας διαδικασίας γνωστής ως φωτοβολταϊκή επίδραση. 
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•  Ενότητες. Μια ηλιακή ενότητα είναι μια συνέλευση των ηλιακών κυττάρων 

που έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρικά και έχουν τοποθετηθεί σε στρώματα με μια 

φυσικά ανθεκτική συσκευασία.  

•  Συστήματα. Ένα ηλιακό σύστημα είναι μια συνέλευση μιας ή περισσότερων 

ηλιακών ενοτήτων που έχουν τοποθετηθεί φυσικά και έχουν διασυνδεθεί 

ηλεκτρικά, για να παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια.  

 

 

Η επιχειρησιακή στρατηγική της Evergreen Solar είναι να αναπτύξει, να 

κατασκευάσει  και να εμπορευτεί τα προϊόντα ηλιακής δύναμης που χρησιμοποιούν 

στις εμπορικές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο. Προς το παρόν στρέφονται στα 

ακόλουθα βήματα για να εφαρμόσουν τη επιχειρησιακή στρατηγική της: 

• Διατηρεί την ηγεσία τεχνολογίας μέσω της συνεχούς καινοτομίας. Θεωρεί ότι η 

τεχνολογία κορδελών παρέχει τα κρίσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ενώ 

η άδειά της στα ελλοχεύοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατευθύνονται 

στην τεχνολογία κορδελών έχει λήξει, κατέχουν άλλα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας που κατευθύνονται στις διάφορες πτυχές της κορδέλας καθώς 

επίσης και σημαντικά εμπορικά μυστικά. Στο Marlboro της Μασαχουσέτης, 

περιέχει τον εξοπλισμό για να υποστηρίξει την ανάπτυξη, την επεξεργασία και 

την αξιολόγηση των νέων προϊόντων ηλιακής δύναμης και τις τεχνολογίες. 

Σκοπεύουν να συνεχίσουν να επενδύουν στη βελτίωση των τεχνολογιών της 

με στόχο το κόστος παραγωγής να μην εξασθένει την απόδοση ή την 

αξιοπιστία των προϊόντων. 

• Επεκτείνει  την προσιτότητα της αγοράς  μέσω των στρατηγικών συνεργασιών. 

Σκοπεύει να αυξήσει τις προσπελάσιμες αγορές και την περαιτέρω δύναμή της 

μέσω των στρατηγικών συνεργασιών με άλλους συμμετέχοντες στην ηλιακή 

αγορά τεχνολογίας. Πέρα από την τεχνολογία κορδελών, σειράς πυρήνων, 

έχουν αποκτήσει τη σημαντική εμπειρία και την τεχνογνωσία στο χειρισμό 

των λεπτών και εύθραυστων γκοφρετών και των κυττάρων. Αυτή η πείρα 

είναι ενδεχομένως ελκυστική στους στρατηγικούς συνεταίρους δεδομένου ότι 

άλλοι κατασκευαστές προσπαθούν να κινηθούν προς τις λεπτότερες 

γκοφρέτες. Στις 14 Ιανουαρίου 2005 ανήγγειλαν τη δημιουργία μιας 

στρατηγικής συνεργασίας με την Q-Cells, η οποία είναι ο μεγαλύτερος 
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παγκοσμίως ανεξάρτητος κατασκευαστής των ηλιακών κυττάρων. Πιστεύει 

ότι αυτή η στρατηγική συνεργασία θα επιταχύνει τη διαθεσιμότητα της 

γκοφρέτας, του κυττάρου που εδρεύει στην τεχνολογία κορδελών. 

• Χαμηλώνει το κόστος παραγωγής και αυξάνει την ικανότητά της. Έχει 

εγκαταστήσει φούρνους κορδελών για να διπλασιάσει την τεχνολογία 

κορδελών. Η επόμενη γενεά 150 φούρνων κορδελών είναι τώρα ενεργά 

αναπτυσσόμενη και στοχεύει για να επιτύχει την αξιοπιστία, τη σταθερότητα, 

την αποδοτικότητα και την αποδοχή αγοράς του κρυστάλλινου πυριτίου. 

Πιστεύει ότι αυτές οι ικανότητες όταν ενσωματώνονται στην πλήρη γραμμή 

παραγωγής θα χαμηλώσουν το περαιτέρω κόστος παραγωγής και θα 

επιτρέψουν στην τεχνολογία κορδελών να έχουν αποδοτικότερα ποσοστά 

χρησιμοποίησης πυριτίου για την παραγωγή των κρυστάλλινων 

φωτοβολταϊκών προϊόντων. Εκτός από τη συνεχή επένδυσή της στο Marlboro, 

σκοπεύει να ακολουθήσει επιλεκτικά τις ευκαιρίες και να καθιερώσει τις 

ρυθμίσεις κατασκευής σε παγκόσμια βάση.  

•  Εστιάζει στους υψηλότερους τομείς αύξησης της ηλιακής αγοράς όπου έχει το 

μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σκοπεύει να στοχεύσει στις αγορές 

πλέγματος και την αγορά αγροτικής ηλέκτρισης από-πλέγματος. Οι αγορές -

πλέγματος στις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι αυτήν την περίοδο η ταχύτατης 

ανάπτυξης αγορές ηλιακής δύναμης. Μέσα στην αγορά από-πλέγματος, 

πιστεύει ότι η αγροτική ηλέκτριση έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα αλλά είναι 

η λιγότερη διαπερασμένη αγορά όπως αποδεικνύεται από τους δύο 

δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, χωρίς συμβατική ηλεκτρική 

ενέργεια. Προβάλλονται το εμπόριο, η χρηματοδότηση και η υποστήριξη για 

να παραμείνουν οι κύριες προκλήσεις στη μεγαλύτερη επέκταση αυτής της 

αγοράς.  

• Διαφοροποιεί τις γραμμές παραγωγής. Εκτός από την τεχνολογία γκοφρετών 

και κυττάρων, η τεχνολογία της σχετική με τις διαδικασίες παραγωγής και τα 

τμήματα ενότητας επιτρέπει  να διαφοροποιήσει τα μελλοντικά προϊόντα για 

να ικανοποιήσει τη ζήτηση στην αγορά. Έχει κατοχυρώσει τις μεθόδους για 

τις ενότητες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δεν απαιτούνται  πλαίσια αργιλίου 

πλέον. Όταν η έρευνα και η ανάπτυξη ολοκληρωθούν οι ενότητες θα είναι 
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λεπτότερες, ελαφρύτερες και ισχυρότερες από τα τρέχοντα σχέδια ενότητας, 

με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με τρόπους μη 

κοινούς ως σήμερα. 

    Οι ηλιακές ενότητες είναι το αρχικό προϊόν της εταιρίας, αν και μπορεί στο μέλλον  

να πουλήσουν τις γκοφρέτες, τα κύτταρα, ή τα συστήματα. Οι ηλιακές της ενότητες 

πιστοποιούνται για την ασφάλεια και την ποιότητα. 

 

Κύρια επιχειρησιακά σημεία 

 

Οκτώβριος του 1995 : Παρήχθησαν οι πρώτες γκοφρέτες κορδελών. 

Απρίλιος του 1997:  Κατασκευή μονάδας παραγωγής ,9.400 τετραγωνικών ποδιών  

Οκτώβριος του 1997: Πρώτη εμπορική πώληση των ηλιακών συλλεκτών που 

παράγονται με String Ribbon τεχνολογία 

Ιούνιος του 1999: Οι συνολικές πωλήσεις των ηλιακών συλλεκτών 2.500 μονάδες και 

100 κιλοβάτ έχουν επιτευχθεί. 

Δεκέμβριος του 1999 : Επενδύσεις Kawasaki των 5 εκατομμυρίων δολαρίων και 

συμφωνία εκτέλεσης μιας στρατηγικής διανομής και εμπορίας. 

Μάρτιος του 2000 : Μισθώθηκε κατασκευή  και εγκατάσταση  56.250 τετραγωνικών 

ποδιών στο Marlboro, στη Μασαχουσέτη. 

Αύγουστος του 2000:  Ανακαίνιση των εγκαταστάσεων παραγωγής του Marlboro και 

της έδρα της. 

Ιούνιος του 2001: Πρώτη αποστολή των ηλιακών συλλεκτών από τη νέα μονάδα 

παραγωγής του Marlboro. 

Νοέμβριος του 2001: νέα κατανομή των σχέσεων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. 

Ιούνιος του 2002: Πέτυχε το πρώτο τρίμηνο $ 1.0 εκατομμύρια σε πωλήσεις 

προϊόντων. 

Δεκέμβριος του 2002 : Επίδειξη της ανάπτυξης της διπλής κορδέλας για να δοθεί 

ώθηση στην παραγωγικότητα. 

Δεκέμβριος του 2002: Ηλιακό σύστημα εγκατεστημένο στον Λευκό Οίκο. 

Μάιος του 2003: Κλείσιμο των αποθεμάτων αξίας 29.500.000 $ και ένταλμα για 

συναλλαγή χρηματοδότησης 

Δεκέμβριος του 2003: Ο  Richard M. Feldt διορίστηκε ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος 
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Ιούνιος του 2004: Κλείσιμο των ιδιωτικών κεφαλαίων αξίας 18.800.000 $ , με κόστος 

χρηματοδότησης καθαρού ύψους 1,2 εκατ. δολαρίων 

Δεκέμβριος του 2004: Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης γκοφρέτας πάχους 150 

χιλιοστών μικρότερης  

Δεκέμβριος του 2004: Πέτυχε θετικά μεικτά περιθώρια κέρδους για πρώτη φορά στην 

ιστορία της εταιρίας 

Ιανουάριος του 2005: Ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης για την 

ανάπτυξη ηλιακών κυττάρων πλακιδίων  30-megawatt, και έθεσε σε λειτουργία το 

εργοστάσιο παραγωγής με την Q-Cells AG 

Φεβρουάριος του 2005: Ολοκλήρωσε μια δημόσια χρηματοδότηση κοινών μετοχών 

61.900.000 δολαρίων, μετά την αφαίρεση των 4.800.000 $ στη χρηματοδότηση 

κόστους 

Ιούνιος του  2005: Συμπλήρωσε μια μετατρέψιμη υπαγόμενη σημείωση 

χρηματοδότησης  $90.0 εκατομμυρίων  

Νοέμβριος του 2005 :Υπογραφή συμφωνίας  πώλησης 70 εκατομμυρίων δολαρίων με 

την PowerLight Corporation 

Νοέμβριος του  2005: Ανακοινώθηκε η προσθήκη του REC, ενός κορυφαίου 

προμηθευτή πυριτίου, για την  EverQ 

Φεβρουάριος του 2006 :Υπογραφή συμφωνίας πώλησης 100 εκατομμυρίων δολαρίων 

με την SAG Solarstrom AG 

Φεβρουάριος του 2006: Υπογραφή συμφωνίας πώλησης 88 εκατομμυρίων δολαρίων 

με την Global Resource, Inc 

Μάρτιος  του 2006 :Υπογραφή συμφωνίας πώλησης 125.000.000 δολαρίων με την 

Donauer Solartechnik 

Απρίλιος του 2006: Εισαγωγή της κομψής γραμμής ηλιακών επιτροπών 

Απρίλιος του 2006: Οι αποστολές όγκου αρχίζουν από την EverQ 

Ιούνιος του 2006: Επίσημο άνοιγμα των νέων ηλιακών εγκαταστάσεων της EverQ 

στη Γερμανία 

Ιούλιος του 2006: Υπογεγραμμένη συμφωνία πωλήσεων  $200 εκατομμυρίων με 

SunEdison LLC 

Οκτώβριος του 2006: Υπογεγραμμένη συμφωνία  πωλήσεων $100  εκατομμυρίων με 

την Mainstream Energy LLC 

Οκτώβριος του 2006: Η EverQ υπέγραψε συμφωνία ανεφοδιασμού πολυπυρίτιων με 

την εταιρία Renewable Energy Corp της Νορβηγίας 
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Οκτώβριος του 2006: Αρχίζει η κατασκευή στις γερμανικές εγκαταστάσεις της 

δεύτερης ΕverQ 

Δεκέμβριος του 2006: Οι γερμανικές ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν την τροποποίηση 

στη συμφωνία κοινοπραξίας με την EverQ (ίση ιδιοκτησία για την Evergreen Solar, 

Q-Cells και Renewable Energy Corp ) 

Σεπτέμβριος του 2007: Άρχισε η κατασκευή της πρώτης φάσης Devens. Το 

εργοστάσιο Devens είναι μια πλήρως ενσωματωμένη βιομηχανική εγκατάσταση 

γκοφρετών που χρησιμοποιεί την τεχνολογία φούρνων για να παραγάγει τις 

γκοφρέτες. 

Οκτώβριος του 2007: η εταιρία και οι δύο συνεργάτες της Sovello ενέκριναν την 

κατασκευή της τρίτης βιομηχανικής εγκατάστασης Sovello, τη Sovello 3, στη 

Γερμανία 

Ιανουάριος του 2008: Συμμετείχε σε μια πολυετή συμφωνία ανεφοδιασμού 

πολυπυρίτιων με την DC Chemical 

Δεκέμβριος του 2008: εμπορεύτηκε και πούλησε όλα τα ηλιακά πλαίσια που 

κατασκευάστηκαν από την Sovello κάτω από το εμπορικό σήμα της Evergreen Solar 

Δεκέμβριος του 2008: ως τμήμα των τρεχουσών προσπαθειών και των μειώσεων στα 

χαμηλότερα γενικά έξοδα και της γενικές μετρητές απαιτήσεις, δεσμεύτηκαν σε ένα 

σχέδιο για να πάψουν οι διαδικασίες στην πειραματική βιομηχανική εγκατάσταση του 

Marlboro, στη Μασαχουσέτη 

 

Σύγκριση  ετών  

2004-2005 

 Τα έσοδα των προϊόντων της επιχείρησης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2005 ήταν 43.600.000 δολάρια, μια αύξηση ύψους 21,4 εκατ. δολαρίων ή 96%, από 

τα 22,2 εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο του 2004. Η αύξηση των εσόδων 

των προϊόντων οφειλόταν στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των 

εγκαταστάσεων παραγωγής στο Marlboro, αύξηση της προώθησης και πώλησης, 

καθώς και στις υψηλότερες τιμές πώλησης. Συνολικά οι ζημιές για τη περιόδου που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 ήταν περίπου 683 χιλιάδες δολάρια. Κατά το 2005, 

δεν είχε συνάψει καμία νέα προθεσμιακή σύμβαση συναλλάγματος, καθώς είχε ένα 

φυσικό ‘φράκτη’ ενάντια στο συναλλαγματικό κίνδυνο  λόγω του ξένου νομίσματος.  

2005-2006 
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       Τα έσοδα των προϊόντων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ήταν $ 

102,300,000, σε αύξηση των 58,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 134%, από 43,6 

εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο του 2005. Η αύξηση των εσόδων των 

προϊόντων οφειλόταν κατά κύριο λόγω στις πωλήσεις του προϊόντος που 

κατασκευάζεται από την EverQ, η οποία άρχισε να κυκλοφορεί προϊόντα το 2006 και 

αντιπροσώπευε περίπου 57,3 εκατομμύρια δολάρια των συνολικών εσόδων. Καθαρές 

ζημίες για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 

ήταν 26.700.000 και 17.300.000 δολάρια αντίστοιχα. Η αύξηση στα καθαρά ζημία 

αυτή οφειλόταν κυρίως στη γενική αύξηση των καθαρών ζημιών εκμετάλλευσης που 

συνδέονται με την κλιμάκωση της EverQ. 

 

 

2006-2007 

 

   Τα έσοδα των προϊόντων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν 

58.300.000 δολάρια, παρουσιάζοντας μείωση των 43.900.000 $, ή 43%, από 

102.300.000 δολάρια για το έτος-έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Αυτή η μείωση των 

εσόδων που αναφέρθηκε οφείλεται στα έσοδα των προϊόντων της Sovello τα οποία θα 

ενοποιηθούν με τα έσοδα των προϊόντων της Evergreen Solar. Η Sovello, η οποία 

ξεκίνησε την παραγωγή του προϊόντος το 2006, αντιπροσώπευε το ποσό περίπου 57,3 

εκατομμυρίων δολαρίων των ενοποιημένων εσόδων για το έτος που έληξε (31 

Δεκεμβρίου 2006). Η μείωση των εσόδων αντισταθμίζεται εν μέρει από τα έσοδα των 

δικαιωμάτων και της εμπορίας των προϊόντων και πώλησης των προμηθειών της 

Sovello το 2007, περίπου 11,5 εκατομμύρια δολάρια. Η καθαρή ζημία ήταν $ 

16.600.000 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ($ 0.19 καθαρή ζημία ανά 

μετοχή) σε σύγκριση με καθαρή ζημία ύψους 26,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 (0,41 δολάρια καθαρές ζημίες ανά μετοχή). 

 

2007-2008 

 

    Τα έσοδα των προϊόντων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν 

95.200.000 δολάρια, μια αύξηση του 63% ή 36.900.000 δολάρια από 58,3 εκατ. 

δολάρια για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Αυτή η αύξηση των εσόδων 

των προϊόντων προέκυψε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 61%, το 
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οποίο παράγεται από νέα μονάδα Devens, η οποία άρχισε αποστολή του προϊόντος 

στα τέλη του τρίτου τριμήνου. Τα έσοδα της Royalty και της εμπορίας και πώλησης 

από τη Sovello για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν 16.700.000 

δολάρια, μια αύξηση 45% ή 5.200.000 δολαρίων από 11,5 εκατ. δολάρια για το έτος 

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η αύξηση των εσόδων και των δικαιωμάτων 

εμπορίας και πώλησης των προμηθειών από τη Sovello οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση του όγκου των πωλήσεων της η οποία ξεκίνησε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 

2007. Η καθαρή ζημία ήταν 84.900.000 δολάρια για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2008 ($ 0.65 καθαρή ζημία ανά μετοχή) σε σύγκριση με καθαρή ζημία 

ύψους 16,6 εκατομμυρίων δολαρίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 

2007 (0,19 δολάρια καθαρές ζημίες ανά μετοχή). 

 

2008-2009 

 

    Τα έσοδα των προϊόντων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2009 

αυξήθηκαν κατά 180% σε 267,100,000 δολάρια από 95.200.000 $ για το έτος που 

έληξε, 31 Δεκεμβρίου 2008. Αυτή η αύξηση των εσόδων των προϊόντων προέκυψε 

από αύξηση του όγκου των πωλήσεων που προήλθε από τις νέες εγκαταστάσεις 

Devens, η οποία άρχισε να κυκλοφορεί προϊόντα το τρίτο τρίμηνο του 2008. Η 

καθαρή ζημία ήταν 265.200.000 δολάρια για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2009 ($ 1.41 καθαρή ζημία ανά μετοχή) σε σύγκριση με καθαρή ζημία ύψους 87,4 

εκατομμυρίων δολαρίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 (0,67 

δολάρια καθαρές ζημίες ανά μετοχή). 
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Qantas Airways 

 
 
ΗQantasAirways,(Queensland and Northern Territory Aerial Services Limited) 

ιδρύθηκετο 1920 και ξεκίνησε μεταφέροντας 1 ή 2 άτομα και πλέον μεταφέρει με τον 

στόλο της έως και 450 άτομα σε κάθε πτήση. Μία αυστραλέζικη αεροπορική που 

επέζησε ακόμα και από παγκόσμιο πόλεμο. Πλέον είναι η μακροβιότερη σε ζωή 

αεροπορική στον κόσμο, μία από τις πιο μεγάλες αεροπορικές στην Αυστραλία, αλλά 

και σε όλο τον κόσμο. Μια εταιρία με πολλές θυγατρικές εταιρίες, όπως Australian 

Airlines, Qantas Holidays και Qantas Catering. 

 

Η φήμη της για την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την υποστήριξη, τη συντήρηση των 

αεροσκαφών της αλλά κυρίως της εξυπηρέτησης, ήταν οι λόγοι για τους οποίους η 

επιχείρηση, μπόρεσε να επιβιώσει. Το προσωπικό της, είναι ένας ακόμα παράγοντας 

αλλά και η τήρηση των παγκόσμιων standards. Με αυτό τον τρόπο έχτισε μία 

βιώσιμη και ανταγωνιστική θέση. Παρακάτω θα δούμε σύμφωνα με τα Annual 

Reports της εταιρίας κάποιες επενδύσεις που έκανε ώστε να διατηρήσει την 

ανταγωνιστικότητα της και να βελτιώσει πολλούς τομείς. 

 

Qantas Airways 2004 

Η Qantas Airways κατέχει την Qantas International και την Australian Airlines για 

πτήσεις εξωτερικού και την Qantas Domestic, Qantas Link και Jetstar για πτήσεις 

εσωτερικού. Μέσω του δυναμικού της πηγαίνει σε 40 χώρες σε 81 προορισμούς. Το 

2004 είναι μία χρονιά που η εταιρία αγωνίζεται για την καλύτερη αποδοτικότητα, 

επενδύει σε νέα σκάφη και προσπαθεί να επεκτείνει και τις εφαρμογές της αλλά και 

τους προορισμούς της. 
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Το έτος αυτό αγόρασε Boeing και Airbus ώστε να μπορεί να κάνει τη διαδρομή 

Αυστραλία – Λονδίνο χωρίς καμία στάση, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Εγκαθιδρύει 

τη business class θέση  παγκοσμίως και επενδύει στη δημιουργία της “sleeper” θέσης 

“skybed”. Σε συνεργασία με την Australian Air Express και Star Track Express 

προσπαθεί να μπει στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.  Ιδρύει, όμως, και την 

JetStar η οποία λειτουργούσε αρχικά εγχώρια, αλλά μετέπειτα τη βοήθησε στην 

εισχώρηση της, στις αγορές της Ασίας. Μία lowcost αεροπορική, κάτι που τη 

βοήθησε στο να κατακτήσει ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς της Αυστραλίας. 

Επίσης, συνεργάστηκε με την AirFrance, αλλά και με άλλες εταιρίες ώστε να 

μπορέσει να εισχωρήσει και στην αγορά της Αμερικής. 

Μία χρονιά με πολλές συνεργασίες, που στόχο είχαν την είσοδο της εταιρίας σε 

πολλές χώρες και προορισμούς και επίσης τη δημιουργία μίας παγκόσμιας 

αεροπορικής. Οι επενδύσεις της όμως δεν σταματάνε εδώ, η εταιρία επένδυσε και σε 

άλλους τομείς, όπως την αποδοτικότητα, όπου διέθεσε $500 εκατομμύρια. Τέλος, 

συνεργάστηκε με την Australian Post και με την βοήθεια της Star Track Express 

μετέφερε τα γράμματα σε όλη την Αυστραλία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 

 
JetStar 

QantasAirways 2005 

Η εταιρία ταξιδεύει πάλι σε 40 χώρες αλλά πλέον σε 145 προορισμούς. Το σύνθημα 

της, ήταν “Customers are the center of everything we do”. Για αυτό το λόγο 

δημιούργησε την Economy Class Cabin, είχε γιατρό μέσα στα αεροπλάνα της, 

μοίραζε εφημερίδες στους επιβάτες της, παρείχε ζεστά γεύματα στην οικονομική 

θέση και άφηνε σε κάποια σημεία της πτήσης να χρησιμοποιούνται τα κινητά 

τηλέφωνα για συγκεκριμένες λειτουργίες. Πρώτη της προτεραιότητα ήταν οι πελάτες 

της, η καλύτερη εξυπηρέτησή τους, η ασφάλειά τους και η προστασία τους. Το 

εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας και οι επενδύσεις που έκανε η εταιρία για την 

εκπαίδευσή του είναι ο τρόπος που η εταιρία μετέφερε αυτή την στρατηγική της στον 

κάθε πελάτη της. 
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Η επιχείρηση και αυτή τη χρονιά επένδυσε πάλι στην καινοτομία και πριν βγει το 

A380 έκανε σχέδια για το A380s, που θα είχε βάση το Α380, αλλά θα παρείχε 

περισσότερη άνεση και περισσότερες υπηρεσίες. Επίσης, συνεχίζει τις επενδύσεις της 

για το “skybed” και ανανεώνει τη συνεργασία της με την British Airways. 

Επιπρόσθετα,  κάνει πολλές χορηγίες στην Αυστραλία, ανοίγει προσωρινά ένα 

μουσείο με την ιστορία της, στο κέντρο της Μελβούρνης για να έλξει ακόμα 

περισσότερους Αυστραλούς και τέλος προωθεί την JetStar παγκοσμίως. 

 

QantasAirways 2006 

Η χρονιά που το “skybed” είναι έτοιμο και οι νέοι προορισμοί και χώρες, που φτάνει 

η εταιρία, αυξάνονται συνεχώς. Η εταιρία προωθεί το e-booking και από εκεί που είχε 

το 50% των κρατήσεων της μέσω e-booking πλέον έχει το 70%. Επίσης, δίνει 

σημασία στη μείωση των φόρων, της JetStar, που ταξιδεύει παγκοσμίως, με 

αποτέλεσμα να αυξήσει το ποσοστό της στο μερίδιο αγοράς κατά 14%. Έπειτα, 

ξεκίνησε να βάζει στα γράμματα barcodes, ώστε να μειώσει τα λάθη που γίνονταν. 

Η εταιρία όμως δεν σταματά να δίνει σημασία στις ανάγκες των πελατών της και 

δίνει μεγάλη έμφαση στα γεύματα που παρέχει και στους ελέγχους των αεροσκαφών 

της. Συγκεκριμένα, επί χρόνια προγραμματίζει τα γεύματα που θα παρέχει και κάνει 

σε κάθε αεροσκάφος της έως και 125 ελέγχους και επιδιορθώσεις, κάτι που το 

πετυχαίνει με 6000 εκπαιδευμένους τεχνικούς. Είναι όμως και η χρονιά, στην οποία 

σταματά τη λειτουργία της η AustralianAirlines. 

 
Skybed 

 

QantasAirways 2007 

Το 2007, είναι η χρονιά που επιχείρηση αλλάζει την εμφάνιση της. Δίνει καινούργιο 

styling κυρίως στα αεροπλάνα της αλλά και στην ενδυμασία του προσωπικού της. 
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Μία χρονιά που γίνεται πραγματικότητα με το Α380 και το Β787 και η εταιρία 

συνεχίζει τις επενδύσεις της για το Α380s και σχεδιάζει την economy cabin του. 

Επίσης, προωθεί την JetStar και επενδύει σε αυτήν για να εισχωρήσει σε ακόμα 

περισσότερες χώρες παγκοσμίως.  

Έπειτα, δίνει σημασία στην εκπαίδευση των πιλότων της και στην εκπαίδευση τους 

με προσομοιωτές. Επενδύει $360 εκατομμύρια για την καινοτομία και για να 

εξυπηρετήσει ακόμα καλύτερα τους πελάτες της, εισάγει το onlinecheck-in. Επίσης, 

για την ασφάλεια των πτήσεων της, αναλύει με ειδικά συστήματα τα δεδομένα κάθε 

πτήσης. Τέλος, επιτρέπει στους χρήστες της, την αποστολή email κατά τη διάρκεια 

της πτήσης, συνεχίζει τις χορηγίες που έκανε και για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο 

την οικολογική της συνείδηση, με το να αποσύρει 30.000 παλιά αμάξια από τους 

δρόμους της Αυστραλίας. 

 

QantasAirways 2008 

Η εταιρία πλέον ταξιδεύει σε 134 χώρες, σε 660 προορισμούς. Το Α380s γίνεται 

πραγματικότητα και η εταιρία με 20 τέτοια boeings έχει το δεύτερο μεγαλύτερο 

στόλο τέτοιων αεροσκαφών στον κόσμο.  Επίσης, η εταιρία έχει πλέον παγκόσμια 

ιστοσελίδα, τη www.qantas.com και επιδιώκει κάθε χρόνο να επενδύει $3 

δισσεκατομμύρια στην ανανέωση του στόλου της. Τέλος, λόγω της επερχόμενης 

οικονομικής κρίσης η εταιρία δεν έκανε πολλές επενδύσεις αυτή τη χρονιά, επένδυσε 

όμως ακόμα $300 εκατομμύρια σε εγκαταστάσεις και  εκπαίδευση, συνέχισε τις 

χορηγίες που έκανε και φύτεψε δέντρα για να δείξει ξανά την οικολογική της 

συνείδηση. 

 

QantasAirways 2009 

Η χειρότερη χρονιά για την εταιρία, λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και η 

λεγόμενη “Χρονιά Αλλαγής”. Η εταιρία προσπαθεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο 

άτομα με ειδικές ανάγκες, να μειώσει το θόρυβο και τη ρύπανση των αεροσκαφών 

της όταν είναι στα αεροδρόμια και οι εργαζόμενοι της να λειτουργούν πιο ομαδικά. 

Τέλος, είναι η χρονιά που βραβεύεται η JetStar στην Ιαπωνία για την ποιότητα της. 
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Παράρτημα 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην Ελλάδα το 2009-2010 
σύμφωνα με την έκθεση του GEM 

 
 

Το κείμενο της παρούσας ενότητας αποτελεί αναδημοσίευση της σύνοψης της 

έρευνας του ΙΟΒΕ «Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2009-2010: Αναζητώντας 

διέξοδο από την κρίση», (Ιωαννίδης, Τσακανίκας, Χατζηχρήστου, Δεκέμβριος 

2010, που διατίθεται από online στην ιστοστελίδα www.iobe.gr). 

 
 

Η έκθεση για την περίοδο 2009-2010 περιλαμβάνειτις εξελίξεις στους βασικούς 

δείκτες της επιχειρηματικότητας, όπως αυτοί έχουν οριστεί από το GEM, καθώς και 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της εγχώριας επιχειρηματικότητας, σε 

σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις των υπόλοιπων χωρών που συμμετέχουν στην 

έρευνα. Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και 

το βαθμό ανάπτυξής της σε διάφορες χώρες, καθώς και  ερωτήσεις στοχευόμενες στις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματικότητα. 

 

Βασικοί δείκτες επιχειρηματικότητας 

 

Ο δείκτης επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων αποτελεί το βασικότερο δείκτη του 

GEM και περιλαμβάνει δύο κατηγορίες ατόμων: τους επίδοξους επιχειρηματίες, 

όσους δηλαδή έχουν κάνει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση της 

έναρξης ενός νέου εγχειρήματος και τους νέους επιχειρηματίες, όσους δηλαδή έχουν 

μόλις ξεκινήσει μία νέα επιχείρηση που λειτουργεί το πολύ 3,5 έτη. 

 

To 2009, ο βασικός δείκτης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μειώνεται 

ελαφρώς, αν και η επίδοσή του αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη της τελευταίας 

πενταετίας. Πιο συγκεκριμένα, το 8,8% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών - δηλαδή 

περί τα 610.000 άτομα- δήλωσαν ότι βρίσκονται στα αρχικά στάδια έναρξης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης). Η 
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πτώση οφείλεται κυρίως σε περιορισμό των επίδοξων επιχειρηματιών, καθώς οι νέοι 

επιχειρηματίες διατηρούνται στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες, δηλαδή οι επιχειρηματίες που 

είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες μιας επιχείρησης που λειτουργεί τουλάχιστον 3,5 

χρόνια, αυξάνονται το 2009, με το σχετικό ποσοστό να φτάνει στο υψηλότερο σημείο 

της πενταετίας. 

Έτσι, η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα αφορά στο 

23,6% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τις 

αντίστοιχες επιδόσεις των χωρών που βασίζονται στην καινοτομία, στις οποίες 

συγκαταλέγεται η Ελλάδα, αλλά και από το μέσο όρο του συνόλου των χωρών του 

GEM. 

Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν πως σκοπεύουν να εισέλθουν στον 

επιχειρηματικό στίβο κάποια στιγμή τα επόμενα τρία χρόνια όχι μόνο παραμένει 

υψηλό (17% έναντι 16,6% την προηγούμενη χρονιά), αλλά αποτελεί και το 

υψηλότερο ποσοστό της τελευταίας πενταετίας. Τούτο μπορεί να αποδοθεί στις 

δυσμενείς εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας: είτε λόγω πίεσης από πραγματική 

απώλεια θέσης εργασίας, είτε λόγω φόβου για ενδεχόμενη απώλειά της 

βραχυπρόθεσμα ή ακόμα λόγω της δυσαρέσκειας από την υπάρχουσα απασχόληση. 

Περισσότερα άτομα σκέφτονται ως λύση την αυτοαπασχόληση, αξιοποιώντας μια 

ευκαιρία ή έστω κάτι που προσλαμβάνουν ως ευκαιρία. 

Όσον αφορά στους επιχειρηματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους κατά το 

2009, αυξάνονται μόλις οριακά συγκριτικά με το 2008 (2,6% έναντι 2,3%). Έτσι, 

περίπου 180.000 άτομα δηλώνουν πως διέκοψαν τη λειτουργία ή έκλεισαν μια 

επιχείρηση που κατείχαν ή συμμετείχαν στη διοίκηση. Από την άλλη πλευρά, το 1,8% 

του πληθυσμού δήλωσε πως ανέστειλε την επιχειρηματική του/της δραστηριότητα 

(αποχώρηση από την επιχείρηση, ενώ η τελευταία συνεχίζει τη λειτουργία της). Ως 

κύρια αιτία (45,7%) για την αναστολή προκρίνεται η έλλειψη επαρκούς κερδοφορίας. 

Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί πως η έρευνα του GEM διεξήχθη στην Ελλάδα το 

καλοκαίρι του 2009, όταν οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν ακόμα ήπιες. 
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Τα κίνητρα της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης 

 

Το 2009, ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες αρχικών σταδίων δηλώνει ως βασικό 

κίνητρο την ανάγκη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την προηγούμενη χρονιά ήταν 

33,4%. Δηλαδή, παρά τις πρώτες ενδείξεις της κρίσης, οι επιχειρηματίες αρχικών 

σταδίων στην Ελλάδα εξακολουθούσαν ως ένα βαθμό να αντιλαμβάνονται ευκαιρίες 

στο οικονομικό περιβάλλον. Εντούτοις, η ανάγκη φαίνεται να κινητοποιεί τους 

επιχειρηματίες αρχικών σταδίων στην Ελλάδα σε εντονότερο βαθμό από ό,τι στις 

υπόλοιπες χώρες καινοτομίας, όπου ο μέσος όρος δεν ξεπερνά το 17%. Επιπλέον, θα 

πρέπει να σημειωθεί πως περίπου το 27% των εγχώριων επιχειρηματιών αρχικών 

σταδίων (ποσοστό ελαφρώς ενισχυμένο από πέρυσι) δηλώνει ως κίνητρο το 

συνδυασμό ανάγκης και ευκαιρίας, γεγονός που υποδηλώνει πως, αν συνυπολογιστεί 

και αυτή η «συγκεκαλυμμένη» επιχειρηματικότητα ανάγκης, η πραγματική 

επιχειρηματικότητα αυτού του τύπου είναι τελικά αρκετά υψηλότερη. 

 

Όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, ο σχετικός δείκτης διευρύνεται και 

προσεγγίζει το 47% (39,5% πέρυσι). Κινητήριος μοχλός της επιλογής αυτής αποτελεί 

σταθερά τα τελευταία χρόνια η αύξηση του εισοδήματος (26,8%), με την επιθυμία για 

μεγαλύτερη εργασιακή ανεξαρτησία να διέπει το 20% αυτών των επιχειρηματιών, 

ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2008 (14,5%). 

 

 

Η κλαδική διάσταση της επιχειρηματικότητας 

 

Παρ' όλο που τα προϊόντα/ υπηρεσίες προς καταναλωτές απορροφούν όπως πάντα το 

υψηλότερο μερίδιο νέων εγχειρημάτων στην Ελλάδα (το ποσοστό τους έχει μειωθεί 

σημαντικά σε σύγκριση με πέρυσι (46,5% έναντι 58,0%) και ακόμα περισσότερο σε 

σχέση με το 2006 (63,0%). Μάλιστα, είναι μόνο οριακά υψηλότερο από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο από τον οποίο συνήθως υπερτερούσε κατά πολύ. Ταυτόχρονα, 

εντυπωσιακή και ενθαρρυντική είναι η αύξηση των εγχειρημάτων που 

δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/ βιομηχανική δραστηριότητα (36,5% έναντι 

23% το 2008), ενώ αμετάβλητο παραμένει το ποσοστό των επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών προς άλλες επιχειρήσεις. 
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Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας 

 

Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας, τα οποία διερευνώνται 

στο πλαίσιο του GEM αφορούν: α) στις προοπτικές δημιουργίας νέας απασχόλησης 

στο εγχείρημα, όπως αυτές προβλέπονται από τον επιχειρηματία σε βάθος πενταετίας, 

β) στην καινοτομία των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, γ) την ένταση του 

ανταγωνισμού που οι ίδιοι οι επιχειρηματίες εκτιμούν ότι αντιμετωπίζουν/θα 

αντιμετωπίσουν, δ) το βαθμό εξωστρέφειας της συγκεκριμένης επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας και ε) το επίπεδο της τεχνολογίας και των διεργασιών που θα 

χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Αναλυτικότερα: 

 

Προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 

 

To 2009, το 42% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων που εντόπισε η έρευνα του 

GEM δεν απασχολεί κάποιο άλλο άτομο (46,1% το 2008), δηλαδή τα εγχειρήματα 

δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας πέρα από αυτή του/των μοναδικού(ων) 

ιδιοκτήτη(τών). Το υπόλοιπο ποσοστό δηλώνει προφανώς ότι απασχολεί τουλάχιστον 

ένα άτομο ακόμα, με το 43% να προσφέρει κατά την ίδρυση εργασία το πολύ σε 5 

άτομα. Όμως και σε μια προοπτική πέντε ετών, η συνεισφορά στην απασχόληση 

παραμένει φτωχή: το 38% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων που εντόπισε η 

έρευνα εξακολουθεί να δηλώνει ότι δε θα είναι σε θέση να προσφέρει κάποια θέση 

εργασίας. Πάντως σε μια διαφορετική ανάγνωση, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις 

προσδοκούν να δημιουργήσουν έως πέντε θέσεις εργασίας, ενώ οι ακόμα πιο 

αισιόδοξοι, όσοι δηλώνουν ότι θα είναι σε θέση να προσφέρουν 6 ως 19 νέες θέσεις 

εργασίας, φτάνουν το 16%. 

 

Βαθμός καινοτομίας προϊόντος 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι για άλλη μια φορά αποθαρρυντικά: Το 2009 το 

ποσοστό των επιχειρηματιών που θεωρεί ότι τα προϊόντα/οι υπηρεσίες που (θα) 
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προσφέρει είναι εντελώς νέα για όλους τους πελάτες στους οποίους (θα) 

απευθύνονται υποχωρεί στο 13,1% και είναι χαμηλότερο του μέσου όρου των χωρών 

καινοτομίας (16,7%) αλλά και του συνολικού μέσου όρου των χωρών του GEM 

(17,2%). Ταυτόχρονα, σχεδόν οι μισοί επιχειρηματίες αρχικών σταδίων παραδέχονται 

πως τα προϊόντα τους δεν παρουσιάζουν καμία πρωτοτυπία, όπως πάντως συμβαίνει 

και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

 

Ένταση ανταγωνισμού 

 

Μόνο το 7,2% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα θεωρούν πως το 

προϊόν τους είναι μοναδικό, με την έννοια ότι καμία άλλη επιχείρηση δεν προσφέρει 

το ίδιο προϊόν/ την ίδια υπηρεσία με αυτούς, επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα 

στην τρίτη χαμηλότερη θέση ανάμεσα στις καινοτόμες οικονομίες. Αντιθέτως, πάνω 

από το 55% των επιχειρήσεων εισέρχεται ή λειτουργεί σε μια αγορά με αρκετούς 

ανταγωνιστές. 

 

Βαθμός εξωστρέφειας 

 

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός φαίνεται να ενισχύεται ελαφρώς σε σχέση με πέρυσι. 

Παρ' όλο που δύο στις πέντε επιχειρήσεις συνεχίζουν να συναλλάσσονται μόνο με 

εγχώριους πελάτες, ένα 6,6% έχει ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, με τουλάχιστον 

τα 3/4 των πελατών να βρίσκονται εκτός συνόρων. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός ότι, παρά το διαχρονικά έντονα λιανεμπορικό χαρακτήρα της μέσης 

ελληνικής επιχείρησης, η μεταποίηση τονώνεται το 2009. Ταυτόχρονα, τα % των 

επιχειρήσεων με εξαιρετικά έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό (τουλάχιστον το 75% 

των πελατών εκτός χώρας) δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή τομέα. Οι άλλες 

μισές επιχειρήσεις αυτού του τύπου είναι παροχής υπηρεσιών, κυρίως τουριστικού 

χαρακτήρα που δεδομένα απευθύνονται σε «πελάτες εξωτερικού». 

 

Επίπεδο της τεχνολογίας 
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Φτωχές είναι οι επιδόσεις των νέων εγχειρημάτων σε όρους τεχνολογίας. Ενώ το 

ποσοστό αυτών που αρκείται στη χρήση παλαιάς τεχνολογίας παραμένει αναλλοίωτο 

σχεδόν σε σύγκριση με πέρυσι (58,1% έναντι 59,4% το 2008), οι επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν τεχνολογικό εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος στην αγορά μόλις το 

τελευταίο έτος υποδιπλασιάζονται (10,3% έναντι 22,7% πέρυσι). Ως εκ τούτου, μόνο 

μία 

στις τρεις δηλώνει πως χρησιμοποιεί σχετικά νέες τεχνολογίες, με την έννοια ότι 

έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 1-5 χρόνια στην αγορά. 

 

 

Χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων 

 

Τα αποτελέσματα του 2009 αποτυπώνουν ενίσχυση του φαινομένου της άτυπης 

χρηματοδότησης: το 2,3% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 δηλώνει πως έχει 

χρηματοδοτήσει κατά την τελευταία τριετία με προσωπικά κεφάλαια ένα νέο 

εγχείρημα που ξεκίνησε κάποιος άλλος, όταν το 2008 το ποσοστό δε ξεπερνούσε το 

1,8%. Ταυτόχρονα, η σύνδεση ανάμεσα στα μέλη του συγγενικού περιβάλλοντος 

φαίνεται να ισχυροποιείται σε περιόδους οικονομικής κρίσης και πιστωτικής 

στενότητας. Έτσι, από το ούτως ή άλλως υψηλό ποσοστό του 40% κατά το οποίο ο 

άτυπος επενδυτής ήταν μέλος της οικογένειας στις τελευταίες τρεις έρευνες του 

GEM, το 2009 το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 66,7%: δύο στους τρεις άτυπους 

επενδυτές, δηλαδή, ήταν μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του 

δυνητικού επιχειρηματία, οι οποίοι φαίνεται να χρηματοδοτούν τα εγχειρήματα των 

μελών της οικογένειάς τους, καθώς οι τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης αρχίζουν 

να περιορίζονται. 

 

Εκτός όμως από μεγαλύτερης έκτασης, η ενίσχυση του ρόλου των άτυπων επενδυτών 

ήταν και μεγαλύτερης έντασης (οικονομικής βαρύτητας). Η αδυναμία άντλησης 

συμπληρωματικών πόρων από άλλες πηγές είχε ως αποτέλεσμα το μέσο ποσό 

(διάμεσος) που δαπανήθηκε το 2009 από άτυπους επενδυτές να προσεγγίζει τις 

€60.000, όταν πέρυσι κυμαινόταν στις €40.000. 

 



133 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας 

 

Το 2009, καταγράφηκε στην Ελλάδα το 4ο υψηλότερο ποσοστό γυναικείας 

επιχειρηματικότητας στο σύνολο του πληθυσμού 18-64 ετών (6%) ανάμεσα στις 

χώρες καινοτομίας. Η πτώση του εν λόγω δείκτη σε σύγκριση με το 2008 (7,7%) 

μπορεί να αποδοθεί στη γενικότερη συρρίκνωση των δεικτών της 

επιχειρηματικότητας, όμως το 2009 περιορίζεται το μερίδιο της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας ως ποσοστό του συνολικού δείκτη επιχειρηματιών αρχικών 

σταδίων στο 34% από 39% το 2008, επιστρέφοντας ουσιαστικά στα επίπεδα του 

2007. 

 

Μία στις τρεις γυναίκες επιχειρηματίες αρχικών σταδίων δηλώνουν όμως πως 

κινητοποιήθηκαν λόγω ανάγκης, ενώ το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνούσε 

το 25%. Στον αντίποδα, οι άντρες επιχειρηματίες αρχικών σταδίων με κύριο κίνητρο 

την ανάγκη περιορίζονται το 2009 (23,5% έναντι 35,0%). Στην Ελλάδα, όπως και 

στις περισσότερες χώρες άλλωστε, οι άνδρες κινητοποιούνται κατά τεκμήριο κυρίως 

για τηναξιοποίηση μιας ευκαιρίας και σε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι οι γυναίκες. 

Από την άλλη, οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά τόσο στους άντρες, όσο και στις 

γυναίκες επιχειρηματίες αρχικών σταδίων με κύριο κίνητρο την ανάγκη είναι από τις 

υψηλότερες στις χώρες καινοτομίας. 

 

Το 2009, ο τυπικός επιχειρηματίας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα ήταν άντρας, 

ηλικίας 25-34 ετών. Σχεδόν τρεις στους πέντε επιχειρηματίες αρχικών σταδίων είχαν 

ολοκληρώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (απόφοιτοι Λυκείου). Ενδιαφέρον 

έχει το γεγονός πως, σχεδόν οι μισοί επιχειρηματίες αρχικών σταδίων ανήκουν στο 

ανώτερο κλιμάκιο εισοδήματος (το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 30%), 

εύρημα που προφανώς αντανακλά τις αυξημένες δυσκολίες χρηματοδότησης. 

 

Προσωπικοί παράγοντες 

 

Πάνω από τα 2/3 των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα το 2009 (56,1% 

το 2008) δήλωσε πως συναναστρέφεται με νέους επιχειρηματίες, επίδοση 

εξαιρετικά υψηλή συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες καινοτομίας. Σημαντική εξέλιξη 
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αποτελεί και η διεύρυνση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών αρχικών 

σταδίων που δηλώνουν πως γνωρίζουν κάποιον επιχειρηματία, με το αντίστοιχο 

ποσοστό να φτάνει το 66% από 55% το 2008. 

 

Το ποσοστό των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων που δηλώνουν ότι θα υπάρχουν 

επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τόπο διαμονής τους το επόμενο 

εξάμηνο περιορίζεται (33,8%) έναντι του περίπου 40% που επικρατούσε την 

τελευταία τριετία. Οι άντρες φαίνεται να είναι και πάλι περισσότερο αισιόδοξοι 

συγκριτικά με τις γυναίκες επιχειρηματίες αρχικών σταδίων (34,3% έναντι 32,7% των 

γυναικών), μιας και τρεις στους πέντε «αισιόδοξους» για τις μελλοντικές ευκαιρίες 

είναι άντρες. 

 

Όπως κάθε χρονιά, οι Έλληνες κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις 

χώρες του GEM αναφορικά με το επίπεδο αυτοπεποίθησής τους σχετικά με 

τις γνώσεις, τα προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία για την έναρξη μιας 

επιχείρησης. Η επίδοση του 2009 (58%) είναι η δεύτερη υψηλότερη ανάμεσα στο 

σύνολο των χωρών του GEM, υπολειπόμενη μόνο αυτής των Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων (68%). Η διαχρονικά υψηλή επίδοση της Ελλάδας αντιβαίνει τις πιο 

συγκρατημένες εκτιμήσεις επιχειρηματιών από χώρες με υψηλότερους δείκτες. 

Ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση εμφανίζουν οι επιχειρηματίες αρχικών σταδίων, 

μιας και σχεδόν το 90% αυτών δηλώνει ότι διαθέτει τις γνώσεις για να ξεκινήσει μια 

επιχείρηση. 

 

Στο σύνολο του πληθυσμού, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων διευρύνεται από το 

2008, καθώς το 36% των γυναικών (46% πέρυσι), έναντι του 64% των ανδρών 

(66%το 2008), αισθάνονται αυτοπεποίθηση για το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων 

τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Εντούτοις, όπως και το 2008, το χάσμα 

σχεδόν εξαλείφεται όταν εστιάσουμε στους επιχειρηματίες αρχικών σταδίων (89,2% 

των ανδρών έναντι 86,4% των γυναικών) γεγονός που αποδεικνύει για άλλη μια 

χρονιά ότι οι Ελληνίδες επιχειρηματίες αρχικών σταδίων δε διαφοροποιούνται 

σημαντικά από τους άντρες σε αυτό το χαρακτηριστικό. 
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Παρά την υπερβολική τους αυτοπεποίθηση, οι Έλληνες βρίσκονται ταυτόχρονα στις 

πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης και αναφορικά με το φόβο της 

αποτυχίας (45% του πληθυσμού). Το επίπεδο εκπαίδευσης έχει αποδειχθεί πως 

λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα της εμφάνισης φόβου για την αποτυχία. Έτσι, το 

υψηλότερο ποσοστό των Ελλήνων επιχειρηματιών που δέχονται πως ο φόβος για 

πιθανή αποτυχία του νέου εγχειρήματός τους έχει σημαντικές επιπτώσεις στις 

επιχειρηματικές τους αποφάσεις έχουν ολοκληρώσει μερικώς τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ενώ μικρότερος είναι αυτός ο φόβος επίδραση έχει μια πιθανή αποτυχία 

στους κατόχους πανεπιστημιακού διπλώματος. 

Πολιτισμικοί παράγοντες 

 

Το 66% των Ελλήνων θεωρούν πως η ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

είναι μια καλή επιλογή καριέρας, που αποτελεί την 4η καλύτερη επίδοση ανάμεσα 

στις χώρες του GEM. Όσον αφορά στον τρόπο που η κοινωνία εκλαμβάνει τους 

επιχειρηματίες, είναι για άλλη μια φορά πρόδηλη η υστέρηση της Ελλάδας σε 

σύγκριση με τις άλλες χώρες καινοτομίας. Αν και σχεδόν εφτά στους δέκα θεωρούν 

πως οι επιχειρηματίες χαίρουν κοινωνικής καταξίωσης, η επίδοση αυτή είναι κατά 

πολύ χαμηλότερη από αυτές άλλων χωρών. 

 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη συχνότητα προβολής των επιτυχημένων νέων 

επιχειρηματιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας, μόνο ένας στους τρεις 

θεωρούν πως η προβολή αυτή είναι επαρκής. Παρά το χαμηλό ποσοστό, η επίδοση 

της Ελλάδας είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2008, όταν μόλις ένας στους πέντε 

θεωρούσε ότι εμφανίζονται συχνά στα ΜΜΕ ιστορίες επιτυχημένων νέων 

επιχειρηματιών. 

 

Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Η έρευνα του GEM το 2009 εξέτασε για πρώτη φορά την έννοια της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της έρευνας του GEM, η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα αφορά στα άτομα ή τους οργανισμούς που επικεντρώνονται σε 

επιχειρηματικές δραστηριότητες με κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους, όπως 

για παράδειγμα η ανακούφιση μειονεκτικών ομάδων, η ανακύκλωση, η λειτουργία 

πολιτιστικών χώρων, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ' οίκον σε ηλικιωμένους και 
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αρρώστους κτλ. Η έρευνα εξέτασε επίσης τη σχέση εργασίας μεταξύ του κοινωνικού 

επιχειρηματία και του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, ενώ κατέταξε τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησής τους, αλλά και τον 

κύριο προσανατολισμό τους (οικονομικές/κοινωνικές/περιβαλλοντικές αξίες). 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το επίπεδο εμφάνισης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στις χώρες του GEM είναι 1,8%, με το ποσοστό της Ελλάδας να 

φτάνει το 1,9% του πληθυσμού, όσο δηλαδή κατά μέσο όρο και στις χώρες που 

βασίζονται στην καινοτομία. Όπως είναι λογικό, τα ποσοστά αυτά απέχουν από την 

τυπική επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, αν και σε κάποιες αναπτυσσόμενες 

χώρες θεωρείται πως τα δύο είδη επιχειρηματικότητας επικαλύπτονται σε ένα βαθμό. 

 

Η έρευνα του GEM φανέρωσε επίσης, πως οι νεότεροι είναι περισσότερο 

ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που άπτονται κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενώ το 

μορφωτικό επίπεδο των εμπλεκομένων φαίνεται να συνδέεται θετικά με την 

πιθανότητα έναρξης μιας τέτοιας επιχείρησης. 

 

Μόνο το 8,3% των κοινωνικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα απασχολείται 

αποκλειστικά σε αυτήν την επιχείρηση, ενώ εφτά στους δέκα μοιράζουν τον 

εργασιακό τους χρόνο σε εργασία με τη μορφή υπαλληλικής σχέσης («πρωινή 

δουλειά») και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

Οι εγχώριες επιχειρήσεις με κοινωνικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα διαφέρουν ως 

προς το προσωπικό που απασχολούν. Το 4,6% δηλώνει πως απασχολεί 

(συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών) 500 άτομα, γεγονός που οδηγεί στην 

αναγνώριση αυτών των επιχειρήσεων ως τοπικών παραρτημάτων διεθνών 

κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ. Greenpeace, WWF, Διεθνής Αμνηστία κτλ.), αλλά 

σχεδόν οι μισές απασχολούν το πολύ οχτώ άτομα. Η δυναμική της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα γίνεται προφανής και από τις προβλέψεις 

αναφορικά με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά την επόμενη πενταετία. 

Πάνω από το 50% των κοινωνικών επιχειρηματιών θεωρεί πως η επιχείρηση θα 

δημιουργήσει τουλάχιστον 20 νέες θέσεις εργασίας στο διάστημα αυτό1. 

                                                 
1  Κατά πάσα πιθανότητα, η πλειοψηφία των θέσεων αυτών θα αφορά σε εθελοντική εργασία 14 
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Μέσα από την έρευνα του GEM εξετάστηκε και ο βαθμός καινοτομικότητας των 

κοινωνικών επιχειρήσεων. Φαίνεται, λοιπόν, πως σχεδόν μία στις τρεις κοινωνικές 

επιχειρήσεις θεωρεί πως εισάγει ένα νέο προϊόν στη δεδομένη αγορά, ενώ ισάριθμο 

ποσοστό αναγνωρίζει ως καινοτόμο τον τρόπο παραγωγής που λαμβάνει χώρα στα 

πλαίσιά της. Ταυτόχρονα, το 48% των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεωρεί 

πως δρα σε μια εξειδικευμένη αγορά ή/και στοχεύει σε συγκεκριμένη ομάδα πελατών 

(nichemarket/customers). 

 

Όσον αφορά στο προφίλ του/της κοινωνικού/ής επιχειρηματία στην Ελλάδα, οι 

άνδρες φαίνεται να είναι περισσότερο δραστήριοι και σε αυτό το είδος 

επιχειρηματικότητας, αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι μικρότερη από 

ό,τι για την τυπική επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (67,6% έναντι 32,4% οι 

γυναίκες). Το 54% των κοινωνικών επιχειρηματιών είναι απόφοιτοι τουλάχιστον 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επιβεβαιώνοντας τη σχέση της εκπαίδευσης στην 

ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας), ενώ πάνω από τους μισούς δηλώνουν 

πως κινούνται στο ανώτερο εισοδηματικό κλιμάκιο. Από πλευράς ηλικίας, οι άνδρες 

φαίνεται να δραστηριοποιούνται σε νεαρότερη ηλικία (όπως και 

στη συνήθη επιχειρηματικότητα), καθώς ένας στους δύο είναι 18-34 ετών, ενώ σχεδόν 

το 72% των γυναικών δηλώνουν από 25 έως 44 ετών. 

 

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην επιχειρηματικότητα 

 

Η ετήσια έρευνα του GEM έχει συμπεριλάβει στην έρευνα του 2009 ερωτήματα που 

σχετίζονται με τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και εξετάζουν ακριβώς αυτές τις 

αντιδράσεις των επιχειρηματιών σε κάθε χώρα. Οι επιχειρηματίες ρωτήθηκαν κατά 

πόσο η ίδρυση και η διατήρηση μιας επιχείρησης είναι δυσκολότερη φέτος από ό,τι 

την περυσινή χρονιά, καθώς και το βαθμό στον οποίο η κρίση συρρικνώνει τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

 

Γενικότερα, οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες εμφανίζονται περισσότερο απαισιόδοξοι 

από ό,τι οι νέοι, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στη μεγαλύτερη εμπειρία, την τριβή 
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με τα καθημερινά προβλήματα και τη βαθύτερη αντίληψη των απαιτήσεων για τη 

λειτουργία μιας επιχείρησης από τους πρώτους. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, τρεις στους 

τέσσερις καθιερωμένους Έλληνες επιχειρηματίες κρίνουν πως το 2009 κάτι τέτοιο 

ήταν σχετικά δυσκολότερο συγκριτικά με το 2008, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

επιχειρηματιών αρχικών σταδίων αγγίζει οριακά το 70%. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός 

ότι περίπου ένας/μία στους δέκα επιχειρηματίες (καθιερωμένοι και αρχικών σταδίων) 

δηλώνει πως αντιμετώπισε πολύ λιγότερες δυσκολίες κατά τη φετινή χρονιά στην 

προσπάθειά του/της να ιδρύσει μια επιχείρηση. 

Η διατήρηση/ανάπτυξη των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων φαίνεται να ήταν 

δυσκολότερη για τους καθιερωμένους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, 

μόλις το 13% των καθιερωμένων και το 17,5% των νέων και επίδοξων 

επιχειρηματιών αναγνωρίζουν ευκαιρίες ανάπτυξης μιας επιχείρησης εν μέσω της 

επικρατούσας κρίσης. 

 

Η επίδραση της κρίσης στην αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών 

 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις της κρίσης στους επιμέρους κλάδους της οικονομίας, 

προκύπτει ότι όλοι οι τομείς δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να 

έχουν πληγεί αρνητικά από την κρίση, με τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα να 

έχουν πληγεί σε μεγαλύτερο βαθμό βάσει των αποτελεσμάτων. Και η μεταποίηση 

φαίνεται να έχει επηρεαστεί αρνητικά, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δηλώνει συρρίκνωση των ευκαιριών. Πάντως, 

υπάρχει και ένα 7% επιχειρηματιών από το χώρο της μεταποίησης που δηλώνει ότι οι 

ευκαιρίες αυξήθηκαν. Παρόμοια, αν και κατά τι λιγότερο αρνητική, είναι η εικόνα 

στις επιχειρήσεις που έχουν ως τελικό πελάτη τον καταναλωτή, παρ' όλο που και εδώ 

υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που θεωρεί ότι η κρίση δημιούργησε ευκαιρίες. Τέλος, αν 

και πάνω από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες 

επιχειρήσεις δηλώνει ότι οι ευκαιρίες του έχουν περιοριστεί (το χαμηλότερο ποσοστό 

ανάμεσα στους τομείς) ,ταυτόχρονα κανένας από τους επιχειρηματίες αυτού του 

τομέα δε φαίνεται να δηλώνει ότι η κρίση δημιούργησε ευκαιρίες στην αγορά. 
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Το μικρό δείγμα επιχειρηματιών αρχικών σταδίων που απάντησε ότι η κρίση έχει 

δημιουργήσει ευκαιρίες δεν επιτρέπει στατιστικά συνεκτική ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Πάντως, φαίνεται γενικά να είναι πιο εξωστρεφείς (35% έχουν πάνω 

από τα % του πελατολογίου τους στο εξωτερικό), δηλώνουν αυξημένη 

καινοτομικότητα προϊόντος (πάνω από τα 2/3 αυτών), ενώ οι μισοί 

δραστηριοποιούνται σε μια αγορά με λίγους ή και κανέναν ανταγωνιστή. Οι 

επιχειρηματίες αυτοί διακατέχονται επίσης σε μικρότερο βαθμό από το σύνολο του 

πληθυσμού από το φόβο της αποτυχίας, καθώς μόνο ένας στους τέσσερις διατυπώνει 

σχετικό ενδοιασμό (ένας στους τρεις στο σύνολο). 

 

Συνθήκες Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας - Αξιολόγηση της ποιότητας των 

θεσμών από Εθνικούς Εμπειρογνώμονες 

Στη φετινή έρευνα του GEM ζητήθηκε από τους εμπειρογνώμονες να αξιολογήσουν 

τις Συνθήκες Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στη χώρα τους. 

Οι έλληνες εμπειρογνώμονες αξιολογούν θετικά τις εμπορικές και υλικές υποδομές, 

σε σύμπνοια με τις περισσότερες χώρες καινοτομίας. Στον αντίποδα βρίσκονται οι 

κυβερνητικές ρυθμίσεις, η εκπαίδευση πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και η Έρευνα 

& Ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν αναμενόμενα, λόγω της 

διαχρονικής καχεξίας που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των δομών στην εκπαίδευση 

και στην ενθάρρυνση της Έρευνας & Ανάπτυξης στη χώρα. Ταυτόχρονα όμως, 

υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης αλλαγής κατεύθυνσης τόσο από την πλευρά της 

Πολιτείας, όσο και από τους υπόλοιπους ιθύνοντες και εμπλεκόμενους στον τομέα 

της Παιδείας και της Έρευνας, δεδομένου ότι η επίδοση του λεγόμενου «τριγώνου 

της γνώσης» (Παιδεία-Έρευνα-Καινοτομία) καθορίζει, σε σημαντικό βαθμό, τη 

μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα και οικονομική επίδοση μιας χώρας. 
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